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Michael Morys-Twarowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wojna trzydziestoletnia w pamięci chłopów 

z Księstwa Cieszyńskiego

W 1290 r. na mapie politycznej Europy pojawiło się niewielkie państewko – Księstwo Cie-

szyńskie. Do 1653 r. władała nim miejscowa linia Piastów. Przez większość tego okresu Księstwo 

Cieszyńskie szczęśliwie omijały obce wojska. Okres pokoju skończył się wraz z wybuchem wojny 

trzydziestoletniej, która przypadła na lata panowania ostatnich Piastów cieszyńskich – Fryderyka 

Wilhelma (1617–1625) i Elżbiety Lukrecji (1617–1653). Wtedy to Księstwo Cieszyńskie naprze-

mian nawiedzały wojska protestanckie i cesarskie. Dla pierwszych nie miało znaczenia, że spora 

część ludności jest wyznania ewangelicko-augsburskiego, dla drugich fakt, że władczyni Elżbieta 

Lukrecja jest katoliczką.

Wśród obcych wojsk, które grabiły w tym czasie Księstwo Cieszyńskie, znajdowali się Szwedzi. 

Po raz pierwszy pojawili się na tym terenie w 1642 r. W październiku 1645 r. zajęli stolicę, Cieszyn, 

którą okupowali do kwietnia 1646 r. Szwedzkie wojska na teren Księstwa Cieszyńskiego wkracza-

ły jeszcze w latach 1647 i 1648. Warto zauważyć, że od 1642 r. okupowali położoną na obrzeżach 

księstwa, Polską Ostrawę, którą opuścili dopiero w 1650 r.1

1 W. Gojniczek, Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej 
miejscowego społeczeństwa, [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą 
Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central Europe-
an Countries, t. 1. Red. J. Harasimowicz, P. Oszczanowski, M. Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103–108. Tam też 
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Fakt, że wojna trzydziestoletnia była kataklizmem dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, nie 

ulega wątpliwości. W swoim artykule chciałem zwrócić uwagę na to, jak wydarzenia te przetrwały 

w pamięci grupy najbardziej pokrzywdzonej w tym konflikcie, a mianowicie miejscowych chłopów.

Pod koniec XVIII w., czyli półtorej wieku po tych tragicznych wydarzeniach, chłopi z Księ-

stwa Cieszyńskiego notowali daty z przeszłości swojego państewka. Najbardziej znanym z tych 

„zapiśnikarzy” był Jura Gajdzica (1777–1840) z Cisownicy, twórca najstarszego polskiego chłop-

skiego ekslibrisu. Zwykle zapiski cieszyńskich chłopów uchodziły za ich samodzielne dzieła. Nie-

dawno Janusz Spyra wykazał, że większość z nich nawiązywała do dwóch zestawień Johanna Wil-

helma Früschmanna, sporządzonych w latach 20tych XVIII w. Pierwszym był wykaz dat i zdarzeń 

z dziejów Cieszyna, dołączony do planu miasta Cieszyna; drugim kroniczka zatytułowana Kurzer 
Bericht von der Stadt Teschen in Oberschlesien gelegen, einer dessen Fürstenthumbs HaubtStadt. 

Kroniczka została wydana w większej ilości egzemplarzy; panorama miasta z dołączonym doń ka-

lendarium wisiała też w cieszyńskim ratuszu2.

Nie zmienia to faktu, że zainteresowanie przeszłością własnego regionu wśród cieszyńskich 

chłopów, powinno robić wrażenie. Trzeba sobie wyobrazić tego zapracowanego rolnika, dorabia-

jącego jako furman, mającego jeszcze do odrobienia pańszczyznę, którego sąsiedzi nieraz podpisy-

wali się jeszcze krzyżykami. I taki chłop przepisywał daty z dziejów swojego państewka, Księstwa 

Cieszyńskiego.

Jak już wspomniano, zapiski te pochodzą zapewne w większości z opracowań Früschmanna. 

Ten przybysz z Brandenburgii sporządził je z inicjatywy władz miejskich Cieszyna. Tak więc mamy 

tu do czynienia z wizją historii kultury dominującej, którą przejęła część przedstawicieli warstw 

podporządkowanych.

