
AGENCI BOHDANA CHMIELNICKIEGO I JERZEGO II 
RAKOCZEGO NA MORAWACH I NA ŚLĄSKU *

Trzechsetletnia rocznica zjednoczenia Ukrainy z Rosją przyniosła 
szereg wydawnictw zarówno monograficznych, jak i źródłowych, które 
wyświetlają najważniejsze zagadnienia związane z wojną narodowo
wyzwoleńczą na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Nie
mniej jednak szereg istotnych problemów tej wojny, jak rozwój sił 
wytwórczych, rola mas chłopskich i dołów mieszczańskich, społeczna 
polityka Chmielnickiego, wymaga jeszcze dokładniejszych badań * 1. 
Na dokładniejsze i pełniejsze opracowanie czekają również niektóre 
zagadnienia polityki zagranicznej Chmielnickiego, jak np. związki 
dyplomatyczne z Rakoczym i ich wspólna polityka w stosunku do 
cesarza niemieckiego Ferdynanda III oraz oddziaływanie walki naro
dowowyzwoleńczej ludu ukraińskiego na słowiańskie posiadłości 
Habsburgów, a przede wszystkim na Czechy, Morawy i Śląsk.

Dotychczasowe badania historyków polskich i radzieckich przy
niosły tylko pewne marginesowe wiadomości o kontaktach Chmiel
nickiego ze Śląskiem. Wiemy na ich podstawie, że w styczniu 1651 r. 
do króla polskiego Jana Kazimierza przyszło ostrzeżenie od cesarza 
Ferdynanda III o werbunku na terenie cesarstwa 4000 żołnierzy dla 
Chmielnickiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaciągano ich 
właśnie na terenie Śląska lub Czech, skąd najłatwiej mogli się oni 
dostać na Ukrainę. W dwóch uniwersałach królewskich z 17 i 20 I 
1651 r. omawiane są nawet pogłoski o posuwaniu się w kierunku gra
nic Polski cudzoziemskiego pułku pod dowództwem Lorenza Hofkir-

* Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować prof. dr Władysławowi Cza
plińskiemu za pomoc, rady i wskazówki przy pisaniu tego przyczynku.

1 Za głubokoje naucznoje izuczenije istorii ukrainskogo naroda (Woprosy 
Istorii, 1935, nr 7, s. 5).



cha 2 3 4. Wiadomo również, że Kostka Napierski, którego współpraca 
z Chmielnickim nie ulega d îś wątpliwości, oczekiwał w Czorsztynie 
nadejścia oddziałów wojskowych zaciąganych dla niego na Śląsku ą. 
Zdaje się, że powstanie wielkopolskie zorganizowane prawdopodob
nie przez agentów Chmielnickiego znajdowało pewien oddźwięk na 
Śląsku, skoro władze tej prowincji wyłapywały skrzętnie przybywa
jące na ten teren podejrzane osoby z Wielkopolski, ściągały z nich 
zeznania, a nawet poddawały torturom \

Niniejszy przyczynek dorzuci garść szczegółów do interesującego 
nas zagadnienia.

W Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu zacho
wał się ciekawy dokument będący zeznaniem na torturach niejakie
go Franciszka Rogolskiego (prawdopodobnie chodzi tu o nazwisko 
Rogalski, zniekształcone przez pisarza) z Kamieńca Podolskiego 5. Ze
znanie to złożone zostało w sądzie ławniczym w Legnicy 4 VI 1652 r. 
Znajduje się ono w poszycie zatytułowanym Criminalia, zawierają
cym zeznania z lat 1631—1657. Dokument ten został dołączony do 
rozporządzenia przeciwko podpalaczom, wydanego 4 lipca tegoż roku 
przez przewodniczącego Najwyższego Urzędu na Śląsku, księcia leg- 
nicko-brzeskiego Jerzego-Rudolfa 6.

Zeznania Rogolskiego zasługują na wnikliwą uwagę. W czasie 
tortur i po torturach zeznał on, że trzy „znakomite osoby" zostały 
wysłane celem podpalania. Pierwsza z nich to Sebastian Korytkow- 
ski, zamożny szlachcic polski, właściciel 6 miast (sic; chodzi tu praw
dopodobnie o wsie). Ten Korytkowski wysłany przez Rakoczego po
dróżuje po kraju wraz z żoną i czterema pachołkami, zatrzymuje się 
po miastach i na noc wysyła tych pachołków do podpalania wsi. Przy 
sobie ma listy od króla polskiego, zdaniem zeznającego fałszywe, oraz

2 I. S. M i l l e r ,  Powstanie chłopskie na Podhalu w 1651 r. Ruch chłop
ski w Wielkopolsce, Warszawa 1952, s. 52 i 119—120.

3 M i l l e r ,  op. cit., s. 51, 69; S. S z c z o t k a ,  Powstanie chłopskie pod 
wodzą Kostki Napierskiego, Warszawa 1951, s. 79, 83, 90, 97, 105; A. P r z y 
boś,  Materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651 r., Wrocław 1951, 
s. LXVI, 22, 33.

