JERZY PIOTR MAJCHRZAK

WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756-1763
W ZAPISIE RQKOPISMIENNEJ
KRONIKI MIASTA ZIELONEJ GORY
Z LAT 1655-1801 Z OPISEM BITWY POD KIJAMI
23 LIPCA 1759 ROKU

Rok 1756 w zapisie kroniki zielonogorskiej zaczyna sie slowami:
,,Ogromne, ciemne chmury zaciqgaly sie nad Slqskiem i pozostalymi
krblewsko-pruskimi prowincjami. Austria, cesarzowa Elzbieta Rosyjska,
Ludwik XV Francuski, koruna szwedzka, polski August I11 jako e!ektor
saski - wszyscy oni sprzyrnierzyli sie na zgubq krola Prus"'.
Poko jowe dziesieciolecie 1745-1 756, ktore dzieli poprzedniq fale wojen 6lqskich od wybuchu wojny siedmioletniej, nie wygasilo tlqce sie
niebezpieczelistwo grozqce Prusom ze strony Austrii, kt6ra za wszelkq
cene dqzyla do odzyskania Slqska. Dyplomacja austriacka, kierowana
przez antypruskiego w decyzjach politycznych kanclerza Antoniego Waclawa Kaunitza, doprowadzila do utworzenia koalicji Austrii, Rosji, Francji, Polski, Elektoratu Saskiego i Szwecji przeciwko Prusom Fryderyka 11. Akcja ta pnynie6tt miala Austrii Slqsk, Rosji aneksje Kurlandii,
Polsce Prusy Ksiqzece a Saksonii - sporne od czas6w zakoriczenia wojn y trzydziestoletniej Halberstadt i Magdeburg. Za przychylnosk Francji
Austria zobowiqzala sie odstqpitt Ludwikowi XV poludniowe Niderlandy2.
W ten oto spoe6b doszly do skutku zarysowujqce sie od dawna zmiany w ukladzie sil miedzy europejskimi mocarstwami. Konflikt austriacko-pruski wysunql sie na czolo europejskiej polityki, dyktujqc tym samyrn odwr6cenie tradycyjnych przymierzy. Fakt ten mocno zawazyl na
bieg wypadk6w i konfiguracje politycznej mapy Europy 18 i 19 wieku.
Wo jna byla nieunikniona.
29 sierpnia 1756 roku oddzialy pruskie przekroczyly granice z Saksoniq. Niemal bez walki zajeto Drezno i, jak glosi zapis w kronice zielonog6rskiej ,,...wzieto w depositum znaczne obszary Saksoni"? W kontekkcie kapitulacji armii saskiej w obozie pod Pirnq 16 paidziernika
1 Acta betreffend die im Raths-Thurm-Knopfe
befindlichen Nachrichten von der Stadt
Grkberg 1655-1801 (Akta m. Zielonej G6ry, sygn. 69: sygn. dawna: 1 Ga 84; pag. 40, Archiwum Panstwowe w Zielone) C6rze. Ttumaczenia z niemieckojezycznego oryginalu rekopisu
kmniki zielonog6rskiej pochodzq od autora niniejszego opracowania.
a Klauzule prawne tej koalicji okreklone zostaly w trzech traktatach: zaczepno-obronnym
przymierzu Austrii z Rosjq z 25 marca 1756 roku; traktacie austriacko-rosyjskim e 2 lutego
1757 roku i austriacko-francuskim z 1 maja 1757 roku; por. M. W a w r y k o w a, Daieje Niemiec 1648-1789, Warszawa 1978, str. 192 i dalsze.
8 Acta betreffend..
gag. 40.

