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BALTAZAR I DR JERZY MEHLOWIE ZE STRZELIC. PRZYCZYNEK 

DO DZIEJÖW PATRYCJATU WROCLAWSKIEGO W XVI WIEKU 

Zupelnie wyjqtkowa sytuacja Wrodawia w panstwie czeskim, uwa

runkowana mi�dzy innymi tym, ze stal on na czele ksi�stwa i posiadal 

caly szereg uprawnien panujqcego, a. w pierwszej polowie XVI w. 

dqzyl nawet do uzyskania podobnych praw jako wolne miasta nie

mieckie, wplywala tez na pozycj� rekrutujqcego si� w pierwszym rz�

dzie z kupc6w patrycjatu. Handel ze Wschodem i Zachodem przynosil 

tym kupcom dzi�ki korzystnemu polozeniu miasta olbrzymie zyski, tak 

ze Wrodaw nalezal do najbogatszych osrodk6w miejskich srodkowej 

Europy. Bogactwo to przyciqgalo okolicznq biednq szlacht�, kt6ra osie

dlala si� w miescie, zajmowala handlem i zawierala zwiqzki malzenskie 

z mieszczanami. Mieszczanie zas ze swej strony dqzyli do uzyskania 

podnoszi:icego ich prestiz spoleczny szlachectwa. Dlatego tez mieszczan

ska warstwa patrycjatu inwestowala sw6j kapital w majqtki ziemskie, 

widzq:e w tym drog� do uzyskania godnosci szlacheckiej. 

W ten spos6b zmienial si� sklad patrycjatu. Na miejsce odchodzqcych 

starych rod6w przychodzily nowe. Gl6wne fale migracji przypadaly na 

pierwszq polow� XV w., a nast�pnie poczqtek i czterdzieste oraz pi�c

dziesii:ite lata XVI w. Wsr6d przybysz6w w XV w. przodowali mi�dzy 

innymi: Sauermannowie, Uthmanowie, Hörnigowie. Zdobyli oni znaczny 

wplyw na rzqdy, zajmujqc przez szereg pokolen miejsca w radzie miej

skiej. Przywile-j6w swy"ch zazdrosnie strzegli i solidarnie bronili, ponie

waz kazdy patrycjusz byl z innymi rodzinami patrycjuszowskimi spo

krewniony lub za posrednictwem krewnych zaprzyjazniony. T�sknota 

za szlachectwem przewyzszala wszystko. J esli nie mozna go bylo na

tychmiast uzyskac, to przynajmniej nasladowano szlacht� stylem zycia 

oraz gonitwq za herbami i przydomkami, jako pierwszym stopniem na 

drodze do szlachectwa, dla kt6rego niejednokrotnie poswi�cano nawet 

majqtki. Obok mab:enstw z c6rkami zubozalych szlachcic6w odpowied-
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nim sposobem wiodqcym do tego celu wydawala si� tez sluzba na dwo

rze, gdzie w nagrod� mozna bylo zostac nobilitowanym. W ten spos6b 

formowala si� pochodzq·ca z patrycjatu nowa szlachta ziemiansko-biuro

kratyczna. Niekt6rzy homines novi osiqgali niekiedy dosc wplywowe 

stanowiska. Do nich wlasnie nalezeli tez Mehlowie ze Strzelic, kt6rym 

ferment XVI w. umozliwil karie.r�, a nast�pnie przyni6sl upadek 1. 

Rod Mehl6w wysunql si� we Wroclawiu za czas6w Wladyslawa Ja

giellonskiego, kt6ry nadal Mikolajowi Mehlowi herb z przydomkiem 

„ze Strzelic" 2
• Nazwisko to wskazywaloby na niskie, prawdopodobnie 

rzemieslnicze czy kramarskie pochodzenie, lecz dost�pne zr6dla nie dajq 

w tej sprawie odpowiedzi. Wydaje si�, ze do przodk6w Mikolaja nale

zala patrycjuszowska rodzina Strehlitz6w, wyst�pujqca w dziejach Wro

clawia w drugiej polowie XIV i w poczqtku XV w., w kt6rej posia

daniu znajdowaly si� renty i majqtki ziemskie (a takze mlyny, co moze 

prowadzic r6wniez do wytlumaczenia ich nazwiska). Nie mozna tego 

jednak z calq pewnosciq stwierdzic 3
• Wiadomo jedynie, ze pierwszym 

znanym z nich byl Mikolaj, kt6rego zona pochodzila z rodu patrycjuszy 

wroclawskich Uthman6w, trudniqcych si� handlem, gl6wnie z W�grami, 

nobilitowanych na poczqtku XVI w.4 Malzenstwo Mikolaja, jak i dzia

lalnosc jego pi�ciu syn6w, z kt6rych na czolo wybijali si� Baltazar 

i Hans, zdaje si� wskazywac na kupieckie pochodzenie jego rodu. Sy

nowie ci utrzymywali zwiqzki przede wszystkim z kupcami nastawio

nymi na handel z Polskq i W �grami - z Krapfami, Hörnigami i Sauer

mannami, kt6rzy uczestniczyli w przedsi�wziE�ciach g6rniczych s. 

Gdy w 1515 r. 6 rajc6w, mi�dzy kt6rymi znajdowali si� spokrew

nieni z Mehlami Kunz Sauermann i Mikolaj Uthmann, w obawie przed 

powstaniem plebejskim musialo zrezygnowac ze swego urz�u rajcow-

1 Historia Slqska, t. I, cz. 2, Wroclaw 1961, s. 182-184; V. Ur f u s, Prcivo 

na obchod ve Vratislavi pfed vcilkou tficetiletou a po ni (Slezsky Sbornik, LXI, 
1963, s. 451--454); K. M a 1 e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia do roku 1618 (Dzieje 
Wroclawia do 1807, Warszawa 1958, s. 267-268); G. Pfe if f e r, Das Breslauer 

Patriziat im Mittelalter, Wroclaw 1929, s. 227 n.; S. T y n c, z zycia patrycjatu 

wroclawskiego w dobie renesansu (Sob6tka, VIII, 1953, s. 99); V. K 1 e c a  n d a, 
Pfijimcini do rytifskeho stavu v zemich ceskych a rakouskych na poccitku novo

veku (CAS, VI, 1928, s. 35-59, 80-81). 
2 Zbi6r genealogiczny J. V. Dobi'enskeho, 1. inw. 2086, Statni üsti'edni Archiv 

Praha (dalej skr6t: Dobrensky 2086). 
3 Pfe if f e r, op. cit., s. 172-176. 0 pochodzeniu rodziny mozna by zapewne 

powiedziec wi�cej na podstawie material6w znajdujqcych si� w Panstwowym 
Archiwum Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, do kt6rych jeszcze nie 
dotarlem. 

4 Dobi'ensky 2086; Pfe if f e r, op. cit., s. 238. 
. s Pfeif f e r, op. cit., s. 224 n. 
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skiego, dostal si� Baltazar Mehl w 1518 r. przy ich pomocy do rady 
wroclawskiej. Zasiadal w niej az do 1536 r.6 Tym rozpocz�la si� jego 
kariera, chociaz z zyciem Wroclawia nie byl w przyszlosci zbyt mocno 
zwiqzany. 

Juz bardzo wczesnie wystqpilo u niego duze zainteresowanie przed
si�biorstwami g6rniczymi. W 1520 r. wyst�powal jako gwarek w Jä
chymowie, gdzie wsp6lnie z Achacym Haunoldem i Grzegorzem Grund
tem bronil interes6w miasta Wroclawia 7

• Nie przebywal tarn jednak 
dlugo, poniewaz nadarzyla mu si� nowa okazja latwych dochod6w na 
miejscu we Wroclawiu, a mianowicie mozliwosc uczestniczenia wsp61-
nie z bratem Hansem i �ansem Krapfem w spekulacjach na biciu zde
waluowanej monety w�gierskiej w towarzystwie Kunza Sauermanna. 
Towarzystwo to uzyskalo w zamian za pozyczk� odpowiedni przywilej 
kr6lowej Marii Habsburskiej na lata 1523-1525. Przyniosly one Mehlo
wi nie tylko pieniqdze, lecz takze nawiqzanie kontakt6w z Habsburgami 
i dost�p do sluzby dla nich. Nie wystarczylo mu to jednak. Wkr6tce 
rozejrzal si� za jeszcze bardziej dochodowym zaj�ciem. Przeszedl p.a 

· uslugi sp6lki fuggerowsko-turzonowskiej, kt6ra dostarczala miedz, prze
wozqc jq przez Wroclaw, gdzie posiadala od 1503 r. waznq faktori�
handlowq. Pewpym ulatwieniem dla niego byl fakt, ze jeden z czlon
k6w sp6lki, Jan Turzo Mlodszy, byl tez przedsi�biorcq g6rniczym na
Slqsku, a dalszy czlonek rodu, Jan Turzo Starszy, piastowal w latach
1501-1520 godnosc biskupa wroclawskiego. Pracujqc u Jana Turzona
Mlodszego stal si� Baltazar pomocnikiem jego brata Aleksego przy za
rzqdzaniu zalozonq w 1524 r. mennicq w Banskiej Bystrzycy. Tu przy
padlo mu zadanie wyszukania potrzebnych mincerzy, kt6rych sprowa
dzil mi�dzy innymi z Kutnej Hory. Z mincerzami tymi zawarl w sierp
niu 1524 r. odpowiedniq umow� 8

• Gdy w lipcu 1525 r. pod wplywem
powstania g6rniczego skonfiskowano majqtek sp6lki fuggerowsko-turzo
nowskiej na W�grzech, a konfiskata obj�la takze faktori� wroclawskq,
prawdopodobnie za sprawq Mehla rada wroclawska nie przeciwstawila
si� wywiezieniu cz�sci jej zasob6w do Lipska. Kiedy w poczqtku 152·6 r.
Turzonowie pod naciskiem dworu budzinskiego wystqpili ze sp6lki, a na
st�pnie Fuggerowie po dlugich rokowaniach w kwietnfü i maju 1526 r.
odzyskali skonfiskowany majqtek i przej�li przedsi�biorstwa g6rnicze
Turzon6w, Baltazar Mehl przeszedl do bezposredniej sluzby u Fugge-

s Tamze, s. 271; H. M a r k g r a f - 0. Fr e n z e 1, Breslauer Stadtbuch
(Codex diplomaticus Silesiae - dalej skr6t: CDS - XI, Wroclaw 1882, s. 110). 