4 WAP Wrocław, Archiwum miasta Legnicy, sygn. A 161, Crimmalia z lat 
1631—1668, rps nie paginowany. Zeznanie przed sądem ławniczym w Legnicy 
dwóch „podejrzanych Polaków" przybyłych z Wielkopolski.

5 WAP Wrocław, Archiwum mliasta Legnicy, sygn. A 160, rps nie pagino
wany.

6 Mimo usilnych poszukiwań w WAP Wrocław nie udało się autorowi zna
leźć poza tym żadnej wzmianki o Rogolskim, a przede wszystkim wyroku na 
niego.



od Rakoczego. Przed pięcioma tygodniami zatrzymał się w Brnie. 
Rogolski podaje również charakterystykę Korytkowskiego. Miał to 
być mężczyzna wysoki, ubrany z pańska, mądry, władający językiem 
francuskim, niemieckim i innymi. Sam zeznający w nie określonym 
bliżej terminie przyjęty został na służbę przez Sebastiana Koryt
kowskiego, od którego otrzymał na rękę 30 dukatów oraz obietnicę 
wypłacenia w przyszłości 2000 dukatów i zwolnienia dzieci znajdu
jących się w niewoli tureckiej. Do akcji podpalania wysłał go Ko- 
rytkowski przed 8 tygodniami z morawskiego miasta Znojma.

Znacznie mniej miejsca w swoich zeznaniach poświęca Rogolski 
drugiemu agentowi — Henrykowi Satowskiemu (prawdopodobnie 
i tutaj pisarz zniekształcił nazwisko Sadowski), szlachcicowi z Kijo
wa, pozostającemu w służbie Chmielnickiego. Podróżuje on również 
wraz z żoną, ma przy sobie sługę i parobka. Jeszcze przed wyjazdem 
Rogolskiego opuścił Znojmo i udał się do Wiednia. Był to według 
Rogolskiego mężczyzna niski, czarny, ubrany z niemiecka, znający 
różne języki.

Trzecią osobą wymienioną przez Rogolskiego jest Stanisław Ko
ry tkowski, człowiek młody, średniego wzrostu, także podróżujący 
z żoną. Na czyjej służbie ten agent pozostawał, Rogolski nie wie. Za
znacza jednak, że i on wysyłał swoich pachołków do podpalania.

Rogolski podaje też w zeznaniach takie szczegóły, jak maść koni 
zaprzęgniętych do kolas wiozących żony agentów oraz tych, na któ
rych oni sami jechali. Pod koniec zeznań zaznaczył jeszcze, że posia
dają oni przy sobie dużo pieniędzy, które by z łatwością w razie po
trzeby pokryły ,,Strassniczer Schaden'1. To ostatnie sformułowanie 
jest niejasne. Być może, że chodzi tutaj o szkody, jakie wyrządził 
Rogolski podpalając wieś Strachowice (Strachwitz) oddaloną o około 
12 km od Legnicy, przy czym sama nazwa mogła być zniekształcona 
przez pisarza. Za tą ewentualnością przemawia fakt, że Rogolskiego 
poddano torturom w Legnicy, a więc w pobliżu miejsca popeł
nienia przestępstwa. Mniej prawdopodobne jest, że chodzi tu 
o miejscowość Strażnice (Strassnitz) na terenie Moraw, położoną 
niedaleko Znojma, gdzie agenci względnie ich służba, albo nawet sam 
Rogolski przed przybyciem na Śląsk mogli narobić bliżej nie okre
ślonych szkód. Tych hipotez mimo usilnych starań autor nie może 
jednak poprzeć żadnymi dowodami.

Nie udało się też autorowi stwierdzić, na czyjej służbie pozosta
wał Stanisław Korytkowski. Przypuszczać tylko można, że został



wysłany przez Chmielnickiego lub Rakoczego, a może nawet przez 
Turcję.

Rogolski w swoich zeznaniach wyraźnie sugeruje, że agenci 
Chmielnickiego i Rakoczego to szlachta, ludzie wykształceni i zai- 
możni, zwłaszcza Sebastian Korytkowski. Jednakże herbarze Bo
nieckiego, Niesieckiego i Uruskiego nie zawierają o nich żadnych 
wiadomości, chociaż sporo miejsca poświęcono w nich Korytkowskim, 
średniozamożnej szlachcie z Wielkopolski i Mazowsza. Nie spotyka
my ich również w spisach szlachty ukraińskiej znajdującej się w sze
regach powstańczych, chociaż znajdujemy tam nazwiska i Rogal
skich, i Sadowskich 7. W rezultacie nasze wiadomości o nich muszą 
się z konieczności ograniczyć do tego, co nam przekazał Rogolski. 
O nim samym też wiemy tylko tyle, co można wywnioskować z ze
znań. Nie wiemy nawet, czy był szlachcicem, czy mieszczaninem; 
przypuszczać jedynie można, że był szlachcicem, jeśli szlachta 
o tym nazwisku w ogóle znajdowała się w służbie Chmielnickiego.