.,

J E R Z Y PIOTR MAJCHRZAK

234

w kronice odnotowano: ,,...podpisawszy kapitulacjq krol August I11 w
asyscie hrabiego Henryka Briihla i licznej Bwity opuscil elektorat, udajqc sie do Polski. ...20 pazdziernika krolewski orszak stanql na krotki
popas w rezydencji hrabiego Bruhla w Brodach na Luzycach i dalej
traktem przez Lubsko, Zary, Zagan, Wschowe ruszyl do Warszawy"4.
Nie przypuszczal wtedy jeszcze Briihl, ze dwa lata pozniej, na poczqtiru
wrzesnia 1758 roku, jego wspaniala siedziba z rozkazu Fryderyka I1 zostanie doszczetnie spalona. Epizod brodzki z 1758 roku nie zawazyl na
losach toczqce j sie wo jny, ale stal sie tragicznym wyznacznikiem spolecznego i gospodarczego upadku miasta Brody.
1 wrzesnia 1758 roku krol pruski polecil Karolowi Brandenburskiemu, ktory stacjonowal z VI korpusem grenadierow poczdamskich w okolisach Szprotawy, spalic palac znienawidzonego przez IIohenzollerna
Bruhla: ,,Eure Liebden werden nur gerade nach Forst marschieren und
in Pforten das Schloss vom Grafen Bruhl zu verbrennen lassen...",
brzmial rozkaz Fryderyka, ktory dnia 5 wrzesnia zostal skrupulatnie
wykonany przez o,ddzial husar6w pod dowodztwem ulubienca krola, porucznika Eugeniusza Guicharda5.
Brodzki kantor Jbzef Schneider, naoczny swiadek wydarzeli z 5 wrzeSnia, zawarl w swojej ,,Chronik der Residenz und der Stadt Pfijrten"
opis spalenia palacu: ,,Bylo to 5 wrzesnia 1758 roku okolo godziny czwartej po poludniu, kiedy oddzial. pruskich husarow w sile 200 ludzi wjechal konno do miasta. Natychmiast rozstawiono straze wok01 rezydencji,
a Sam komendant z grupq husarow wjechal na dziedziniec palacowy,
domagajqc sie widzenia z administratorem hrabiego Briihla. Kiedy czcigodny pan von Sommer stanql przed pruskim oficerem, ten, nie zsiadajqc z koaia, zazqdal wydania kasy i wszystkich kluczy. Przerazony pan
von Sommer bez sprzeciwu wykonal polecenie. Kaseta, po rozbiciu, zawierala 1500 talarow w zlocie i niewielkq ilosc bizuterii. Nastepnie oficer rozkazal otwo8rzyC:wszystkie okna i drzwi palacu, gdyz, jak powiedzial, za pare godzin tutaj zostanq zakwaterowane oddzialy wojsli pruskich, nalezy wiec dobrze przewietrzyc wszystkie pomieszczenia. Po
obejrzeniu komnat i sal rozkazal prowadzic sie na strych, gdzie wskazal
towarzyszqcemu wachmistrzowi kilka miejsc, szeptem mowiqc do niego
pare slow. Tymczasem grupa husarow wprowadzila na dziedzi'niec kilka
wozdw slomy. Oficer rozkazal zgromadzonej sluzbie wniesC slome do
palacu. Gdy zmiarkowano, co Prusacy chcq uczynik, zgromadzeui ludzie
rzucili sie oficerowi do nog, proszqc go, aby zaniechal zamiaru spalenia
palacu. Husar odparl, ze taki ma rozkaz i zeby ludzie sie cofneli, bo
w innym przypadku uzyje broni. W chwili, kiedy potezne kleby czarnego dymu wydobyly sie przez okna i dach palacu, o.ddzial husarow
opuscil miasto. Sluzba rzucila siq do wnetrza, ratujqc to, co mozna bylo
T a m i e , pap. 40.
C y t . w g R u d o 1 f a L e h rn a n n a, Die kriegerischen Ereignisse in der Niederlausitz
wahrend d e s Siebenjahrigen Krieges ( w : ) Aus der Vergangenheit d e r Niederlausitz, Cottbus
1925, str. 149; por. t a k t e : W. L i p p e r t , Friedrichs d e s Grossen Verhalten gegen den Graleit
Briihl wahrend des Siebenjahrigen Krieges, (w:) Niederlausitzsche Mitteilungen, Jahrgang
1903, sir. 91-117.
P o w y i s z y fragment pochodzi z tarskiego wyda,nia Schneiderowskiej kroniki z r o k u 1827
przez Fryderyka Augusta Julien, s i r . 7 8 .
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jeszcze uratowaC"6. Jedna z najwspanialszych rezydencji n~agnacitich