O ileż lepiej potrafilibyśmy zrozumieć rzeczywistość wojny trzydziestoletniej, co do której dys-

ponujemy licznymi źródłami o charakterze historiograficznym, a także liczne dokumenty o charakte-

rze oficjalnym oraz epistolograficznym, gdybyśmy znali relacje współczesnych chłopów, mieszczan, 

żołnierzy

wymieniona starsza literatury. Można dodać, że artykuł Jana Zitka opublikowany w 1895 r. w czasopiśmie „Vest-
nice Matice Opavska” doczekał się polskiego przekładu; J. Zitek, Szwedzi i cesarscy w Cieszynie (1645–1647), 
tłum. Irena Adamczyk, „Kalendarz Cieszyński” 2005, Cieszyn 2004, s. 41–47.

2 J. Spyra, Od Tilischa do Kaufmanna i Gajdzicy. Świadomość historyczna na Śląsku Cieszyńskim w epoce przed-
nowoczesnej, [w:] Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii. Materiały z konferencji na-
ukowej Cieszyn 20–21 września 2007, red. J. Spyra, e-book dostępny na stronach internetowych Książnicy 
Cieszyńskiej [http://www.kc-cieszyn.pl/bt/jpg/e-book.pdf ], ostatni dostęp: 4.11.2009, zwł. s. 159–167.
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zauważa Grzegorz Gąsior, podkreślając zalety historii mówionej (oral history)3. Relacji cieszyń-

skich chłopów z XVII w. nie znamy, ale ich echa można odnaleźć w ludowych podaniach z terenu 

dawnego Księstwa Cieszyńskiego.

Jedno z najbardziej znanych miejscowych podań opowiada o cieszyniance, kwiecie, który wy-

stępuje w kilku miejscach w Europie (m.in. na Śląsku Cieszyńskim). Według legendy, chłopska 

rodzina opiekowała się młodym szwedzkim żołnierzem, który w czasie walk został śmiertelnie 

ranny. Ów Szwed nosił w woreczku na szyi nieco ziemi z ojczystych stron. Po śmierci, na grobie 

młodzieńca, wysypano zawartość woreczka, a w następnym roku wyrosły tam nieznane wcześniej 

roślinki – cieszynianki4.

Inne podanie mówi o szwedzkich żołnierzach, którzy po kapitulacji dali się rozbroić i opuścili 

cieszyński zamek. W zamian mieli bezpiecznie wrócić do ojczyzny. Już we wsi Pastwiska, poło-

żonej pod Cieszynem, zostali wymordowani przez Austriaków. Miejsce zbrodni nazywano Bożą 

Męką, a upamiętniał je krzyż, ufundowany przez okoliczną ludność5.

Ze Szwedami wiązano też kopce w Stonawie-Hołkowicach (miano tam pochować szwedzkich 

żołnierzy razem z królewskim synem6), Mistrzowicach7, Czeskim Cieszynie (na mogile szwedzkie-

go żołnierza zasadzono lipę8), Hażlachu i Wiśle9. Skandynawscy żołnierze mieli też zostać pogrze-

bani koło kamiennego krzyża w Pruchnej10.

Oczywiście, podania nie oddają dokładnie historycznej rzeczywistości. Cieszynianka nie wy-

stępuje w Szwecji, za to rośnie w rejonie Alp. Zatem, prawdopodobnie znalazła się na Śląsku Cie-

szyńskim za pośrednictwem wojsk cesarskich generała Mathesa Davegi, które odbiły Cieszyn z rąk 

3 G. Gąsior, Metoda „oral history” jako źródło do dziejów Zaolzia, strona internetowa Kongresu Polaków w Re-
publice Czeskiej [http://www.polonica.cz/pobierz/referat_Gasior.pdf ], ostatni dostęp 11.11.2009, s. 9.

4 J. Ondrusz, Godki śląskie. Podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego, Ostrava 1973, s. 73–76.
5 K. Mrózek: Mistrzowice, „Kalendarz Śląski 1991”, Ostrava 1990, s. 164; K. D. Kadłubiec, Kultura ludowa, 

[w:] Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej, red. W. Sosna, Cieszyn 
2001, s. 242.