Z zeznań Rogolskiego wynika niedwuznacznie, że trzej agenci 
Chmielnickiego i Rakoczego, a może nawet i kogoś trzeciego, zostali 
wysłani do cesarstwa niemieckiego w celu zorganizowania i prze
prowadzenia akcji dywersyjnej polegającej na podpalaniu wsi; pie
niędzy na tę akcję mieli dość. Głównym terenem ich działalności 
były Morawy (Brno, Znojmo) i Austria (Wiedeń). Jednego ze swoich 
ludzi wysłali na Śląsk. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że współ
pracowali oni ściśle ze sobą, jeśli Rogolski zwerbowany przez Seba
stiana Korytkowskiego posiada o nich stosunkowo dokładne wiado
mości. Poza tym Rogolski musiał mieć kontakt ze swoim przełożo
nym, skoro wiedział o jego poruszeniach. Przypuszczać należy, że 
osłoną dla nich miały być listy Jana Kazimierza i Rakoczego, które 
posiadał przy sobie Sebastian Korytkowski. Żałować trzeba, że Ro
golski nie podał ich treści. W ten sposób można by bowiem poznać 
pretekst, pod jakim agenci podróżowali po ziemiach cesarskich.

Rogolski nie podaje również, skąd przybyli ci agenci na teryto
rium cesarstwa niemieckiego i gdzie on sam zaangażowany został 
przez Sebastiana Korytkowskiego. Z zeznań Rogolskiego trudno także 
wnioskować coś o ramach chronologicznych działalności tej grupy na 
terenie posiadłości Habsburgów. Wiadomo tylko, że gdzieś pod ko
niec marca lub na początku kwietnia, o ile nie wcześniej, byli już na 
Morawach i rozwijali swoją działalność. Kiedy przybyli, nie wiado

7 W. L i p i ń s k i ,  Z dziejów Ukrainy, Kijów 1912, s. 483—484.



mo, również nie wiemy, jak długo działali. Zarządzenie księcia Jerze
go Rudolfa o podpalaczach wydane 4 VII 1652 r. nakazuje zwracać 
baczną uwagę na ‘podejrzanych ludzi kręcących się po Śląsku, Cze
chach i Morawach, chwytać ich, wsadzać do więzienia, ściągać ze
znania, żeby w ten sposób wychwytać wspólników podpalaczy. Na 
podstawie tego zarządzenia można wnioskować, że władzom nie 
udało się jeszcze schwytać innych agentów, ale jak długo po aresz
towaniu Rogolskiego jeszcze działali, nie wiadomo. Nie wiemy też, 
kiedy, gdzie, przez kogo i w jakich okolicznościach Rogolski został 
schwytany, czy miał wspólników i co się z nim stało po ściągnięciu 
zeznań. Przypuszczać jedynie można, że dostał się w ręce władz 
w okolicach Legnicy; wskazuje na to fakt poddania go torturom 
właśnie w tym mieście.

Zeznania Rogolskiego pomijają szereg interesujących nas szcze
gółów, które, być może, da się uzupełnić po przeprowadzeniu bardzo 
szczegółowych kwerend archiwalnych. Przy czytaniu zeznań nasuwa
ją się jednak nieodparcie pytania: dlaczego i w jakim celu Chmiel
nicki i Jerzy II Rakoczy wyprawili swoich agentów do cesarstwa nie
mieckiego, na co było im potrzebne podpalanie wsi w tym kraju 
i co przez tego rodzaju dywersję chcieli osiągnąć? Odpowiedzi na nie 
v/ pewnym stopniu, przy braku bezpośrednich danych źródłowych, 
udzielić może analiza ówczesnej sytuacji'politycznej w tej części Eu
ropy oraz sytuacji wewnętrznej w cesarstwie, a zwłaszcza w króle
stwie czeskim.

Ścisłe kontakty dyplomatyczne Chmielnickiego z Jerzym II Ra
koczym w świetle najnowszych badań nie ulegają wątpliwościs. Naj
większe ich nasilenie przypada na pierwszą połowę 1651 r., kiedy to 
Rakoczy był skłonny do wystąpienia w sojuszu z Chmielnickim: prze
ciwko Polsce8 9. Wprawdzie wtedy nie doszło do wojny Rakoczego 
z Polską, ale w okresie po bitwie pod Beresteczkiem dobre stosunki 
między wodzem powstania ukraińskiego a księciem siedmiogrodzkim 
utrzymywały się; zdaje się nawet, że na jesieni tegoż roku znacznie 
się ożywiły. Rakoczy jednak jako wasal Turcji był od niej silnie uza
leżniony i w sprawach polityki zagranicznej niewiele mógł zdziałać 
bez jej wiedzy i woli. Dlatego ważne jest, jakie stanowisko wobec 
Chmielnickiego zajmowała w omawianym okresie Porta. Do wrześ
nia 1651 było ono zasadniczo dosyć przychylne, ale w miesiącu tym 
w Stambule doszło do przewrotu pałacowego, w wyniku którego do