w Europie przestala istnieC7.
Do wrze6niowvch wvdarzen
1758 roku w Brodach kronika zielono"
g6rska nawiqzuje w kontekkcie wcielania silq do armii pruskiej saskich
pufkbw. W rozdziale 1758 roku kroniki znajduje sie zapis o ,,...masowych
dezercjach przymusowo po kapitulacji pirnenskiej do wojska pruskiego
wcielonych Sasbw" i ,,przechodzenia calych regimentow do Polski". Pod
datq 24 marca czytamy m.in.: ,,...drugi batalion saskiego regimentu von
Zitzenwitza przeszedl w zwartym szyku w okolicach Szydlowa Odre
i forsownym marszem zdqiaf ku polskiej granicy"8; w zapisie z 15 listopada jest wzmianka o saskim pulku piechoty von Loehna, kt6ry ,,...niespodziewanie opukcil swoje zimowe leie w miescie Forst i ruszyl ku
granicy polskiej ..., podejrzewa sic, i e za tq akcjq kryje sie byfa patronka pufku, hrabina Maria Amelia Mniszech, urodzona hrabianka Briihl.
corka Henryka, ktora, po poiarze rezydencji w Brodach? bedqc w drodze do Polski, zostala zatrzymana i z rozkazu Fryderylia osadzona w
areszcie domowymn9. Przyczynq masowego przechodzenia oddzialow saskich do Polski kronika upatruje w ,,...brutalnym traktowaniu iolnierza
saskiego przez pruskich oficerow" - ,,...einer schlechten Tractirung der
sachsisch-churfiirstlichen Militairs duch koniglichpreussische Offiziers"l0 Zaznaczyi: w t y m miejscu naleiy, i e powyiszy zapis nie koresponduje z raczej propruskim punktem widzenia autorow zielonog6rskiej
kroniki i na tle calosci tekstu kronikarskiego jest zapisem wyjqtkowym.
Znaczna czcki: opinii publicznej w krajach niemieckich uznala postepowanie Prus wobec Sas6w jako gwalt popefniony na prawie wojennym
i naruszenie pokoju europejskiego. W konsekwencji doprowadzilo to
do ogloszenia wo jny ! Rzeszy Niemieckie j przeciw Prusom. Kronika zielonogorska uznala przystqpienie Rzeszy do wojny za ,,bardzo grozne",
poniewaz ,,...liczba nieprzyjaciof Prus, do ktorych teraz dolqczyla armia
Rzeszy, wzrosla tak niebezpiecznie, ze widoki na rychfe zwyciestwo
krbla Fryderyka znacznie sie oddalily"l1.
Niekorzystny dla Prus wynik zbrojnego starcia z Austriakami pod
czeskim Kolinem 18 czerwca 1757 roku, kronika odnotowala jako ,,...nieszcz~kliwydla Fryderyka, kt6ry zmuszony ustqpik pola feldmarszalkowi Leopoldowi Daunowi, uszedl wraz z resztq swoich wojsk z Czech
7 Brody byiy miastem otwartym i nigdy nie posiadaiy murow obronnych. Powstaly na
drodze Iqczgcej Drezno przez Forst, Lubsko. Zary, Zagali. Wschowe z Warszawg. Zasadniczy
uklad urbanistyczny Brodbw pochodzi z roku 1747, kiedy to saski budowniczy Knoffel zaprojektowal miasto n a bazie r6wnolegloboku. Istniejqcy j u i wtedy palac bylych wta8cicieli wsi
Brody Watzdorfow, utrzymany w stylu renesansowym, Knaffel przebudowuje w stylu barokowym. Zachowujqc ukiad podkowy wydluta gmach o skrzydta boczne, wyciqga gl6wnq
bryZe palacu o jedno pietro, kobczgc budowlq pigknym mansardowym dachem. Zabtrdowaniom
palacowym i parkowi zostal podporzqdkowany caly ukiad urbanistyczny miasta. Paiac tworzy
tu element centralny, przediuteniem bocznych skrzydel sq tzw. izby kawalerskie i koszary
gwardii palacowej. Na wyposaltenie palacu skiadaly sie, kosztowne meble w stylu Ludwika
XIV, obrazy mistrz6w flamandzkich, wioskich i niemieckich, gobeliny, kosztowne dywany,
porcelana, cenne zbiory biblioteczne, kartografia, numizmaty itp:; por. J. P. M a j c h r z a k,
Miniona Swietnoif, (w:) Nadodrze nr 26 (1984), str. 6.
a Acta betreffend ..., pag. 41.
a Tamhe, pag. 41.
10 TamZe, pag. 41.
11 Tamie, peg. 42.