7 K. W u t  k e, Schlesietn's Bergbau- und Hüttenwesen (CDS, XX, Wroclaw
1900, s. 214). 

8 Pfe if f e r, op. cit., s. 300; P. Ra t k o s, Die Entwertung der ungarischen

Kleinmünze im Jahre 1521 (Studia Historica Slovaca, I, Bratislava 1963, s. 43 i n.); 
Historia Slqska, t. I, cz. 2, s. 303-307. 
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r6w 9• Przebywal wtedy na W�grzech, gdzie w 1528 r. pracowal jako 
faktor w Budzie 10

• Skoro w 1529 r. Buda zostala zaj�ta przez Turk6w, 
Mehl uszedl przed nimi do Wroclawia i na pewien czas prawdopodobnie 
zrezygnowal ze slu_zby u Fugger6w. M6gl poswi�cic si� przeto z tym 
wi�kszcl energiq interesom Habsburg6w i rodzimego miasta Wroclawia. 

Habsburgom pomagal zresztq i przy realizacji ich polityki we Wro
clawiu. Ci wykorzystywali bardzo umiarkowany protestantyzm patry
cjuszy wroclawskich, kt6rzy za zapewnienie im tolerancji gotowi byli 
ponosic powazne ofiary finansowe, pokrywac cz�sci dlug6w panujqcego 
czy tez placic wysokie podatki itp. Uczestniczyli w tym i 'Mehlowie. Na 
nagrod� za te uslugi nie musieli dlugo czekac. W poczqtku lat trzydzie
stych XVI w. Habsburgowie umocnili swe pozycje nie tylko w Rzeszy, 
ale i w calej Europie. W lutym 1530 r. Karol V zostal koronowany na 
cesarza rzymskiego, a w poczqtku stycznia 1531 r. wybrano Ferdynan
da I na kr6la rzymskiego, kt6ry w ten spos6b zapewnil sobie nast�p
stwo tronu. Sukcesy te zawdzi�czali przeplaceniu elektor6w przy po
mocy pieni�dzy Fugger6w, kt6rym zrewanzowali si� nadaniem tytulu 
hrabiowskiego. Pieniqdze mieli takze z innych zr6del, w tym r6wniez 
z Wroclawia. Miasto to uzyskalo w 1530 r. nowy herb, zatwierdzony 
wraz· z dawnymi prawami majqtkowymi i politycznymi przez Karola V 
przy okazji sejmu w Augsburgu 11• Tenze sejm odegral waznq rol� 
w dziejach Mehl6w. Karol V wyni6sl bowiem na nim ich r6d do stanu 
szlachty Rzeszy i ulepszyl dawny herb rodzinny. Podobny przywilej 
udzielil w nast�pnym roku Ferdynand I specjalnie Baltazarowi, pod
kreslajqc przy tym jego zaslugi dla Habsburg6w austriackich 12. 

W pierwszej polowie lat trzydziestych XVI w. Baltazar poswi�al 
si� w pelni sprawom administracyjnym miasta i kwestiom zwiqzanym 
z rozwojem kulturalnym jego spoleczenstwa. Uczestniczyl wi�c w ro
kowaniach z biskupem wroclawskim majqcych na celu uzyskanie dla 
gminy niekt6rych budynk6w klasztornych, kt6re chciano przeznaczyc 
na projektowane gimnazjum akademickie, majqce powstac ze swietnej 
szkoly Sw. Elzbiety. Rektorem tej szkoly byl w6wczas humanista Am
brozy Moiban, znany propagator protestantyzmu i antyku. Moiban bral 
zresztq udzial we wspomnianych pertraktacjach wsp6lnie z Mehlem 1a. 

9 J. Küh n d e  1, Fuggerove ve Slezsku (Slezsky Sbornik, LIII, 1955, s. 46-48);
P. Ra t k o s, Povstanie banikov na Slovensku roku 1525-1526, Bratislava 1963;

s. 117 i n. 
10 G. von. P ö l·n i t z, Antoh Fugger, t. I, Tübingen 1958, s. 462 n.
11 Historia Slqska, t. I, cz. 2. s. 315; M a 1 e c z y n s k i, op, cit., s. 299-300.
12 Dobrensky 2086; Statni üsti'edni Archiv, Praha (dalej skr6t: SÜA), Sal. 297, 

fol. 75-76. 
13 G. B au c h, Geschichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Refor

mation (CDS, XXVI, Wroclaw 1900, s. 165-166); por. tez T y n c, op. cit., s. 83-84. 
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W drugiej polowie lat trzydziestych Mehl pojawH si� na nowo 
w sluzbie Fugger6w, kt6rym m6gl si� juz oddac bez reszty, poniewaz 
w 1536 r. ustqpil z rady miejskiej Wroclawia. Od Ferdynanda I otrzy
mal w nast�pnym roku (1537) zaszczytny tytul radcy kr6lewskiego 14• 
To pomoglo mu w uzyskaniu dosc wysokiego stanowiska u Fugger6w. 
Zostal burgrabiq ich majc1tku Cerveny Kamen w zachodniej Slowacji, 
ktöry nabyfü w 1535 r. od zadluzonych Turzon6w. Majc1tek ten byl 

·wprawdzie bardzo zaniedbany, lecz posiadal ze wzgl�du na swe polo-
zenie geograficzne duze znaczenie. T�dy bowiem wiodla droga z Austrii
przez Bratyslaw� do w�gierskiego przedsi�biorstwa Fugger6'Y w Ban
skiej Bystrzycy. Droga ta byla wystawiona-na niebezpieczenstwo ataku
tureckiego.

Mehl mial za zadanie doprowadzenie do ladu gospodarki owej po
siadlosci, nastawionej na upraw� winnej latorosli i produkcj� wina,
nadz6r nad handlem (Cerveny Kamen byl wielkim centrum zaopatrz.e
nia dla srodkowej Slowacji), wreszcie zasiedlanie przy pomocy kolo
nist6w tamtejszych pustek. Zadanie to wypelnil z powodzeniem. Upo�
rzc1dkowal tez administracj� _majc1tku, jak swiadczy o tym spisany pod
jego kierunkiem urbarz z 1543 r. Najwi�cej uwagi jednak poswi�cal
zyskownej gospodarce rybnej, kt6rc1 tarn zaprowadzil 15• Instrukcji
w tym wzgl�dzie dostarczyl mu prawdopodobnie najbardziej powolany
fachowiec, znany humanista olomuniecki Jan Dubravius, wyslany do
klucza Cerveny Kamen przez biskupa Stanislawa Turzona na prosb�
Antoniego Fuggera. Wizyta Dubraviusa w Cervenym Kamenu i wydane
tarn instrukcje staly si� podnietq do napisania przez niego dziela De

piscinis, kt6re poW1stalo w latach 1535-1537 16• 

W tymze majc1tku . Mehl zetknc1l si� z jeszcze jednym humanistc1,
a mianowicie z fuggerowskim faktorem Janem Derschwammem. Nasz
burgrabia interesowal si� jego zbiorami starozytnosci, monet, r�kopi
s6w itp. Korespondowal z nim, pozyczal od niego ksic1zki i dowiadywal
si� o jego podr6ze. Korzystal r6wniez z jego pomocy przy przebudowie

14 M a k g r a f - Fr e n z e l, op. cit., s. 110. 
1s M. S k 1 a d a  n y, Rybnikarstvo na fuggerovskom panstve Cerveny Kamen

v 16. storoci (Historicke Studie, X, Bratislava 1965, s. 24, 52-56); J. Zu d e  1, 

Osidlenie a pohyb obyvatelstva in'a cervonokamenskom panstve za Fuggerov v ro

koch 1535-1583 (Historicky casopis, 1965, s. 572); por. Korespondencja B. Mehla 

z lat 1538--1542, Statni Slovensky üsti'edni Archiv, Bratislava (dalej skr6t: SSUA), 
C.K.I.