8 W. C z a p l i ń s k i ,  Dwa sejmy w roku 1652, Wrocław 1955, s. 38.
9 M i l l e r ,  op. cit., s. 49.



władzy doszedł nowy rząd, wrogo ustosunkowany do Chmielnickie
go 10. Jednakże już na wiosnę 1652 r., o ile nie wczeiśniej, to stano
wisko Turcji uległo zmianie il. Pracował zresztą nad tym rząd sied
miogrodzki jesienią 1651 r. W tym czasie bowiem możemy obserwo
wać ze strony Chmielnickiego, Rakoczego i Turcji próby zorganizo
wania koalicji antykatolickiej skierowanej przeciwko Polsce i cesar
stwu niemieckiemu 12. Do koalicji tej poza wymienionymi starano się 
nawet wciągnąć Szwecję. Największą inicjatywę okazywała w tym 
Turcja oraz Rakoczy, który czuł się zagrożony ze strony Wiednia; 
obawiał się nawet wtargnięcia wojsk cesarskich do Siedmiogrodu 
w razie dojścia do skutku zamierzonej agresji Turcji na cesarstwo 13. 
Chmielnicki godził się na tę koalicję, bo w ten sposób mógł ułagodzić 
nowy, niechętny mu rząd turecki i uzyskać wolną rękę w realizacji 
swoich planów dotyczących Mołdawii14 15 16. Koalicja przeciw Polsce i ce
sarstwu była również po myśli Turcji, która z jednej strony oba
wiała się cesarza, a z drugiej zależało je j na skłóceniu Kozaków 
z Polską, ponieważ żywiła obawę, że w razie dotrzymania umowy 
białocerkiewskiej rozpoczną się najazdy kozackie na jej czarnomor
skie posiadłości l:\ Udział Szwecji w tej koalicji nie jest pewny i ra
czej wątpliwy. W każdym razie na te plany rząd szwedzki mógł spo
glądać życzliwie, ponieważ osłabienie cesarstwa i Rzeczypospolitej 
leżało całkowicie w jego interesie 10. Szwecja nie wiedziała jednak, 
jakie stanowisko w tej sprawie zajmie katolicka Francja17.

Rokowania w sprawie tej koalicji prowadzono pod koniec 1651 r. 
Być może, że wtedy doszło do porozumienia między Turcją, Rako
czym i Chmielnickim w sprawie wysłania agentów na teren cesar-

10 L. K u b a l a ,  Szkice historyczne, ser. II, wyd. 4, Warszawa 1901, s. 138.
11 Ibid., s. 139.
12 S. S z i l a g y i ,  Transsylvania et helium boreo-orientale (Acta et do- 

cumenta, t. I, Budapeszt 1890/91, s. 201). List posła szwedzkiego w Siedmiogro
dzie Skytte Benedeka do kanclerza Axela Oxenstierny.

13 Ibid., s. 201 i 243, wyżej wspomniany list i relacja z Porty Janosa Ke- 
meny.

14 K u b a l a ,  op. cit., s. 139.
15 A. F. J e r m o l e n k o ,  IJkrainsko-mołdawskije otnoszenija w gody 

oswoboditielnoj wojny ukrainskogo naroda (1648—1654 gg.) (Wossojedinienije 
Ukrainy s Rossijej, Moskwa 1954, s. 233).

16 B. F. P o r s z n i e w, Przyczynek do charakterystyki sytuacji między
narodowej podczas wojny wyziooleńczej narodu ukraińskiego w latach 
1648—1654 (Kwartalnik Historyczny, Zagadnienia Nauki Historycznej, Przekła
dy, 1954, nr 1, s. 10).

17 S. S z i l a g y i ,  op. cit., s. 201, 243.
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stwa w celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji dywersyjnej. 
Porozumienie to było niewątpliwie krótkotrwałe, ponieważ w związ
ku z coraz wyraźniej zarysowującymi się planami mołdawskimi 
Chmielnickiego, a następnie ich realizacją, stosunki Chmielnickiego 
z Rakoczym zaczęły się pogarszać, co w rezultacie wiosną 1653 r. do
prowadziło do otwartego wystąpienia Siedmiogrodu przeciwko 
Chmielnickiemu. W związku z tym, mniej więcej od bitwy pod Ba- 
tohem czy raczej trochę wcześniej, o wspólnej akcji Chmielnickiego 
i Rakoczego na terenie cesarstwa trudno mówić.

Inna rzecz, że akcję tę zapoczątkowaną w porozumieniu z Rako
czym i Turcją mógł później prowadzić Chmielnicki na własną rękę, 
ponieważ poza wymienionymi wyżej przyczynami mogło mu zależeć 
na wywoływaniu niepokoju w Austrii także dlatego, aby cesarz przy
padkiem nie pomyślał o pomocy dla Polski, o którą przecież dosyć 
często go proszono 1R. O podpalaniu wsi na Śląsku słyszymy także po 
r. 1652. Nie wiemy tylko bardzo często, kto to robił i dlaczego. Zda
rzało się jednak, że robiła to szlachta polska; np. w 1654 r. na gorą
cym uczynku podpalania wsi Luboradz w księstwie jaworskim zła
pano polskiego szlachcica, którego nazwiska nie znamy 18 l9.