236

JERZY PIOTR MAJCHRZAK

na Slqsk, obiera jqc postawe defensywnq ..., ...ciqgle niepoko jony p n e z
kawaleriq austriackq pod generalem Haddikiem, ktdrego szwadrony, nie
napotkawszy oporu, zapuszczaly siq az pod zary, Lubsko i Gubin"l2.
Z satysfakcjq kronika zielonogorska zarejestrowala powodzenie wojsk
pruskich w starciu ze zjednoczonymi silami austriacko-francuskimi pod
Rossbach kolo Namburga nad Saalq 5 listopada i zwyciestwo nad Austriakami w bitwie pod Lutyniq na zach6d od Wroclawia 5 grudnia 1757
roku:O tej ostatniej napisano w kronice, i e ,,...pobita na glow9 cesarska
armia pod ksieciem Karolem i feldmarszalkiem Daunem pospiesznie,
wycofala sie ze Slqska"l3.
resztkami d,
Na ponqtku rolku 1758 do Zielonej Gory przybyly pierwsze kolumng
jenc6w pobitej pod Lutyniq armii austriackiej. Kronika wymienia liczbe
3400 iolnierzy-jencbw, glownie wegierskiej piechoty i Kroatow. Jencow
umieszczono w niszach i wykuszach murow miejskich - ,,...in die RingMauer einquartiret", oraz na podmiejskich bluniach - ,,auf den Stadtwiesen gelagert"l4. Jednoczebnie z pnybyciem jencow w miescie i okolicy wybuchla epidemia diumy: ,,...die Pestilenz grassirte, so durch die
Gefangenen eingeschleppt" i, jak wynika z dalszego zapisu, ,,...zagarnela
obfite iniwo ludzkie" - ,,...rafte sehr viele Menschen weg"l5.
0 udziale wojsk rosyjskich z kampanii roku 1758 kronika zielonogorska informuje po raz 'pierwszy w zapisie czerwcowym: ,,...armia rosyjska pod generalem Wilhelrnem Fermorem przekroczyla granice Nowej
Marchii i skierowala sic ku Odrze, w zamiarze zawladniecia miastem
i twierdzq Kostrzyn. (...) Od strony Miqdzyrzecza ciqgnql na poludnie
korpus lekkiej jazdy rosyjskiej, skladajqcej sic z oddzialow zwanych KOzakami. 2 sierpnia zajqli oni Swiebodzin a nastepnego dnia wtargneli
do Sulechowa, wymuszajqc kontrybucjq"l6. W zapisie sierpniowym kroniki czytamy m.in.: ,,...w okolicach Sulechowa i Swiebodzina pelno bylo
wojsk rosyjskich a miasta i wsie wydane byly na lup zolnierzy".
16 sierpnia p n e z Zielonq Gore przeszly szwadrony pruskiej kawalerii pod generalem Hansem Joachimem Zietenem. Przeprawiwszy sie
przez Odre na wysokoici Nietkowic, Zieten forsownym marszem ruszyl
na polnoc, aby, jak podaje kronika: ,,...wyjsi. naprzeciw Rosjanom i po
polqczeniu sie z glowanymi silami krola Fryderyka, stoczyi. zwycieskq
bitwq z Fermorem pod Sarbinowem 25 sierpnia"". Kronika zielonogorska, zgodnie z pruskq tradycjq, zapisala Sarbinowo na konto Fryderyka I1 - ,,...bei Zorndorf das Fermorsche Heer geschlagen wurde"l8.
W rzeczywisto$ci bitwa pozostala nie rozstrzygnieta. Mimo utraty znacznej ilosci dzial i ogromnych strat w ludziach, Rosjanie stanowili nadal
powainq silq, zdolnq do ofensywnego dzialania. Aktywnosi. obu walczqcych stron po Sarbinowie jednak znacznie oslabla.
,,...dla Slqska, a w szczeg6lnosci dla Zielonej Gbry byl to rok smutl w a m i e , pag. 42; por. takie: W. G r o s s, Edntge achrtftltche Aufzetchnungen aus dem
Siebenjahrigen Kriege, (w:) Niederlausltzsche Mitteilungen, Jahrgang 1909, str. 334.