6 J. Ondrusz, op. cit., s. 77–78; K. D. Kadłubiec, op. cit., s. 242. 
7 K. Mrózek, op. cit., s. 164.
8 J. Ondrusz, op. cit., s. 84–85. Istnieje też inne podanie związane z tym kopcem, a mianowicie, jakoby było to 

miejsce śmierci hajduka, znęcającego się nad okolicznymi chłopami.
9 R. Danel, [w:] J. Ondrusz, Godki śląskie. Podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego, Ostrava 1973, s. 281.
10 O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku i kochance diabła czyli bajki, podania, opowieści ze Śląska Cieszyńskiego 

i ziemi pszczyńskiej (Materiały źródłowe do studiów nad śląską kulturą niematerialną), zebrała i do druku 
przygotowała W. Korzeniowska. Katowice 1995, s.156.
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Szwedów11. Nie wszystkie kopce pochodzą z okresu wojny trzydziestoletniej – niektóre pochodzą 

jeszcze z czasów pogańskich, inne z okresu I wojny światowej12.

Dość przypadkowo natknąłem się na inną relację na temat pobytu Szwedów na Śląsku Cie-

szyńskim. W Gułdowach (dawniej samodzielna wieś, obecnie w granicach miasta Cieszyna) mia-

ło rosnąć drzewo, które Szwedzi wyrwali i zasadzili korzeniami do góry. Drzewo to zakończyło 

żywot na przełomie XIX i XX w. za sprawą uderzenia pioruna. Jego resztki właściciel gruntu, na 

którym rosło, Jerzy Francus, przekazał do tzw. Muzeum Śląskiego, założonego w 1896 r. przez 

księdza Józefa Londzina. Wspomniany Francus był rolnikiem i działaczem społecznym, znanym 

w okolicy jako pszczelarz i rzeźbiarz-amator. Zmarł w 1909 r. Wspomnienie pośmiertne poświę-

ciły mu „Gwiazdka Cieszyńska” i „Dziennik Cieszyński”. Co ciekawe, obie gazety wspomniały 

o drzewie zasadzonym przez Szwedów do góry nogami13.

Można domniemywać, że podanie to było przekazywane w rodzinie właścicieli gruntu (Guł-

dowy nr 6) z pokolenia na pokolenie. Pozornie, w przypadku Francusów może wydawać się to 

tradycja stosunkowo krótka, ponieważ wspomniany grunt znalazł się w rękach przedstawiciela tej 

rodziny dopiero w 1806 r. Wcześniej, od 1700 r., należał on do rodu Figulów14. Sytuację rozjaśnia 

dopiero analiza ksiąg metrykalnych parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Okazuje się, że Jerzy 

Francus, właściciel grunt od 1806 r., a zarazem ojciec i imiennik zmarłego w 1909 r. rolnika, po 

kądzieli był potomkiem Figulów. Jego matką była Zuzanna, córka Jerzego Figuli15.

Reasumując, w przekazach chłopów cieszyńskich, po upływie ponad dwóch stuleci, wciąż po-

jawiają się informacje o wojnie trzydziestoletniej i szwedzkich żołnierzach. Wydaje się, że świat 

mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego w 1 poł. XVII w. został wywrócony do góry nogami, ni-

czym drzewo w Gułdowach16. Po wiekach stabilizacji i spokoju na teren tego państewka wkroczyły 

obce wojska, które zabijały, gwałciły, niszczyły i wymuszały wysokie kontrybucje. Może brzmi to 

banalnie, ale obok Białej Góry, Breitenfeld czy Lützen powinniśmy mówić o dramacie zwykłych 

11 R. Danel, op. cit., s. 280–281.
12 Ibidem, s. 281.
13 „Gwiazdka Cieszyńska”, 1909, nr 3, s. 14; „Dziennik Cieszyński”, 1909, nr 7, s. 3. O samym Jerzym Fran-

cusie zob.: M. Morys-Twarowski, Jerzy Francus (1839–1909), „Kalendarz Cieszyński 2010”, Cieszyn 2009, 
s. 177–178.

14 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/3, k. 131–133.
15 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów, t. 14 B, Gułdowy i Mnisz-

two, s. 10. Warto dodać, że Zuzanna Figulówna w 1775 r. poślubiła swojego krewniaka Andrzeja Figulę, 
który gospodarował na wspomnianym gruncie (Gułdowy nr 6), a dopiero po jego śmierci w 1799 r. wyszła za 
mąż za Michała Francusa, z którym miała syna Jerzego; Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny 
w Cieszynie, Metryki ślubów, t. 6, s. 548; t. 7 B, Gułdowy, s. 4.