Wracając jeszcze do planów koalicji antykatolickiej snutych pod 
koniec 1651 r. należy stwierdzić, że jej organizatorzy liczyli nie tylko 
na siły własne i ewentualnych aliantów, ale także na pewne koła na 
terenie Polski i Austrii. Orientowano się bowiem doskonale, że oba 
te państwa są wyczerpane wojnami, że istnieje tam niezadowolenie 
nie tylko wśród chłopstwa, ale także wśród części klasy panującej — 
szczególnie wśród protestantów. Jeśli chodzi o Polskę, to poza po
wstaniem Kostki Napierskiego i powstaniem wielkopolskim dochodzi 
w latach 1651—1652 do szeregu wystąpień chłopskich20. Rośnie też 
niezadowolenie pewnych kół szlacheckich i magnackich. Knowania 
magnatów z Rakoczym, mające na celu detronizację Jana Kazimierza

18 Por. W. C z a p l i ń s k i ,  Szlachta, możnowładztwo i oficjalna polityka 
polska wobec Śląska pod koniec XVI i w pierwszej połowie XVII w. (Szkice 
z dziejów Śląska, Warszawa 1953, s. 272); A. K e r s t e n, Wyzwoleńcza woj
na ludu ukraińskiego a wystąpienia chłopów polskich lat 1648—1654 (Kwartal
nik Instytutu Polsko-Radzieckiego, 1955, nr 1—2, s. 215); A. F. J p r ł n o l e n -  
k o, op. cit., s. 235.

19 WAP Wrocław, Archiwum miasta Jawora, sygn. II E 12, fol. 231, Revers 
wegen des eingezogenen polnischen Edelmanns.

20 Najważniejsze prace dotyczące powstania Kostki Napierskiego to wyżej 
cytowane opracowania I. S. M i l l e r a ,  A. P r z y b o s i a  i S. S z c z o t k i  
oraz monografia B. B a r a n o w s k i e g o ,  Powstanie Kostki Napierskiego



i wprowadzenie nai tron polski tegoż Rakoczego, datują się już od po
czątku 1650 r . 21 Rakoczy jednak, sam luteranin, liczył głównie na 
poparcie dysydentów polskich reprezentowanych przede wszystkim 
przez Janusza Radziwiłła 22. Do rozmów w tej kwestii dojść miało 
nawet między tym ostatnim a Chmielnickim 23. Nic więc dziwnego, 
że organizując koalicję antykatolicką spodziewano się poparcia inno
wierców polskich 24.

Naprężona sytuacja na wsi istniała również w cesarstwie. Weźmy 
przykładowo najbardziej w tej chwili interesujący nas Śląsk, gdzie 
dochodzi do szeregu wystąpień chłopskich na tle pańszczyzny i in
nych powinności, rugów, narzucania nowych ciężarów, jak np. we 
wsi Kopice, Tułowice, Sowin, Ligota Tułowicka (wszystkie w,księ
stwie opolskim) 25 czy w Mrowinach w księstwie świdnickim 26.

Głębokie niezadowolenie społeczeństwa śląskiego wywołała akcja 
redukcji kościołów rozpoczęta wkrótce po wycofaniu się ze Śląska 
ostatnich oddziałów szwedzkich w r. 1650. Teoretycznie miano od
bierać protestantom jedynie kościoły ongiś katolickie, w praktyce zaś 
redukowano także wybudowane przez protestantów względnie odbu
dowane przez nich zniszczone w czasie wojny kościoły katolickie. 
Główne nasilenie tej akcji przypada wprawdzie na okres późniejszy 
(przełom lat 1653—1654), ale przygotowania do niej rozpoczęto znacz
nie wcześniej 27 28. Rezultatem tej akcji było wielkie niezadowolenie 
protestanckiego społeczeństwa śląskiego, szlachty, mieszczan i chło
pów. O wielkim oburzeniu szlachty pisze nawet bawiący w 1652 r. na 
Śląsku Stanisław Albrecht Radziwiłł2S. W wielu miejscowościach

w 1651 r., Warszawa 1951; o powstaniu wielkopolskim najobszerniej piszą 
I. S. M i l l e r ,  op. cit., oraz W. C z a p l i ń s k i ,  Ruchy ludowe w 1651 roku 
(Nadbitka z Przeglądu Historycznego, t. XLIV, nr 1—2, 1953), o innych zaś 
ruchach chłopów polskich A. K e r s t e n, op. cit., s. 225 i n.).