18 Acta betreffend..., pag, 42.
'4 Tamie, pag. 42.
1' Tamte, pag. 42.
11 Tamie, pag. 42.
1' Tamie, pag. 48.
11 Tambe, pag. 43.
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tym pesymistycznym w wymowie zapisem mzpoczyna kro-nika
zielonogorska rozdzial roku 1759. Miasto ztlalazlo sie w bezpohredniej
strefie dzialan bojowychlg.
Na poczqtku czerwca Fryderyk I1 otrzymuje wiadomo6c o sforsowaniu Warty przez silny korpus rosyjski pod feldmarszalkiem Piotrem
Saltykowem. Zamiar Rosjan wydaje sie by6 przejrzysty: dojSC1 do Odry,
polqczyk sie z Austriakami pod generalem Gedeunem Laudonem i wsp61nie ruszyc na Berlin. Krol pruski natychmiast wysyla kuriera do generala Maksyrniliana voq Dohna z rozkazem: ,,...przerwak obleienie zajetego przez Szwedbw Stralsundu, forsownym marszem wyj66 Rosjanom naprzeciw, wydac bitwe, uniemozliwi6 polqczenie sie Saltykowa
z Laudonem". Dohna pospiesznie wycofuje swojq armie i kieruje sie
na Krosno Odrzanskie. Manewr okazal sie jednak spoznimy. Rosjanie
rozloiyli sie biwakiem w okolicach Babimostu, niebezpiecznie zblizajqc
sic do Odry.
Niezadowolony z takiego obrotu sprawy Fryderyk odwoluje generala
Dohna ze stanowiska i mianuje na jego miejsce generala-porucznika
Karola Henryka von Wedell, da jqc mu nieograniczone pelnomocnictwa.
Wedlug kroniki zielonogorskiej Wedell i jego sztab zajeli kwatere w
Sulecho'wie 22 lipca 1759 roku. Dowo-dmny przez niego korpus liczyl
okolo 23 tys. ludzi i zajql pozycje na linii Kalsk-Radlin-Sulechow.
Saltykom w miedzyczasie przegrupowal swoje sily, liczqce 37 tys. zolKramskonierzy, za jmu jqc pozycje wyjsciowe na linii Golce-Stare
Klepsk. Ten stan utrzymuje sic do godzin wieczornych 22 lipca.
W nocy z 22 na 23 lipca Saltykow obchodzi prawe skrzydlo Prusak6w z zamiarem wyjscia na trakt Sulechow-Krosno.
Rosjanie maszerujq w dwoch kolumnach: pierwsza na kierunku Rak6w-Rosin, druga
na kierunku Bukow-Kepsko-Niekarzyn.
Marsz Rosjan odbywa sic bez
zaklocen. Rankiem 23 lipca, okolo godziny 9.00, cel zostal osiqgniety:
kolumny rosyjskie zajely pozycje w rejonie Palcka, przecinajqc trakt
Sulechow-Krosno.
Od stanowisk pruskich odgradzaly Rosjan rozlegle
torfowiska i zbiorniki wodne. Wedell, bez uprzedniego rozpoznania terenu, wydaje rozkaz do natarcia.
Okolo godziny 10.00 Prusacy zwi jajq oboz i zajmujq pozycje wyjiciowq w dwoch nutach: pierwszy cofniety na wysoko8ci Momwa, drugi
wysuniety na wysokosci wsi Kije. Proby odblokowania traktu krodnienskiego k o n c q sie niepowodzeniem.
Lewe sknydlo wo jsk pruskich, naciera jqce na Palck, zajmu je okolo
godziny 11.OO folwark Glogusz. Artyleria rosyjska, zgrupowana na prawym skrzydle, najbardziej dogodnym do artyleryjskiego ostrzalu traktu
Sulech6w-Krosno, silnym ogniem wypiera Prusakow z folwarku. Zesty
ogien Rosjan uniemozliwia wprowadzenie do walki pruskie j kawalerii.
Okolo godziny 9.00 po poludniu Wedell rusza prawym skrzydlem na
kierunku Gory-Lochowo-Glogusz.
Natarcie wnet slabnie i zalamuje
sie. Podmokly teren, liczne trzqsawiska, zbiorniki wodne, uprzednio nie