16 Na Ukrainie wyrwanie drzewa z korzeniami przez wiatr uznawano za zapowiedź śmierci właściciela gruntu; 
M. Marczewska, Drzewa w języku i w kulturze, Kielce 2002, s. 83.
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ludzi, do których życia brutalnie wdarła się Wielka Historia. W pamięci o wydarzeniach wojny 

trzydziestoletniej widziałbym jeden z ważniejszych komponentów świadomości historycznej17 cie-

szyńskich chłopów w XVIII i XIX w.

Podania ludowe o Szwedach czy wojnie trzydziestoletniej należy analizować, przede wszystkim, 

z punktu widzenia historii mentalności. Ich znaczenie dla rekonstrukcji zdarzeń historycznych jest 

stosunkowo niewielkie. Jak zauważył Jan Stanisław Bystroń, wybitny etnograf i socjolog:

Lud dla przeszłości nie ma zrozumienia, nie ma też przeważnie zainteresowania, nie dziw więc, 

że tradycja historyczna jest wątła; wypadki z rozmaitych epok łączą się razem, dostosowują się do 

ogólnego schematu, nabierają cech cudowności. Najodleglejsza epoka, o której bezpośrednio pa-

mięć przetrwała, to wojny szwedzkie; nawet przedhistoryczne grodziska oznaczone są przez lud 

jako okopy szwedzkie18.

Może się nasuwać skojarzenie, że wojna trzydziestoletnia stała się dla chłopów z Księstwa Cie-

szyńskiego tym, czym potop szwedzki dla przedstawicieli tego stanu z sąsiednich terenów, znajdu-

jących się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na tereny Wielkopolski19, Małopolski 

czy Mazowsza także rzadko zaglądały obce wojska, ale tam szwedzki najazd w gruncie rzeczy nie-

wiele zmienił. Szwedzi przyszli w 1655 r., zostali wypędzeni po kilku latach – a życie na wsi wróciło 

do normy.

Co innego w Księstwie Cieszyńskim – wojna trzydziestoletnia zapoczątkowało upadek tego 

państewka. „Druga połowa XVII w. to najsmutniejszy okres w dziejach Śląska Cieszyńskiego” – 

zauważa znawca tematu Janusz Spyra20. Krótko po zakończeniu działań wojennych, w 1653 r., 

zmarła księżna Elżbieta Lukrecja, ostatnia władczyni z dynastii Piastów. Księstwo Cieszyńskie 

wprawdzie formalnie istniało dalej, ale przeszło bezpośrednio pod panowanie Habsburgów. Ci 

zaczęli gorliwie prześladować miejscowych protestantów, zwiększyli obciążenia ekonomiczne 

tutejszej ludności, która dodatkowo jeszcze musiała utrzymywać stacjonujące tu lub maszerujące 

przez Śląsk Cieszyński wojsko. 

17 Historyczne i socjologiczne definicje świadomości historycznej w polskiej literaturze omówiła ostatnio J. Fi-
lipowicz, Pojęcie pamięci społecznej w nauce polskiej, „Kultura i Historia” 2002, nr 2 [http://www.kulturaihi-
storia.umcs.lublin.pl/], ostatni dostęp 11.11.2009.

18 J. S. Bystroń, Etnografia Polski, Warszawa 1947, s. 93.
19 O wojnach szwedzkich w wielkopolskim folklorze zob. W. Łysiak, Ludowa wizja przeszłości. Historyzm folk-

loru Wielkopolski, Poznań 1992, s. 31–39, 169.
20 J. Spyra, Śląsk Cieszyński pod rządami Habsburgów (1653–1848), [w:] Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne. 

Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej, red. W. Sosna, Cieszyn 2001, s. 147.
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Chciałbym na końcu podkreślić istotność badań nad świadomością historyczną cieszyńskich 

chłopów, zwłaszcza w porównaniu z przedstawicielami tego stanu z terenów Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Cieszyńscy chłopi znajdowali się w lepszej sytuacji społecznej i ekonomicznej21, 

dodatkowo to oni w XIX w. dali początek miejscowemu polskiemu ruchowi narodowemu, co jest 

ewenementem na skalę wszystkich ziem polskich, gdzie zwykle działacze narodowi rekrutowali się 

ze stanu szlacheckiego22.

21 B. Poloczkowa, Znaki pieczętne chłopów cieszyńskich, „Pamiętnik Cieszyński” 4 (1992), s. 90.
22 Zwraca na to uwagę m.in. M. Bogus, Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX 

wieku, Ostrava 2006, s. 7.