21 W. Cizi a p 1 i ń s k'i, Dwa sejmy w roku 1652, s. 35.
2,2 I. S. M i l l e r ,  op. cit., s. 118; A. P r z y b o ś ,  op. cit., s. XXXVIII.
23 I. S. M i l l e r ,  op. cit., s. 119.
24 S. S z i 1 a g y i, op. cit., t. I, s. 200—201.
25 O. S. P o p i o ł e k ,  Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do roku 1811, 

wyd. 2, Warszawa 1955, s. 46; K. M a 1 e c zy  ń siki, Rola mas ludowych 
v: dziejach Śląska w epoce feudalnej (Konferencja Śląska, t. I, Wrocław 1954, 
s. 75).

26 G. C r o o n ,  Die landstadtische Verfassung von Schweidnitz-Jauer, 
CDS, t. XXVII, Wrocław 1912, s. 62.

27 J. B e r g ,  Die Geschichte der schwersten Priijungszeit der evang. Kir- 
chen Schlesiens und der Oberlausitz, Jawor 1857, s. 172 i n.

28'S . A. R a d zli w i 11, Memoriale, rps Oss. nr 117, fol. 197.



chłopi stawiali zbrojny opór komisji cesarskiej przeprowadzającej tę 
akcję 29. Do największych wystąpień chłopskich na tym tle doszło 
we wsiach Gniechowice 30, Sadków31 i Stabłowice 32 w księstwie 
wrocławskim. W Stabłowicach przysłana komisarzom asysta wojsko
wa dokonała krwawej masakry licznie zgromadzonych chłopów33. 
Wprawdzie groźba towarzyszącego komisarzom oddziału wojskowe
go spowodowała, że w innych wsiach nie doszło do wystąpień na ta
ką skalę jak w Stabłowicach, ale mimo to jeszcze w szeregu miej
scowości przy przekazywaniu kościołów chłopi stawiali komisarzom 
opór 34.

Bardzo napięta sytuacja istniała również w Czechach i na Mo
rawach 35.

Przytoczone przykłady z sytuacji wewnętrznej w Polsce i w kró
lestwie czeskim wskazują, ze Chmielnicki i Rakoczy mogli do pew
nego stopnia liczyć na poparcie innowierców w Polsce, a przede 
wszystkim w cesarstwie, gdzie protestanci oczekiwali nawet pomocy 
z zewnątrz; np. gdy na początku 1655 r. na Śląsk dotarły wiadomości
0 przygotowaniach Szwecji do wojny z Polską, wśród ludu śląskiego 
rozeszły się pogłoski, że Szwedzi po pokonaniu Polski przyjdą z po
mocą protestantom śląskim 3C.

Zdawał sobie z tego sprawę i rząd polski, czego wyrazem jest wy
stąpienie posła polskiego Andrzeja Trzebickiego na dworze cesarskim 
3 VI 1653 r. Prosząc w imieniu króla Jana Kazimierza o posiłki dla 
Polski oświadczył on m. in., że opanowanie Polski przez Kozaków
1 Tatarów zagraża bezpośrednio cesarstwu niemieckiemu, a zwłasz
cza krajom dziedzicznym cesarza: Śląskowi, Czechom, Morawom, 
Węgrom itd., że przejście z Polski na Śląsk i do Czech jest tak łatwe, 
iż nie tylko bez żadnego trudu dojdą Kozacy do Odry, ale także do 
Łaby. Podobnie ma się rzecz z przejściem z Krakowa przez Morawy 
do Wiednia. Po opanowaniu Polski potęga Kozaków jeszcze wzrośnie,

29 List komisarzy do Najwyższego Urzędu z 13 VIII 1653 r., WAP Wrocław, 
Hep. 16 X  lb.

30 J. S o f f n e r, Die Kircheneinziehung ■ in Fiirstenthum Breslau in den 
Jahren 1653—1654 (Schlesisches Fastoralblatt, R. XI, 1890, s. 37).

31 Ibid., s. 38.
32 Ibid., s. 56—59.
33 Jw.
34 Ibid., s. 86 i n.
35 M. F r a n c i e ,  Walka klasowa chłopów czeskich w XVII wieku, cz. 2 

(Sobótka, R. VIII, 1953, s. 184 i n.).
3,5 Por. wyżej artykuł W. Czaplińskiego, s. 556.



gdyż w Polsce jest wielu takich ludzi, którzy przejdą do ich szere
gów 37 38. W końcu poseł polski użył najmocniejszego argumentu mó
wiąc: „znajdą wielu na Śląsku i w Niemczech, którzy dla sprawy 
tolerancji religijnej połączą się z nimi“ 3S.