16 S k 1 a d  a n  y, op. cit., s. 26-27. Nie jest przypadkiem, ze jego pierwsze
wydanie ukazalo siE: we Wroclawiu w 1547 r., kiedy to wsp6lczesnie wyszedl dru
kiem traktat 0. Strumienskiego zaznajamiajqcy Slqsk z wynikami dziela Dubra
viusa (por. Historia Slo,ska, t. I, cz. 3, Wroclaw 1963, s. 72-74)_ Byc moze, ze 
do popularyzacji dziela Dubraviusa przyczynil siE: r6wniez B. Mehl. 
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zamku w renesansowq twierdz�, kt6rq architekci niemieccy na pod
stawie wzor6w Dürrera przeprowadzili w bardzo szybkim tempie, tak 
ze w 1540 r. urZqdzano juz jej wn�trza 17• W 1543 r. Mehl, prawdopo
dobnie ze wzgl�du na wiek, zrezygnowal ze swego stanowiska i od
szedl na zawsze od Fugger6w. 0 tym, jak sluzba u nich byla dochodowa, 
swiadczy przyklad wiedenskiego faktora Fugger6w Leopolda Pleyhera, 
kt6ry wzbogacil si� do tego stopnia, ze w 1540 r. m6gl nawet myslec 
o zakupieniu herbu szlacheckiego 1s.

Reszt� swego zywota strawil Baltazar Mehl we Wroclawiu, gdzie
zmarl w 1545 r. i zostal pochowany w luteranskim kosciele Sw. Elzbie
ty 19. Nie zobaczyl zniweczenia swych zabieg6w o prohabsburskq poli
tyk� Wroclawia, jakim bylo opowiedzenie si� miasta w 1547 r. po stro
nie Zwiqzku Szmalkaldzkiego, za eo zostalo ono surowo ukarane 20• 

Wtedy to ostatecznie skonczyly si� sny o republice miejskiej i minql 
okres szczytowego znaczenia politycznego Wroclawia. 

W latach czterdziestych rozpocz�li szerszq dzialalnosc synowie Bal
tazara, w szczeg6lnosci dwaj najstarsi - Baltazar i Jerzy. Wedle za
mierzen ojca mieli oni prawdopodobnie szukac kariery w sluzbie u Fug
ger6w czy Habsburg6w. Baltazar mlodszy pracowal wsp6lczesnie 
z ojcem u Fugger6w w Banskiej Bystrzycy, gdzie w 1539 r. wspieral 
go faktor Leopold Puchpauer. Po 1540 r. wiadomosci o Baltazarze za
nikajq. Widocznie nie osiqgnql on w zyciu zbyt wiele 21• Przescignql go 
brat Jerzy, kt6ry zrobil jeszcze wi�kszq karier� niz ojci€c. 

Jerzy Mehl urodzil si� w 1517 r.22 Do zawodu urz�dniczego przy
gotowywano go zapewne juz od mlodosci. W tym kierunku bowiem po
kierowano jego wyksztalceniem. Podstawy edukacji uzyskal prawdo
podobnie w najlepszej szkole protestanckiej Wroclawia - u Sw. Elz
biety, o czym zdajq si� swiadczyc jego bliskie kontakty z tq uczelniq. 
Tarn m6gl poznac zasady humanizmu i klasyk6w antycznych, kt6rych 
p6zniej zawsze uwielbial 23

• Chyba juz wtedy myslal o studiach praw-
17 D. Fa u s t, Prvy muzeolog a zberatel starozitnosti na Slovensku. 2ivot 

a dielo Jcina Dernschwamma z Hradezina (Sbornik Krajskeho Muzea v Trnave, I, 

1955, s. 27-55); D. M e n c I o v ä - V. V. St e c h, Ce,rveny Kamen, Bratislava 

1954, s. 35-36; Korespondencja B. Mehla z lat 1539-1541, SSüA, C.K.I. 
18 Por. wyzej i L. Pleyner do B. Mehla, Wieden 31 IV 1540, korespondencja 

B. Mehla, SsüA, C.K.I.
19 J. Si n a p i  u s, Schlesische Curiositäten, t. II, Leipzig 1728, s. 805.
20 Historia Slqska, t. I, cz. 2, s. 184.
21 L. Puchpauer do B. Mehla, Banska Bystrzyca 20 VII 1539, SSüA, C.K.I.,

i nota o nim z 1540 r. w Cassabuch panstwi Cerveny Kamen z let 1539-1542, 

tamze C.K.I. 
22 E. A. Se e 1 i g e r, Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg, t. III, Li berec 

1936-1940, s. 200. 

23 Por. o tej sprawie dalej. 
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niczych. Studia te otworzyly rnu p6zniej drog� do wysokich stanowisk 
urz�dniczych. Nie poszedl jednak na zaden uniwersytet protestancki, 
jak bylo to zwyczajern rnlodziezy ewangelickiej, lecz do rnalego uni
wersytetu katolickiego w bawarskirn rniescie Ingolstadt, swego rodzaju 
twierdzy walczqcego z luteranstwern niernieckiego katolicyzrnu. 

To ze Jerzy Mehl studiowal tarn w latach 1536-1540 na wydziale 
sztuk wyzwolonych, wynikalo zapewne z dw6ch powod6w. Pierwszyrn 
z nich byla prawdopodobnie bliskosc Augsburga, siedziby Fugger6w, 
kt6rych synowie studiowali r6wniez w Ingolstacie. Np. w 1540 r. zo
stal tarn irnrnatrykulowany Hieronirn, syn Antoniego Fuggera. Jerzy 
uzyskiwal wi�c okazj� bezposredniego poznania centrali przedsi�bior
stwa Fugger6w. Poza tyrn przyciqgala go zapewne osoba rektora uni
wersytetu, Jana von Ecka, nie jako zaci�tego przeciwnika Lutra, ale 
jako wybitnego teoretyka gospodarczego, kt6ry po raz pierwszy w Niern
czech wyglosil publicznie obron� nowoczesnego wielkiego kapitalu ku
pieckiego przeciwko panujqcyrn poglqdorn tornistycznej etyki gospodar
czej 24• Korzystne dla jego wyksztalcenia bylo tez poznanie polernik 
katolicyzrnu z luteranizrnern. Tarn wreszcie dojrzala w pelni jego de
cyzja poswi�cenia si� studiorn prawa. 

Tak wi�c po kr6tkirn pobycie u ojca w Cervenyrn Karnenu udal si� 
do slynqcej z nauki prawa Bolonii, gdzie zostal w 1541 r. irnrnatry
kulowany 25• Byl to wprawdzie przodujqcy uniwersytet katolicki, znaj
dujqcy si� .nawet od. 1506 r. bezposrednio na terytoriurn panstwa pa
pieskiego, ale panowala calkiern inna niz w tyrn panstwie atrnosfera, 
nie rn6wiqc juz o tyrn, ze wsr6d student6w znajdowali si� takze pro
testanci. 

Mehl znalazl si� wi�c w centrurn kultury renesansowej i renesan
sowo pojrnowanego katolicyzrnu. J ego urnysl ksztaltowaly w bezposred
ni spos6b ukierunkowane hurnanistycznie studia prawnicze, zwlaszcza 
odrodzonego prawa rzyrnskiego, kt6re znalazlo tarn wybitnego inter
pretatora w osobie Andrzeja Alciato. Z wykladarni tego uczonego Jerzy 
rnial okazj� si� zetknqc. Alciato stal si� tez uczestnikiern dysput praw
niczych, rni�dzy innyrni o forrnach panstwa, poruszajqcych wtedy calq 
p6lnocnq Itali�. Prawnicy uniwersyteccy pod wplywern Karola V skla
niali si� w coraz wi�kszyrn stopniu ku zasadorn rnonarchii abso1utnej, 
kt6re opracowywali i teoretycznie udowadniali, jak Alciato w wypadku 

24 Die Matrikel der Univer.sität Ingolstadt 1472-1550, wyd. G. Wolf, München 

1906, s. 538-562; G. v. P ö 1 n i t z, Denkmale und Dokumente zur Geschichte 
Ludwig-Maximiliwn•s Universität Ingolstadt-Landshut-München, Mün�hen 1942, 

s. 16-26. 
2s T. Pinser do B. Mehla, 2 VI 1541 (b.m.), SSüA, C.K.I.; G. K n o d, Deutsche

Studenten in Bologna 1289-1562, Berlin 1899, s. 337. 
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panowania Medyceusz6w we Florencji 26• Prawnik6w o takiej orientacji 
potrzebowali Habsburgowie. Dlatego tez Karol V wsp6lnie z Ferdynan
dern I i papiezern Pawlern III potwierdzil i rozszerzyl w 1543 r. przy
wileje' niernieckich student6w w Bolonii. W rok p6zniej Jerzy Mehl zo
stal wybrany ich reprezentantern w radzie uniwersytetu jako procu
rator substitutus, co dowodzi, ze uzyskal duzy autorytet wsr6d rnlo
dziezy. W 1545 r. ukonczyl swe studia prawnicze doktoratern obojga 
praw 21. Zdobyl przez to odpowiednie kwalifikacje do kariery urz�dni
czej, do kt6rej uto.rowal rnu drog� jego ojdec. 

Karier� t� rozpoczql na dworze Ferdynanda I, kt6ry rnianowal go 
natychrniast radcq kr6lewskirn. W ten spos6b uzyskal rnozliwosc uczest
niczenia w decyzjach dotyczqcych waznych spraw politycznych i spo
sob6w sqdowych. Wyznanie protestanckie nie bylo rnu przeszkodq, po
niewaz na uslugach Ferdynanda znajdowalo si� wielu protestant6w. 
Przepasc uprzedzen religijnych nie wplywala w zaden spos6b na sto
sunki rni�dzy urz�dnikarni Ferdynanda, tak ze ci ludzie stali si� pod
porq panujqcego, kt6ry rn6gl polegac na ich zdaniu i lojalnosci. W ten 
spos6b stanowili oni nowy elernent w rozwoju panstwa - podstawy 
aparatu biurokracji 2s. 