rozpoznane, stanowiq przeszkode nie do sforsowania. Rosjanie otwierajq
niekarzynskie Bluzy: woda wyplywajqca ze staw6w rybnych zalewa pow Tamke, pag. 43.
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zycje pruskie. Plonie Niekarzyn. Trwa do poinych godzin wieczornych
wymiana ognia artylery jskiego.
Genera3 Wedell widzqc, ze opanowanie traktu krosnienskiego w t e j
sytuacji jest poza jego mozliwo5.ciami, postanawia wycofac sie ze swoich
pozycji w kierunku Sulechowa i dalej przez Cigacice za Odre. Manewr
odwrotu korpusu pruskiego oslanialy oddzialy dowodzone przez generala-majora von Wobersnow, o ktorym kronika zielonogorska napisala, i e
,,...okazawszy najwyisze dowody mestwa, dowodzqcy ariergardq generalmajor von Wabersonow, adjutant krola Fryderyka, polegl podczas przeprawy oddzialow przez Odre, powstrzymujqc napor Kozakow, ktorzy
nieprzerwanie nekali wycufujqce sie z pola bitwy pulki pruskiem20.Karol Fryderyk von Wobersnow pochowany zostal przed oltarzem zielonogorskiego kosciola ewangelickiego - ,,...in unserem evangelischen
Gottes Hause vor dem Altar begraben worden7'21.
Bitwa wygasa okolo dziesiqtej wieczorem. Miedzy Palckiem a Kijami Prusacy zostawili okolo 5 tys. zabitych i rannych. Straty Rosjan
wyniosly okolo 2 tys. ludzi. Jeszcze t e j samej nocy z 23 na 24 lipca
Rosjanie zajmujq Krosno, a 29 lipca Gubin.
Austriacy pod dowodztwem generala Laudona, idqc od poludnia, zajmujq 30 lipca briihlowskie Brody, a 31 lipca lqczq sie w oholicach Gubina z Rosjanami. Prusacy, dowodzeni przez brata krbla, ksiecia Henryka, koncentrujq siq w rejonie Zar i zagania. Od strony Kostrzyna
rusza na pohdnie silny korpus dowodzoay przez samego Fryderyka 11.
12 sierpnia, pod Kunowicami, w starciu ze zjednoczonymi silami rosyjsko-austriackimi, armia pruska doznala druzgocqcq kleske. Zdzlwienie
wywoluje fakt, i e kronilra zielonogorska o kunowickiej bitwie nic nie
wie.
Po przejsciu przez Zielonq Gore zdziesiqtkowanych pod Kijami oddzialow Wedella w mieScie pozostal tylko liczqcy 310 ludzi batalion tzw.
strazy obywatelskiej (Land-Miliz), pod komendq weterana pierwszej
wojny slqskiej majora Victora du Rege. Pod koniec sierpnia wkroczyl
do miasta oddzial regularnego wojska prushego - batalion muszkieterow z regimentu von Sydow pod majorem von Henckingen, a na poczqtku wrzesnia - oddzial: dragonCw pod dowodztwem podpulkolwnika
von Zossa2? Glownym zadaniem tych jednostek bylo prowadzit aktywnq obserwacje operujqcego wzdluz biegu srodkowego Bobru austriackiego 6 tysiecznego korpusu generala barona Juliusza von Beck. 18 wrzeSnia Austriacy podeszli pod Zielonq Gore od strolny Swidnicy. Miasto
zostalo zbombardowane przez artylerie - ,,...es wurden Haubitz-Granaten in die Stadt geworfen, die viele Hauser in Brand setzten"23. Batalion
strazy obywatelskiej zloiyl bron, a muszkieterzy Henckinga i dragoni
von Zossa traktem kisielinskim wycofali sie do Zaboru; tam przeszli
Odre i kontynuowali marsz w kierunku Glogowa - ,,...beide Cammando reterirten nach Saabor, gingen daselbst iiber die Oder, und setz20