Na podstawie memoriału wygłoszonego przez Andrzeja Trzebic
kiego można by przypuszczać, że rząd polski nie tylko dobrze orien
tował się w wewnętrznych stosunkach polskich i niemieckich, że 
wiedział, iż w tych krajach są pewne grupy społeczne gotowe po
przeć każdego, kto wystąpi z hasłem wolności religijnej, ale także, że 
posiadał wiadomości o próbach wykorzystania tej sytuacji przez wro
gów. Wiedział o tym zapewne i rząd wiedeński, skoro agenci Chmiel
nickiego i Rakoczego grasowali w dziedzicznych ziemiach cesarskich. 
Strasząc Ferdynanda III potęgą kozacko-tatarską Trzebicki przypo
minał mu jedynie fakty znane, ale niemniej dla niego groźne. W ten 
sposób memoriał Trzebickiego do pewnego stopnia zdaje się potwier
dzać wiarogodność zeznań Rogolskiego złożonych przecież na tortu
rach, co z góry narzuca konieczność odnoszenia się do nich z wielką 
ostrożnością. Rogolski na mękach mógł w szczegółach powiedzieć nie
prawdę, ale najważniejsza wiadomość zawarta w jego zeznaniach, 
pobyt agentów Chmielnickiego i Rakoczego w królestwie czeskim 
i w Wiedniu, w świetle memoriału Trzebickiego zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, tym bardziej że analiza stosunków wewnętrznych 
w Rzeczypospolitej i Austrii oraz, mimo pewnych niejasności, kon
kretna sytuacja polityczna w interesującej nas części Europy w ostat
nich miesiącach 1651, a może nawet w dwóch pierwszych 1652 r., 
takiej możliwości nie wykluczają, a przeciwnie, dopuszczająrją.

W związku z memoriałem Trzebickiego pozostaje do omówienia 
jeszcze jedna kwestia, a mianowicie, czy wspomniani przez Rogol
skiego agenci i on sam posługiwali się w swojej działalności hasłem 
wolności religijnej. Rogolski wprawdzie nic o tym nie wspomina, ale 
akcja taka nie jest wykluczona, jeśli się zważy, że hasło to na pewno 
znalazłoby żywy oddźwięk zarówno wśród protestanckich mas ludo- 
wj^ch Śląska i Moraw, jak i u części feudałów. Być też może, że agi-

37 W. R u d a w s k i ,  Hisioriarum Poloniae ab excessu Vladislai IV o,d 
pacem Oliviensem..., Varsoviae et Lipsiae 1755, s. 134—135.

38 Cytuję za W. C z a p l i ń s k i m ,  Szlachta, możnowładztwo i oficjalna 
polityka polska.., (Szkice z dziejów Śląska, t. I, s. 272). Rudawski na s. 135 
podaje trochę zniekształcony tekst, a mianowicie: „Praetextus ipsae libertatis 
augeret potentiam Cosacorum. Multos enim invenirent in Silesia et Germania, 
qui causa libertatis partes illorum sequerentur...“



tscją religijną zajmowali się inni agenci, o których Rogolski nie 
wspomina i o których istnieniu mógł wcale nie wiedzieć. Są to jed
nak tylko przypuszczenia. Ten problem, tak jak zresztą całe zagad
nienie pobytu agentów Chmielnickiego i Rakoczego na Śląsku i Mo
rawach, wymaga bardzo dokładnych poszukiwań archiwalnych za
równo w Polsce, jak i w Związku Radzieckim, Czechosłowacji oraz 
na Węgrzech, jeśli nie chcemy pozostawić go w sferze ogólników, 
domysłów i hipotez.

DODATKI1

Legnica, 4 VI 1652

1. Zeznanie Franciszka Rogolskiego
(W AP W rocław , A rch iw u m  m iasta L egn icy , sygn. A  160, rękopis nic paginow any)

Bekantniiss Francisci Rogolssky von Kajminicz 2 aus Podolia, aussag in der 
tortur und nach der tortur den 4 Juny Anno 1652.

Erstlich bekennet er, dass drey vomehme Personeri sein ausgeschickt wor- 
den zu brennen; einer sei geschicket werden von Rakozy 3 4 mit nahmen Seba
stian Koritkowsky und ist aus dem Konigreich Pohlen ein yornehme herr, 
der sechs staate selber hat; und ist fiinf wochen, dass er zu Briin 1 ist gewest, 
er reit zu pferd, hat 4 knechte und eine kalesse mlit 2 pferden, darauf er seine 
frau ftihret; hat briefe von Ihr Koniglichen Majestat aus Pohlen 5, aber die- 
selbe sein falsche briefe, er reitet zu zeiten ein graues pferd; die pferd in der 
calesse sein braun. Hat auch briefe von Ragotzi. Er dieser herr Polack bleibet 
in stadten und schicket bei der nacht seine knechten aus auf die dórfer zu 
brennen. Mehr hat er bekennet, dass dieser Sebastian Koritkowsky hat ihn 
aufgenomben, dass er brennen sol, und hat ihm dreisig ducaten auf die hande 
gegeben, hat ihm zu gesaget, dass er ihme 2000 ducaten wolle geben und die 
kinder, so er Rogolssky beim Ttircken hat, wolle er ihm auslosen. Dieser Se
bastian Koritkowsky ist ein weisse person, lang, hat allerlei schóne kleider, 
redet frantzosisch, teutsch und andere sprachen. Bekennet, dass er 8 wochen 
yon Znaimb 6 von ihm weggegangen sei.