Zdolnosci Mehla rychlo zwr6cily na niego uwag� narniestnika pras
kieg-o arcyksi�cia Ferdynanda. Na okazj� nie rnusial dlugo czekac. Gdy 
w 1547 r. ukarano 6 rniast luzyckich za udzial w powstaniu stanowyrn 
i kiedy pierwsi poslani tarn komisarze okazali si� nieodpowiedni, w kon
cu stycznia 1548 r. rnianowano nowych, rni�dzy nirni i Jerzego Mehla, 
kt6ry - jak si� zdaje - odegral wtedy powaznq rol�. Arcyksiqz� bo
wiern wyprosil sobie jego irniennie od kr6la i wyslal na Luzyce z nowq 
instrukcjq. Wyslani tarn kornisarze rnogli juz w koncu czerwca 1548 r . 
. oglosic wypelnienfe swych gl6wnych zadan i poprzec prosby o przy
wr6cenie rniastorn luzyckirn dawnych przywilej6w i niekt6rych rnajqt
k6w, co nie obeszlo si� bez lap6wek, takze w odniesieniu do Mehla, 
kt6ry pornogl w 1549 r. Lubaniowi odzyskac wies Siekierczyn 29. Jed
nak wi�kszosc tych rnajqtk6w przywlaszczyla sobie szlachta. Skorzystali 
takze i kornisarze, a rni�dzy nirni r6wniez Mehl, kt6rernu w 1553 r. 
zastawiono za 8000 talar6w 6 wsi kolo Lubania w poblizu granicy ze 
Slqskiern. J erzy wykorzystal przy tyrn trudnq sytuacj� Lubania, naj-

26 G. Z a c ca g n in i, Storia dello studio di Bologna durante il Rinascimento,
Geneve 1930, szczeg61nie s. 151-155 i 208-210. 

27 K n o d, op. cit., s. 337; E. Fr i e d I ä n d e r  - C. M a I a g o I a, Acta nationis

germanicae universitatis Bononiensis, Berolini 1887, s. 221-425. 
2s J. J a n  a c e k, Ferdinand I. (Das, VII, 1965, nr 7, s. 32). 
29 H. H ä r t e 1; Primoski k tak mjenowanemu „Pönfallej" hornjoluziskich 

Sescimestov (Letopis, t. V, Budysin, 1958, s. 194-195, 213, 219-220); s e e I i g er, 
op. cit., s. 200. 
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c1�zszq sposr6d wszystkich szesciu miast. Poniewaz miasto nie moglo 
zastawu wykupic, Mehl uzyskal te Wsie w 1558 r. w dziedziczne po
siadanie, lecz juz okolo 1560 r. sprzedal je za 16 000 talar6w, to jest 
dwukrotnosc sumy zastawnej, okolicznym rycerzom 30• Tu rozbudzila si� 
w nim tendencja do spekulacji ziemiq, typowa dla XVI w., zwiqzana 
z 6wczesnq rewolucjq cen 31, 

W 1557 r. nadarzyla si� mu okazja jesz.cze dogodniejsza. Mianowi
cie bracia Sehellendorf odstqpili mu w drodze zastawu lenno zamkowe 
Boleslawiec w ksi�stwie jaworskim 32

• Wraz z nim uzyskal r6wniez sta
nowisko naczelnego s�dziego dworskiego ksi�stwa jaworskiego. W r�
kach s�dziego dworskiego znajdowalo si� w XVI w. sqdownictwo ksi�
stwa, a raczej tylko ocenianie przedmiotu sporu, zwlaszcza taksacja 
majqtk6w przy sprawach o dziedzictwo i ochrona „odumartego" kr6-
lewskiego 33. Mimo tego jednak stanowisko to bylo wazne, poniewaz oba 
ksi�stwa stan�ly w spos6b najbardziej otwarty na Slqsku po stronie 
Zwiqzku Szmalkaldzkiego i zostaly przez to w dotkliwy spos6b ukarane 
konfiskatami, powodujqcymi zmiany w stanie posiadania d6br ziem
skich. Zmiany te byly najbardziej niekorzystne dla wielkich miast, stra
cily bowiem one polozenie miast kr6lewskich, spadajqc do rangi miast 
poddanczych. Tak stalo si� r6wniez z Boleslawcem, . kt6ry za zgodq 
kr6la przekazano wraz z lennem J erzemu. Ten zaczql ograniczac przy
wileje gospodarcze miasta, a przede wszystkim prawo warzenia piwa, 
eo juz rychlo, bo w latach 1558-1559, wywolalo sp6r, kt6ry musieli 
rozstrzygac komisarze kr6lewscy. Chociaz obie strony pogodzily si� 
wkr6tce na pewien czas, sp6r ten jednak wybuchl w 1564 r. z nowq silq, 
do czego przyczynily si� takze r6zne inne czynniki. Konflikt zakonczyl 
si� tym, ze miasto wykupilo si� z poddanstwa za sum� 24 000 talar6w. 
W tymze roku sprzedal Mehl miastu dzierzone przez siebie lenno zam
kowe 34

• J ednoczesnie zrezygnowal r6wniez z funkcji s�dziego dwor
skiego, poniewaz w jej pelnieniu napotykal op6r stan6w ksi�stwa jako 
czlowiek nie wywodzqcy si� sposr6d nich i nieodpowiedniego - ich 

3
° F. Th. Ri c h t er, Geschichte des PönfaUs der oberlausitzischen Sechstädte 

(Neues La usitzisches Magazin, XIII, 1835, s. 138); por. relacj� o sprzedazy wsi 

Lubania J. Mehlowi z 20 XI 1558 (b.m.), SÜA, CDKM IV/131, i dalszy material 

z lat 1558.'.-1562, tamze. 
31 Pf eif f er, op. cit., s. 203-204.

�2 H. L u  t h er a n u s, Chronica oder Annales der Stadt Bunzlaw aus etlichen 

altern und newen unzeichnitzen zusammen gezogen Anno 1598 und izo abgeschrie

ben Anin·o etc. 1630, rps Pa matnik Narodniho Pisemnictvi, Praha, sygn. DB V 48, 

rozdzial 23, nie foliowany. 
�3 G. Cr o o n, Die landständische Verfassung von Schweidnitz-Jauer (CDS,

XXVII, Wroclaw 1912, s. 118-120). 
34 Historia Slqska, t. I, cz. 2, s. 332; Lut her a n  u s, op. cit., rozdzial 23.
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zdaniem - urodzenia (chociaz urzqd ten w XVI w. sprawowali takze 
mieszczanie), osadzony wbrew ich przywilejowi zatwierdzania obsady 
waznych urz�d6w w ksi�stwie. Jerzy, zgodnie z 6wczesnq praktykq, 
w odpowiedzi na zarzut niskiego pochodzenia postaral si� w 1558 r. 
o potwierdzenie swego szlachectwa przez Ferdynanda I jako kr6la czes
kiego. Ale to widocznie nie pomoglo, poniewaz w 1561 r. cesarz musial
zapewniac stany, ze jego nominacja i przekazanie mu lenna bylo czyms
wyjqtkowym, a Mehl byl zmuszony do przedlozenia stanom odpowied-
niego rewersu 35. 

W latach pi�cdziesiqtych XVI w. Jerzy Mehl dzialal takze w Ko
morze Czeskiej, a to zrazu na Morawach, nast�pnie jako urz�dnik fis
kalny Komory Slqskiej, majqc w ten spos6b okazj� do zapoznania si� 
z tajnikami polityki finansowej Habsburg6w 36. 

Koniec lat pi�cdziesiqtych przyni6sl drowi Mehlowi szczyt powodzen 
w jego karierze urz�dniczej. Jako czlowiek zaznajomiony ze stosunkami 
luzyckimi i slctskimi i wysoce wykwalifikowany urz�dnik zostal w 1558 r. 
mianowany niemieckim wicekanclerzem Kr6lestwa Czeskiego. Urzqd 
ten, stworzony przez Ferdynanda I okolo 1528 r. i podlegajqcy kancle
rzowi czeskiemu, pomagal panujqcemu przy realizacji centralizacyjnej 
polityki germanizacji urz�dowania, ale przyczynial si� zarazem do roz
woju separatystycznych tendencji podleglych jego wladzy Luzyc i Slqs
ka i pogranicznych ziem czeskich, zasiedlonych w znacznej mierze 
Niemcami 37. 

Kariera urz�dnicza J erzego Mehla nie spowodowala wcale zerwania 
wi�z6w lqCZqcych go z rodzinnym Wroclawiem, ale wr�cz przeciwnie, 
jeszcze bardziej je umacniala. Z kolei wi�zy z Wroclawiem umacnialy 
jego pozycj� w waznych akcjach z dziedziny wielkiej polityki. Swe 
wplywy wroclawskie utrwalil Jerzy przez zwiqzki z patrycjuszowskq 
rodzinq Hörnig6w 38• Sam ozenil si� z Judytq, c6rkq kupca Bartlomieja 
Hörrriga. Podobnie jego siostra Rosina wyszla za mqz za brata Judyty -
Jerzego. Jednoczesnie pogl�bil tez stosunki rodu z Sauermannami, mia
nowicie Walentynem Sauermannem. I chociaz odbywalo si� to w okre-

i:ls Cr o o n, op. cit., s. 23, przyp. 5; s. 42, przyp. 2; s. 119, przyp. 1. O za
twierdzeniu szlachectwa zob. A. Sc h i  n o m, Der Adel von Böhmen, Mährein'
und Schlesien, Ceskä Lipa 1859, s. 102. 

36 Wykaz zalegajqcych· w oplacaniu podatk6w z 20 II 1576, SÜA, SM M 119/3; 
eo do 8l<1ska por. K n o d, op. cit., s. 337. 

ß
7 W pocz<1tku 1558 r. jeszcze nim nie byl. Zostal wymieniony w tym charak

terze dopiero w relacji o sprzedazy wsi z 20 XI 1558 (zob. przyp. 30); Se e  1 i g er, 
op. cit., s. 200; K. Be r ä n e k - J. K o 11 m a n, Ceska dvorska kancelai' (1293) -
1749, Praha 1966, s. 4-7. 

38 Se e 1 i g e r, op. cit., s. 200-201. o Hörnigach por. Pfe if f e r, op. cit.,
s. 228-230.



Baltazar i dr Jerzy Mehlowie ze Strzelic 397 

sie, kiedy oba rody feudalizowaly si� i stopniowo zarzucaly interesy 

handlowe, zwü4zki te jednak posiadaly swoje znaczenie, poniewaz za
r6wno Hörnigowie, jak i Sauermannowie nalezeli nadal do potentat6w 
finansowych miasta. Dzi�ki posagowi swej zony stal si� Mehl bezpo
srednim udzialowcem firmy Hörnig6w, handlujqcych gl6wnie z Polskq 

i Litwq, kt6rej kierownictwo przejql wtedy brat Judyty Izaak Hörnig. 
Kontakty z Hörnigami pociqgn�ly za sobq r6wniez zaangazowanie poli
tyczne, Mehl zostal wciqgni�ty w kulisy walki o polskq koron� kr6lew

skq. W walce tej uczestniczyl po stronie Habsburg6w. 
Grunt do jego polskiej dzialalnosci przygotowal mu tesc Bartlomiej 

Hörnig. Uczestniczyl on w przekupywaniu magnat6w polsko-litewskich, 
np. pot�znego ksi�cia Mikolaja RadziwiUa, o kt6rego walczyla strona 

habsburska i przeciwhabsburska, a kt6ry okolo 1560 r. przechodzil coraz 
bardziej ku uzyskujqcemu w tym czasie przewag� stronnictwu przeciw

habsburskiemu. Sytuacja ksztaltowala si� wtedy w spos6b dla Habsbur
g6w bardzo niepomyslny, poniewaz sejm zaczql rozwazac spraw� na
st�pstwa po Zygmuncie Auguscie, kt6ry nie posiadajqc dziedzica zabie
gal o rozw6d z Katarzynq Habsburskq i o nowy zwiqzek malzenski. 
W tych warunkach zalezalo Habsburgom na przeplacaniu r6znymi la
p6wkami i darami szlachty polskiej, przy uzyciu dyskretnych srodk6w, 
za pomocq ludzi typu Hörniga i Mehla. Mehl uczestniczyl tez nie wprost, 
lecz za posrednictwem Walentyna Sauermanna w akcjach natury dy
plomatycznej. Sauermann mianowicie dzialal w latach 1560-1563 jako 
posel Ferdynanda I, rokujqc mi�dzy innymi w 1561 r. z przedstawi
cielami rywalizujqcych z Habsburgami innych kandydat6w do tronu 
w Polsee 39

• Za uslugi polityczne Habsburgowie odplacali si� patrycju
szom wroclawskim pomocq , w ich sprawach finansowych. Tak np. 

w 1561 r. Ferdynand wstawil si� u Zygmunta Augusta, aby przymusil 
faktora Hörniga Hansa Kopfa do zaplacenia starego dlugu. Dlug ten 
zaciqgnql Kopf bez wiedzy Hörnig6w w 1557 r. za posrednictwem ich 
faktorii w Gdansku u holenderskiego kupca Frenzela. W podobny spo
s6b interweniowala takze kr6lowa Katarzyna w sprawach finansowych 
na rzecz Sauermann6w 40. 

Poczqtek lat szescdziesiqtych przyni6sl Jerzemu Mehlowi r6wniez 
rozlegle mozliwosci wyzyskania swych sklonnosci spekulacyjnych. 
W 1562 r. kupil on z� stosunkowo niskq cen� 86 000 k6p groszy mis-

139 J. Mehl do Ferdynanda I, 7 111 1561 (b.m.), SÜA, SM M 119/1; zob. tez 
J. S z u  j s k i, Stosunki dyplomatyczne L,ygmunta Augusta z domem austriackim

1548-1572. Opowiadania i roztrzqsania, t. I, Krak6w 1885, s. 375-389.
40 J. Mehl do Ferdynanda I, 7 III 1561 (b.m.), SÜA, SM M 119/1; Ferdynand I

do Zygmunta Augusta, Wieden 11 III 1561, tamze; Katarzyna Habsburska do 

Ferdynanda I, Wilde 8 III 1562, SÜA, CDKM I/50. 

4 - ,,Sob6tka" nr 3/68 
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nienskich od burgrabi6w z Donina mocno zadluzony majqtek Grabstejn 
w p6lnocnych Czechach, na pograniczu luzyckim, przy czym zaplacil 
w got6wce jedynie 14 251 k6p i 12 gr misn., a za reszt� mial uregulowac 
ich dlugi 41. Przy pomocy arcyksi�cia Ferdynanda tizyskal w 1566 r. 
zamian� majqtku na alodium i przedluzenie „frysztunku" (prolongaty) 
z 1514 r. na tamtejsze kopalnie srebra i metali kolorowych, na kt6re 
zwr6cil gl6wnie swq uwag�. W rolnictwie natomiast nastawil si� na 
gospodark� folwarcznq, przy czym dzialal w spos6b dla 6wczesnych 
wielkich majqtk6w ziemskich typowy, zawierajqcy w sobie pewne ele
menty post�pu. Mehl przeprowadzal melioracje, racjonalizowal produk
cj� za pomocq srodk6w organizacyjnych i przez wprowadzanie nowych 
metod wytw6rczych (np. w browarnictwie) itd. Podobnie bylo i w g6r
nictwie, gdzie wprowadzal nowe metody i stosowal nowe · rodzaje ma
szyn. Ale dzialal takze sposobami, kt6re trudno byloby nazwac post�-: 
powymi. Podwyzszal normy pracy panszczyznianej poddanych, ograni
czal ich swobod� osobistq itp. Wprowadzal wi�c w zycie formy tzw. 
wt6rnego poddanstwa chlop6w. Pod jego rzqdami wzmogla si� tez eks
ploatacja pracownik6w kopaln. To wszystko pociqgn�lo za sobq intensy
fikacj� walki klasowej chlop6w i g6rnik6w, jaka toczyh,1 si� na terenie 
majqtku od 1549 r., a za jego czas6w osiqgn�la najwi�ksze nat�zenie. 
Polityka Mehla, jak i inne czynniki (deficytowosc g6rnictwa, wplyw re
wolucji cen itd.) przyczynily si� do tego, ze od polowy lat siedemdzie
siqtych zaczql popadac w dlugi 42. 

W majqtku swym jednak Mehl prawie wc;ale nie przebywal, ponie
waz sluzba u dworu zajmowala go niemal bez reszty, tak ze zarzqd 
posiadlosci pozostawial urz�dnikom ze starostq na czele. Urz�dnicy ci 
rekrutowali si� po wi�kszej cz�sci sposr6d drobnej szlachty slqskiej 43. 

Dr Mehl nie byl w tej cz�sci Czech jedynym feudalem pochodzqcym 
ze Slqska. W jego sqsiedztwie znajdowali si� i inni, kt6rzy uzyskali 
majqtki mniej wi�cej w tym samym czasie, w polowie XVI w. Byli 
to dzierzqcy Frydland i Liberec Redernowie, Oppersdorfowie na Ces
kim Dubie i Frydstejnie czy Kurzbachowie na Lemberku 44. Wszyscy 

41 Sprzedaz panstwa Grabstejn J. Mehlowi, 7 VIII 1562, SÜA DD 64, fol. 344-
-352.

42 Blizej na ten temat pisal J. S t o v i c e k, Poddanska hnuti na panstvi 

Grabstejne v 2. poi. 16. stoi., praca dyplomowa na Uniwersytecie Karola w Pra
dze w 1965 r.; t e n z e, studium pod tym samym tytulem, kt6re wyjdzie 
w „Sborniku SCM", Liberec 1968; t e n z e, Pojestedi pi'ed BHou Horou (Vpfed, 
Liberec, 1966, nr 46-52, 1967, nr 1-8. 

43 A. Re s s e 1, · Hauptieute und Amtsmä1n·ner der Herrschaft Grafenstein 

(Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde Jeschken-I·sergaues, IX, 1915, s. 113-
-115).