Mehr bekennet er, dass einer vom adel mit nahmen Heinrich Satowsky 
von Kijova 7 aus Podollia ausgeschicket von Khmelinssken e, generał der Kosa-

1 W publikowanych tekstach przeprowadzono pewne zmiany w pisowni 
według zasad podanych przez J. S c h u 1 z e g o w Grundsatze fur die Text- 
gestaltung bei der Herausgabe von Quellen zur neueren Geschichte (Korespon- 
denzblatt d. deutschen Geschichte und Altertumsvereine, 1930) oraz to samo 
w „Forscnungen zur preuss. u. brand. Geschichte", 1930, t. XLIII, s. 345—354.

2 Kamieniec Podolski.
3 Chodzi tu o księcia siedmliogrodzkiego Jerzego II Rakoczego lub, co mniej 

prawdopodobne, jego brata Zygmunta.
4 Brno.
5 Jan Kazimierz, król Polski w latach 1648—1668.
6 Znojmo na Morawach.
7 Kijów.



ken. kleine person, schwarz, gehet deutsch gekleidet, kań allerlei sprachen, 
fdhret seine frau mit, hat einen diener und ein knecht init sich; hat zwei 
braune pferde und dieser ist von Znaimb auf Wien gefahren.

Mehr bekennet er, dass der dritte heist Stanislaus Koritkowsky, von weh- 
me derseibige ausgeschicket worden ist, weiss er nicht, ist ein mittelmassige 
person, jung, dem erste bart wachst, fiihret auch seine frau mit sich, hat 
4 pferde und eine calesse, zwei graue pferde und eine braunes, darauf er reit; 
er schicket auch seine knecht aus, dass sie stellen brennen.

Alle diesen drei herren, so ausschicken zu brennen, haben gross geld bei 
sich, dass man davon bekpmme, kónte wohl den strassniczen schaden damit 
bezahlen.

Rozporządzenie przeciwko podpalaczom wydane przez przewodniczącego 
Najwyższego Urzędu na Śląsku, księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa

(W A P W rocław , A rchiw um  m iasta L egn icy , sygn. A 160, rękopis nie paginow any)

Prochowice 8 9, 4 VII 1652

Entbitten NN allen und jedem unserm gehorsamen unterthanen von prae- 
laten, graffin, herren, der ritter- und landschaft, auch stadten und pauer- 
schaften in unserm Liegnitzischen Fiirstenthumb und desselben weichbildern, 
unsere gnade und alles gutte. Liebe, getreue, wir mógen euch nicht bergen, 
welcher gestalt dem Koniglichen Oberambt in Ober- und Nieder-Schlesien der 
herr landeshaubtman, wie auch canzler und rathe, bei dem Koniglichen Tri- 
bunal des Marggrafthumbs Mahren, nachbarlich zu geschrieben und berichtet, 
was massen etliche bose leuthe, welche aldort im lande heimlich feuer ange- 
leget und dadurch armen leuthen grossen schaden zu gefiiget, zustande ge- 
bracht, und in die wurckliche haft gezogen wiorden wehren; durch derer be- 
kiintniiss und aussage aber so viel herfiir kommen, dass noch andere unter- 
schiedliche ihre complices, von fremden orthen aus, zu solchen iibel bestellet 
und abgeschicket sein solten nicht ałlein in dem Marggrafthumb Mahren, son- 
dern auch in dem Konigreich Bdhaimb, aldar es beider, allbereit die stadt Pil- 
sen 10 empfunden hette, und in Hertzogthumlb Schlesien derogleichen fortzu- 
setzen, allermassen dann derselben beschaffenheit in dem zu ende angeheng- 
ten bericht ausfiihrlich beschrieben wird.

Wann dann solche des lobl. Tribunals erwehnten Marggrafthumbs Mahren 
nachbarliches zu schreiben und wiohlgemeinete erinnerung diesem allgemeine 
lande zur warnung und gutter vorsorge geschehen, auch daher der umlbgang- 
lichen notturst ist, moglichsten fleiss vorzukehren wie im ganzen lande 
Schlesien bei stadten, dorfern und passen auf derogleichen mordbrenner und 
berichtete personen genau acht gegeben, dieselben erkundiget, zu gebiihrender 
haft gebracht, und exiaminiert worden. Ais befehlen wir hierdurch, dass in 
unserm gazen fiirstenthumb iiberals bei stadten und dorfern, auf die durch



reisenden und isonderheit derogleichen beschriebene mordbrenner gutte ach- 
tung gegeben und wann sie beschriebener, befunden werden, in haft gebracht 
examiniret und uns davon gehorsamer bericht gethan werden solle.

Sintemal auch der pest halben, die sich an ezlichen orthen in der nach- 
barschaft ereignet, nebst gotlichen beschiizung auf moglichste vorsichtigkeit 
zu gedencken. Ais befehlen wir gleiehfals, dass niemand ohne kundschaft, es 
sei dannen, dass er sonsten zur genuge bekendt, eingelassen und beherberget 
werden solle. Worbach man sich achten urkundlich mit unserer eigenen hand 
subscription und fiirgedructem fiirstlichen cancelley secret bekraftiget.