44 S e e  1 i g er, op. cit., s. 199-200, 202-216.

1 
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oni znajdowali si� w taki czy inny spos6b w sluzbie cesarskiej (w wi�k
szosci wypadk6w w charakterze wyzszych oficer6w) i brali udzial 
w walce o polski tron, kt6ra wybuchla w nowej postaci w latach sie
demdziesü:itych, a do kt6rej powt6rnie zostal wciqgni�ty r6wniez Jerzy 
Mehl. 

Jego rola w tej walce byla tym razem znacznie trudniejsza, ponie
waz sluzqcy mu w tym wzgl�dzie niegdys pomocq Hörnigowie i Sauer
mannowie zrezygnowali definitywnie z handlu, przeniesli si� do swych 
majqtk6w ziemskich i stali si� przeci�tnq drobnq sziachtq, tak ze na 
ich poparcie finansowe J erzy nte m6gl juz wi�cej liczyc. Mehl zaanga
zowal si� na rzecz Habsburg6w przy rokowaniach o lenna w Polsee 
w 1571 r.45 P6zniej wybral drog� posredniq, przez swego przyjaciela 
Macieja z Logau, starost� ksi�stwa swidnicko-jaworskiego, kt6ry dzialal 
zwlaszcza po ucieczce Henryka Walezeg,o. W 1575 r. z zapalem agi
towal on w korespondencji i za pomocq rokowan mi�dzy magnatami 
polskimi (Janem Zborowskim, Andrzejem i Stanislawem z Gorki i in
nymi, kt6rzy stanowili podpor� partii Habsburg6w), aby grono zwolen
nik6w habsburskich jeszcze bardzi.ej rozszerzali. W pazdzierniku 1575 r. 
rokowal w Jeleniej G6rze z marszalkiem Andrzejem Opalinskim, kt6ry 
slubowal mu, ze skloni sejm do glosowania za arcyksi�ciem - Ernestem. 
Dlatego tez Maciej z Logau zostal mianowany czlonkiem poselstwa 
Wilhelma z Rozmberka do Polski w latach 1575-1576. Swiadectwem 
udzialu Mehla w tych sprawach jest jego korespondencja z Madejem 
z Logau i liczne korzystne dla Mehla kroki Ernesta, Maksymiliana i ce
sarza Rudolfa II w dziedzinie finans6w (np. powierzano Mehlowi za
dania, kt6re umozliwialy mu nieobecnosc na rozprawach sqdowych 
i odwlekanie zaplacenia dlug6w 46

• Z drugiej strony staral si� pozyskac 
Jerzego Mehla dla popierania wlasnej kandydatury mocno zadluzony 
piastowski ksiqz� legnicki Henryk XI, mi�dzy innymi prezentem z oka
zji jego slubu w 1579 r., ale nadaremnie 47. 

Poza Polskq Jerzy Mehl interesowal si� takze Francjq, gdzie wspie
ral kr6lowq Elzbiet� Habsburskq, zon� Kar�la IX. Wreszcie uzyskal 
przyjazn ksi�cia saskiego 48. 

45 J. Mehl do Maksymiliana II, Praga 10 VI 1571, SÜA, SM M 119i3.
46 Odpisy korespondencji Macieja z Logau z sierpnia-pazdziernika 1575, rps

Pamatnik Narodni ho Pisemnictvi, Pra ha, sygn. DA VI 13, fol. 41-64, 107-124, 
179-180, a szczeg61nie 107-114; zob. tez J. ivr a c ü r e k, Cechove a Polcici v druhe

polovine 16. stol., Pra ha 1948, s. 127-133. Korespondencja J. Mehla z cesarzem,
arcyksi�ciem i Maciejem z Logau z lat 1575-1577, SÜA, SM M 119/3.

47 See 1 i g er, op. cit., s. 201; por. Historia Slqska, t. I, cz. 3, s. 308-312. 
48 Cesarz9wa Maria i kr61owa El zbieta do J. Mehla, Praga 19 XI 1579, SÜA,

SM M 119/5. Przesylajq zyczenia i prezent z okazji slubu. See 1 i g e r, op. cit., 

s. 201.
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Niezaleznie od spraw polityki zagranicznej odgrywal �azni:i rol� 
w kwestiach stosunk6w wewn�trznopolitycznych. Interesowaly go 
w szczeg6lnosci zagadnienia religijne. Jako gorliwy protestant wyko
rzystywal swe stanowisko w tym celu, aby majqc okazj� poznawania 
tajnik6w polityki papiestwa starac si� jej w miar� swych mozliwosci 
przeciwstawiac. Pomagal tez utrakwistom w ich akcjach u arcybiskupa 
praskiego i przyczynil si� w niemalym stopniu do wydania w 1575 r. 
znanej konfesji czeskiej, chociaz zdaje si�, ze poczi:itkowo zajmowal sta
nowisko ozi�ble, tak ze popadl w sp6r z nowoutrakwistami. Bardziej ra
dykalnie wyst�powal dopiero po 1575 r., szczeg6lnie w okresie niedo
l�znego · kanclerza Adama z Hradca 49

• Byl przy tym bardzo dobrze 
przygotowany do polemiki. Znal nie tylko dziela reformator6w, Lutra, 
Melanchtona itd., ale takze kontrreformacyjne dziela katolickie, pisane 
w duchu zasad soboru trydenckiego, jak np. Wilhelma Lindana Apo

logeticum ad Germanos pro religionis catholice pace, wyst�pujqce prze
ciw konfesji augsburskiej i staraji:ice si� sklonic Maksymiliana II do 
jej uniewaznienia; dziela jezuity Franciszka Turriana; dalej prace do
tyczqce katolickiego wykladu dogmat�w wiary, jak Hosmana Tractatus

de communicacione sub utraque specie, Benedykta Aria Montana Dic
tatum christianum; liturgii katolickiej, jak Jakuba Pameliusa Liturgia

latinorum, Gabriela Biela i Zachariusza Brice Sacri canonis missae lu

cidies expositio, objasnienia Pisma Swi�tego Jakuba Ledesima, Gabriela 
Barleta i wreszcie dziela biskupa Gandawy Korneliusza Jansena 50. Po
szerzal swe horyzonty przez korespondencj� z czolowymi luteranami 
i kalwinami (m. in. z Peucerem). Kontakty tego rodzaju m6gl utrzy
mywac ze wzgl�du na fakt, ze w owym czasie protestanci posiadali 
jeszcze wielu zwolennik6w na dworze wiedenskim. Najwyzsze stano
wisko wsr6d nich zajmowal przyjaciel Mehla Ferdynand Hofman 
z Grünpichel, prezydent Komory Dworskiej, gorliwy zbieracz i biblio
fil. Ten dopom6gl mu znalezc drog� do kr�gu rudolfinskich przyjaci6l 
sztuki 51. 

Mehl interesowal si� r6wniez zagadnieniami naukowymi, a w szcze
g6lnosci przyrodniczymi i astronomicznymi. Kupowal przyrzi:idy astro-

49 J. Pa z o u t, Jednani a dopisy konsistoi'e pod oboji, t. I, Praha 1906, $. 5,
356, 372. Jego postaw� w czasie walki o konfesj� przedstawial F. H r e j s a, Cesku

konfese, jeji vznik, podstata a dejiny, Praha 1912, s. 52 i 190, uwazajc1c go przy 
tym za katolika; por. tez F. K a v k a, Zlatii vek Rüzi, Ceske Budejovice 1966, 
s. 140.

50 0 tym swiadczc1 resztki jego bogatej biblioteki. Por. P. H a m a n o v ä ·-
B. Nu s k a, Knizni vazba sedmi stoleti z fondü Strahovske knihovny, Praha 1966, 
s. 14 i 17, gdzie podano tez sygnatury.

61 Pisze o nim Se e 1 i g e r, op. cit., s. 197-199. 
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namiczne da abserwacji cial niebieskich. Ku tym zainteresawaniom pa
zyskal swega r6wiesnika, wraclawianina z pochadzenia, lekarza J ana 
Crata. Crata zrobil zresztq dzi�ki paparciu Mehla karier� na dwarze 
wiedenskim. Dzi�ki poleceniu tega astatniego uzyskal w 15'60 r. stano
wisko osobistega lekarza charawitega Ferdynanda I. Na stanawisku tym 
pazostal tez przy Maksymilianie II i Rudalfie II az da raku 1581, gdy 
na wlasne zqdanie z niega zrezygnowal. N alezal an do najblizszych 
przyjaci6l Mehla, z kt6rym razem wywieral pewien wplyw na palityk� 
wyznaniawq dworu 52• Wedlug wskaz6wek Jana Crata sparZqdzana dla 
Mehla w poczqtku 1567 r. zegar asfronamiczny 53. 

W tym czasie Mehl zawarl znajamosc ze zgarzeleckim astranamem 
i nauczycielem Bartlamiejem Scultetusem. Ten pam6gl mu urzqdzic 
w Grabstejnie male abserwatorium astronamiczne, zaopatrzone mi�dzy 
innymi w sfer� armilarnq, kt6ra byla mechanicznie paruszanq cz�sciq 
zegara astranamicznega, r6zne glabusy astranamiczne itp. Jemu tez de
dykawal swe dziela Gnomonice de solariis sive doctrina practica tertiae 

partis astronomiae, opublikawane w Zgarzelcu 1571 r., b�dqce faktycznie 
pouczeniem a przeprawadzaniu abserwacji astranomicznych przy pa
macy wymienionych wyzej przyrzqd6w. Przy pisaniu korzystal z parad 
Mehla, kt6ry posiadal w tej dziedzinie duzq erudycj� i wlasne zdanie 54. 
Za pasrednictwem Crata i Scultetusa Mehl zapaznal si� z zi�ciem Me
lanchtona, prafesorem medycyny i rektarem Uniwersytetu w Witem
berdze Kasprem Peucerem. Ten dedykowal mu edycj� list6w swego 
tescia pt. Alter libellus epistolarum Phil. Melanchtonis, kt6ra wyszla 
w 1570 r. 55 

Mehl czul si� dabrze w atmosferze kulturalnej Wroclawia, gdzie 
cz�sto przebywal. Przyciqgalo go tu bujne zycie towarzyskie dam6w 
patrycjuszawskich. Starczy wymienic Rehdiger6w, z kt6rymi byl pa
srednia spokrewniony. W domach tych urzqdzano biesiady literackie 
i debaty na r6zne tematy naukawe, palqczane z przyj�ciami i zaba
wami. Swega radzaju przejawem mecenatu ze strany Mehla byla jego 

52 J. F. G i 11 e t, Crato von Grafthein und seine Freunde, t. I, Frankfurt 
a. M. 1860-1861, s. 259; por. T y n c, op. cit., s. 101-103.

53 B a u c h, op. cit., s. 197.
54 E. K o c h, Scultetica (Neues Lausitzisches Magazin, XCII, 1916, s. 20-58); 

por. te:i: zakonczenie przedmowy B. Scultetusa w Gnomonica de soiariis, Zgorzelec 
1572. Warto wspomniec, :i:e uczniem Scultetusa byl tez Tycho de Brahe. Scultetus 
mial zresztq podobne do niego poglqdy na wszechswiat. Znal r6wniez posrednio 
Kopernika, kt6rego teori� staral si� pogodzic z dawnymi dogmatami. W ten 
spos6b Mehl i Hofman przy�otowywali grunt na dworze Rudolfa dla uczonego 
typu Brahe. 

ss S e e  1 i g e r, op. cit., s. 202; K n o d, op. cit., s. 337 i passim.
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pomoc dla wlasnego synowca Jakuba Monaua, umozliwiajqca temu 
ostatniemu dokoi:tczenie studi6w 56. 

Do cel6w reprezentacji przebudowal Mehl w latach 1568-1569 stary 
gotycki Grabstejn na nowy zamek renesansowy. U podn6za przebudowa
nego starego zamku wystawiono tez drugi, nowy, w takim samym stylu. 
Jego sciany pokryto sgraffitami. Pod wzgl�dem artystycznym najcen
niejszq cz�sciq zamku byla kaplica Sw. Barbary. Dyspozycja jej wn�trza 
odpowiadala duchowi reformacji, czemu jednak przeciwstawialo si� bo
gate wyposazenie sztukatorskie i freskowe ze scenami z zycia Chrystusa 
i z centralnq lunetq Sqdu Ostatecznego. Na oltarzu umieszczono obraz 
przedstawiajqcy Madonn� z dzieciqtkiem i Janem Chrzcicielem mi�dzy 
krzewem winnej latorosli i drzewem pomarai:tczowym na tle pejzazu 
z pracowni Lukasza Cranacha Mlodszego 57. Cranach dostarczal obrazy 
dla Wrodawia, Budziszyna i innych miast, tak ze uzyskanie wymienio
nego wyzej dziela nie przedstawialo wi�kszych trudnos'ci 58

• Og6lnie 
biorqc, wn�trze kaplicy zdaje si� swiadczyc o wplywach renesansu wlo
skiego w jego niemieckiej transformacji. 
· Podobne wplywy widac r6wniez w pozostalosciach biblioteki Mehla,

z kt6rej znane sq dzisiaj jedynie dziela o tresci religijnej. Ksiqzki te 
sq swiadectwem jego bibliofilskich zamHowai:t. Zostaly one na polecenie 
wlasciciela oprawione w 1578 r. w bialq wieprzowq sk6r� w niemieckim 
stylu renesansowym przez ksi�garza praskiego Pawla Gutscha, z pocho
dzenia wrodawianina. Wykonana slepodrukiem ozdoba · oprawy przed
stawiala: zei:tskie symbole cn6t (Wiara, Nadzieja, Milosc) czy popiersia 
autor6w antycznych (Wergiliusz, Cezar, Owidiusz). W srodku przedniej 
okladki wybity zostal na tle czarnej obw6dki herb rodowy Mehla. W ten 
s:pos6b wsp6lzawodniczyl on ze swymi dworskimi przyjaci6lmi bibliofi
lami, jak F. ·Hofman, Jan Crato itd.59 

J erzy Mehl byl r6wniez mecenasem pisarzy. Lqczylo si� to zresztq 
z modnym wsr6d 6wczesnej szlachty i patrycjatu dqzeniem do zapew
nienia sobie slawy przez opiek� nad literatami. I w tej dziedzinie utrzy
mywal kontakty ze Slqskiem. W 1586 r. poswi�cil mu Caspar Gerbhard 
z Namyslowa swojq Carmen Eucharisticum 60. Panegiryku na czesc swe
go rodu doczekal si� jednak tylko od swych poddanych. Nastqpilo to 

56 G i 11 e t, op. cit., t; II, s. 72; por. T y n c, op., cit., s. 95-97 i 105-108 . 

. 57 K. Kühn, Topographie der histor. und kwnstgeschichtiichen ,Denkmalen in 

der Tschechoslova/dschen Republik, Liberec 1934, s. 57-,-73. 
58 Np. namalowal dla kosciola Sw. Elzbiety we Wroclawiu portret Lutra. 

H. L u chs, Die Denkmäler des St. Elisabeth-Kirche zu Breslau, Wroclaw 1860, 

s. 151. 

s9 Ma m a  n o v a - Nu s k a, op. cit., s. 14.

50 K n o d, op. cit., s. 331. ·
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w 1582 r. przy okazji slubu jego c6rki Marii. Autorem tego pa
'
negiryku 

byl hamburski pastor Chrystiain Wagner. Bo smierci Jerzego Mehla 
pastor oldrzychowski Tobiasz Geisler poswi�cil mu laciI].ski wiersz Daph

nis ecloga. Zgodnie z panujqcq manierq utw6r ten zaopatrzyl w motto, 
kt6re brzmialo: ,,Tendit in ardua virtus" 61• 

Wraz z obj�ciem tronu przez Rudolfa II stosunki na dworze ulegly 
zmianie. Stany czeskie domagaly si� uporzctdkowania spraw finanso
wych. Wzrastal tez nacisk „stronnictwa hiszpanskiego", kt6re z duzet 
niech�cict patrzylo na zajmujqcych wysokie stanowiska protestant6w. 
W tych warunkach Komora Kr6lewska zainteresowala si� kopalniami 
Grabstejnu. Rudolf II polecil w pazdzierniku 1576 r. zbadac decyzj� 
Ferdynanda I w tej sprawie. Badanie to jednak przebiegalo z woli sa
mego Rudolfa bardzo opieszale 62• W celach spekulacyjnych Mehl nie 
zglaszal przez dlugie lata nabycia majqtku do ksictg sctdu ziemskiego. 
Nie posiadajqc w ten spos6b bezposredniego obywatelstwa Kr6lestwa 
Czeskiego, lecz jedynie inkolat ziemi do niego przynalezctcej, to jest 
Slctska, zasiadal w sejmie i zazywal innych praw szlachty Kr6lestwa. 
Wreszcie w 1579 r. uzyskal inkolat Czech i dokonal zapisu majqtku do 
ksictg ziemskich 63. 

W tych to wlasnie czasach blyszczctca kariera Mehla zalamala si�. 
Cesarz i najwyzsi urz�dnicy Kr6lestwa· stwierdzili, ze „frysztunek" 
osictgnql drogq niezgodnct z prawem. Wierzyciele Donin6w domagali si� 
zaplacenia dlug6w 64• W 1578 r. stracil tragicznie swct pierwszq zon�. Po 
tym ciosie, zapewne dla polepszenia swej sytuacji finansowej, ozenil 
si� po raz wt6ry, tym razem z Dorotq z Mehlhaus, wdowct po rycerzu 
Zygfrydzie z Rabenau, wlascicielkct majqtku Rysy we wschodnich Cze
chach 65• Zbyt wiele mu to jednak nie pomoglo. W 1583 r. grozila mu 
juz egzekucja majcttkowa w wypadku niesplacenia dlug6w. Z opresji 
tej wyratowal go na pewien czas Rudolf II, wysylajctc go w podr6ze 
sluzbowe, kt6re pozwalaly mu odwlekac wejscie w zycie odpowiedniego 
wyroku sctdowego. W maju 1586 r. zadecydowano, ze Mehl musi zwr6-
cic Komorze zaleglq urbur� i udzial z kuks6w w kopalniach, a jedno
czesnie zmuszono go do sprzedazy „panstwa" grahsztajnskiego 66. 

61 Se e I i g e r, op. cit., s. 200-202. 
62 Rudolf II do najwyzszych urz�dnik6w, 29 X 1576 (b.m.), SÜA, SM· M 119/3. 
63 Por. K 1 e c a  n d a, op. cit., s. 41, 81; A. Se d 1 a c e k, Hrady a zamky Kra-

iovstvi ceskeho, t. X, Praha 1895, s. 251. 
64 Najwyzszy kanclerz do Rudolfa II, 5 V 1581 (b.m.), SÜA, SM M 119/3, i dal

szy material z lat 1576--1583, tamze. 
65 Se e I i g er, op. cit., s. 200-201. '-
66 Korespondencja J. Mehla, Rudolfa II, najwyzszych urz�dnik6w i Komory 

z lat 1583-1585, SÜA, SM M 119/1. Rudolf II do najwyzszego mincerza, Praga 
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Grabstejn zostal nabyty w pazdzierniku 1586 r. za sum� 164 000 .k6p 
groszy misnienskich przez Ferdynanda Hofmana z Grünpichel. Mehl 
sprzedal majqtek przeto z podw6jnym zyskiem i zarobkiem 78 000 k6p 
gr. Sum� t� jednak obnizala kwota 16 000 k6p gr dlug6w,. kt6rych 
ur.egulowanie przejmowal Hofman na siebie, i kwota przeznaczona na 
zwrot zysk6w z eksploatacji kopalni 67• 

W lutym 1587 r. udalo si� Jerzemu Mehlowi kupic tanio za 51 000 
k6p gr misnienskich od Krzysztofa i Jana S1ejnic6w ze Slejnic majqtek 
Rumburk-Tollenstejn, ale bylo to juz wst�pnq oznakq krachu rodu Meh-
16w. I tutaj Jerzy zainteresowal si� gl6wnie g6rnictwem, kt6rego osrodek 
Jifetin obdarzyl w grudniu 1587 r. prawem miejskim. Niestety, tam
tejsze kopalnie pochlon�ly jego wszystkie rezerwy finansowe i spowo
dowaly nowe dlugi. W obliczu zupelnej katastrofy Jerzy Mehl zmarl 
w styczniu 1589 r. Pochowano go w rumburskim kosciele parafial
nym 68. 

Zadluzony majqtek przejql jego syn Baltazar Mlodszy. Pr6bowal on 
jeszcze podniesc z upadku tamtejsze kopalnie, ale w ten spos6b przy
spieszyl jedynie katastrof� finansowq. Dla zaspokojenia wierzycieli mu
sial jesieniq 1591 r. zastawic caly majqtek swej macosze Dorocie z Mehl
haus, kt6ra dzierzyla go do 1597 r., kiedy to zdecydowala si� powr6cic 
na Rysy. Ten krok nie wybawil go z klopot6w, poniewaz dlugi wzrosly 
do 71 000 k6p gr, czego nie byl w stanie zaplacic. W rezultacie zostal 
wtrqcony do wi�zienia za dlugi w Bialej Wiezy zamku praskiego, gdzie 
zmarl prawdopodobnie w poczqtku 1598 r.69 Mi�dzy wierzycielami zgla
szajqcymi pretensje majqtkowe do Baltazara Mehla znajdowal si� tez 
jego kuzyn Jakub Hörnig, wlasciciel drobnego majqteczku Nieder-Oder
witz w rejonie Zytawy 7o. 

Kl�ska Baltazara oznaczala wlasciwie upadek calego rodu, poniewaz 
jego pozostali czlonkowie byli juz tylko drobnq, nie nie znaczqcq szlach
tq. To mozna powiedziec o braciach Jerzego: Aleksandrze, kt6ry po
siadal 3 wsie w okolicy Wroclawia, i Mikolaju, dzierzqcym wolny majq-

13 V 1586, SÜA, MM-5-62/3. Por. zapis o wianie Doroty v. Mehlhaus z 1587 r., 
SÜA, DZV 23, fol. L 28. 

67 Sprzedaz panstwa Grabstejn F. Hoffmanowi, 26 X 1576, SüA, DZV 68, 

fol. F 13-17. 
68 Sprzedaz Rumburku-Tollensteinu J. Mehlowi w 1587 r., SÜA, DZV 68, fol. 

P 12-14; A. H o c k  au f, Heimatkunde des Bezirkes Rumburg, Rumburg 1885, 
s. 86-87; R. La h n e  r, Chronik der Stadt Schluckenau, Sluknov 1889, s. 48-49.

69 Zastaw panstwa Dorocie v. Mehlhaus 1592-1597, SÜA, DZV 24, fol. D 6-11, 

N 21-24. Ugoda wierzycieli z 1608 r., tamze, DZV 180, fol. L 26-29. 
70 Porozumienie mi�dzy Elzbietc1 a Fryderykiem ze Slejnic i Jakubem Hör

nigiem z 1598 r., SÜA, DZV 178, fol. C 6-8, w kt6rej wymienia si� Baltazara 
juz jako niezyjc1cego. 
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tek w Dolnej Chrastavie k. Grabstejnu. Podobnie c6rki Jerzego po
wychodzily za mqi za drobnq szlacht� 71• Wybijal si� jedynie kuzyn 
Jerzego, Jan Mehl, syn Wawrzynca, brata jego ojca. W drugiej polo
wie XVI w. Jan Mehl znajdowal si� w sluibie Karola, ksi�cia olesnicko
-zi�bickiego. Pracowal nad genealogiq rodu Podiebrad6w, kt6rej jednak 
nie dokonczyl. Poza tym zaslyn1:1l jako podr6inik, autor traktat6w i jako 
jeden z licznych lacinskich poet6w humanistycznych 72• 

Losy rodu Mehl6w stanowiq przyklad dziej6w feudalizuj1:1cego si� 
patrycjatu. Bogactwo, uzyskane z handlu i pomnoione spekulacjami 
ziemiq, zyskiem z dewaluacji monety, udzialem w g6rnictwie itd., umo
iliwilo im awans spoleczny. Do awansu tego potrafili oni zr�cznie wy
zyskac takie stosunki polityczne oraz atmosfer� na dworze Habsbur
g6w, kt6rym z oddaniem sluiyli. Do upadku przywiodla ich dzialalnosc 
w dziedzinie g6rnictwa. Mimo swej feudalizacji nie stracili oni cech 
patrycjatu, a zwlaszcza sklonnosci do spekulacji. W pierwszej i drugiej 
generacji l1:1czyly ich jeszcze dosc bliskie stosunki z patrycjatem rodzin
nego Wroclawia. Stosunki te ulatwialy im udzial w polityce zagranicz
nej Habsburg6w. Mehlowie odgrywali tei pewnq rol� w iyciu kultu
ralnym. Dotyczylo to w szczeg6lnosci J erzego Mehla, kt6ry nale:i:al 
do kr�gu rudolfinskiej inteligencji dworskiej. Bral udzial w tworzeniu 
atmosfery kulturalnej Pragi, Czech i Wroclawia. Jak z tego wynika, 
procesu feudalizacji patrycjatu nie moina, mimo przewagi element6w 
wstecznych, uwaiac za calkowicie regresywny. 

BALTAZAR UND DOKTOR GEORG MEHL AUS STRZELICE 

Der Artikel behandelt die Geschichte der Wroclawer Patrizierfamilie M e h  1 

aus Strzelice. Ihre grössten Erfolge erreichte diese Familie im XVI Jh. Der 

Verfasser stellt eingehend die Schicksale von Baltazar (gest. 1545) und Georg 

(gest. 1589), der beiden bedeutendsten Mitglieder der Familie Mehl, dar. Baltazar 

war ein für die Stadt Wroclaw verdienter Ratsherr und Agent der Fuggers und 

der Familie Turzon in Ungarn. Besonders bunt ist der Lebenslauf Georg Mehls. 

Die Ausbildung erlangte er an den Universitäten in Ingolstadt und Bologna 

und erreichte die Doktorwürde (doctor iuris). Obwohl er Protestant war, machte 

eine beachtliche Karriere als Beamter im Dienste der Habsburger und wurde 

sogar deutscher Vizekanzler im böhmischen Königreich. Georg erfüllte auch 

andere wichtige politische Missionen, u.a. in der Lausitz und im Herzogtum 

Jawor. In den siebziger Jahren des XVI. Jh. beteiligte er sich an den Bemühun

gen der Habsburger um die polnische Krone. Gemäss den damaligen Interessen 

des Patriziats investierte er sein Kapital in Grundbesitztümern und in Bergbau

unternehmen. U.a. war Georg Mehl Besitzer des Landgutes Grabstejn in Nord-

71 S e e  1 i g e r, op. cit., s. 201; B a u c h, op. cit., s. 281. 

72 Wspomina o nim s i n  a p i  u s, op. cit., s. 805. 
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böhmen und weiterer Güter in der Lausitz; nach deren Verlust wurde er gegen 
Ende ,seines Lebens auf dem Gut Rumburk-Tollen�te}n ansässig. Die Investi
tionen im Bergbau haben Georg Mehl ruiniert. Sein Sohn Ist im Gefängnis 
gestorben, wohin er nach dem Tode des Vaters wegen Schulden geworfen wurde. 

Georg interessierte sich für die Wissenschaften, sammelte Bilche�. und unterhielt 

Kontakte zu einer Reihe aufgeklärter Männer seiner Epoche.· Gern besuchte er 
Wroclaw, in dessen kulturellen und gesellschaftlichen Atmosphäre er sich wohl 

fühlte. 
Die Mehls wurden in den Adelsstand aufgenommen. Ihre Geschichte ist ein 

Beispiel für die Feudalisierung des Patriziats in der Zeit der Renaissance. 