Tamte, pag. 44; por. takPe: Die Schlacht be1 Kay, (w:) Grllnberger Wochenblatt, nr

211 (1930).
21

2:

Obecnie: koSci61 pod wezwaniem Matki Boskiej
Acta betreffend
pap. 44.
TamZe, pag. 44.
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ten die retirade nach Glogau fort"24. 0 godzinie piqtej po poludniu Austriacy wkroczyli do miasta. W kronice skrupulatnie o,dnotowano, ze
,,...nieprzyjacielskie odwiedziny kosztowaly miasto 3000 racji zywnosci,
40 korcow owsa, 150 beczek piwa, 130 beczek wina, 70 spalonych i 110
powainie uszkodzonych budyilkow oraz 1490 talarow pruskich, zabranych z kasy miejskiejH25. Austriacy wycofali sie z miasta nastepnego
dnia w kierunku Kozuchowa. Wraz z nimi uszla czesc jencow - Wegrow i Kroatow.
Dwa dni pozniej, 21 wrzesnia, wkroczyly do Zielonej Gory oddzialy
rosyjskie korpusu generala ksiecia Aleksandra Mienszyko'wa w sile okolo
8 tys. ludzi, w tym kilka szwadronbw kozackiej jazdy. Ksiqze general.
zajql kwatere u burmistrza Kaufmanna. Okazal siq ,,b,ardzo humanitarny" i, jak daiej napisano w kronice, nie zezwolil na samowole iolnierskq w mieScieH26.Do grabiezy i gwaltow doszlo w okolicznych wsiach:
w Zawadzie uprowadzono bydlo i konie; zabrano takze ziarno z tegorocznych zbiorow; w Ochli, Raculi, Plotach, Chynowie i Krepie wobec
bardziej opornych chlo~pow zastosowano ,,bieg przez rozgi", a kilku nawet powieszono; w Otyniu, po przejgciu ,,...commands kozackiego pozostaly zgliszcza folwarku klasztornego a kaplice jezuitow okrutnie sprofanowano, zamieniajqc jq w zolnierski wychodek7'27.
Po odejsciu 23 wrzesnia g3ownych sil Mienszykowa do Kozuchowa,
w mie6cie pozostal liczqcy 150 grenadierow oddzial pod komendq niejakiego kapitana Kowaczewa - ,,...wielkiego okrutnika, ktorego ekscesy
przyniosly miastu wiele szkod" - ,,...der Capitain Kovatschev, der viele
Excesse machte und dadurch unser Stadt viele Schaden beifiigte". Kowaczew obloiyi miasto kontrybucjq wojennq w wysokosci 20 tys. guldenow, ktorq nastqpnie podwyzszyl do 30 tysiecy. Kiedy w okre5lonym
terminie pieniqdzy nie zebrano, Kowaczew aresztowal kameraliste miejskiego Glienickego oraz pieciu rajcow, uprowadzajqc ich jako zakladnikow. Poclczas wyjscia z miasta grenadierzy spalili raculski folwark28.
Na poczqtku pazdziernika 1759 roku korpus Mienszykowa, omijajqc
obsadzonq przez silnq zalogg pruskq twierdze glogowskq, przekroczyl na
wysokosci Siedliska Odre, udajqc sie na zimowe leie do Polski. Deputacja zielonogcirska dotarla do Mienszykowa, stacjanujqcego we Wschowie, 25 paidziernika i po zlozeniu okupu w wysokoici 3 tys. talarow
uzyskala zwolnienie zakladnikow. Tego samego dnia tenze Sam Kowacz.ew pojawil sie ponownie w Zielonej Gorze na czele oddzialu 500 KOzakow i po okazaniu burmistrzowi Kaufmannowi ,,ordynansu generalakwatermistrza von Tottlebena, zarekwirowai 170 koni, 300 sztuk bydla,
120 owiec, 3000 bochenkow chleba, liczne podwody i z tym bagazem
wyruszyl prze Zabor na drugq strone Odry i dalej do Polski29.
Pierwsza polowa roku 1760 byla dla rniasta wzglednie spokojna. Kronika nie odnotowala zadnej wiadomosci o toczqcej sie woj.nie. Dopiero
Tamie, pag. 45.
Tamie, pag. 45.
26 Tamie, pag. 45.
27 TamZe, pag.
45; por. takte. A . H e i n r i c h, Die Jesuiten In Deutsch W a ~ t e n b e ~ g ,
Breslau 1929, str. 127.
28 Acta betreffend..., pag. 46.
30 Tambe, pag. 46.
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pod datq 18 lipca pojawia sie zapis o ,,... wejsciu do miasta 60 austriackich husarow z regimentu Donhoffa pod komendq porucznika Mourphy"
- ,,...riickte der Premier-Lieutenant Mourphy vom Dijnhoffschen Husarenregirnent mit 60 Mann hier ein"30 Mourphy zazqdal od burmistrza
Kaufmanna 10 tys. talarow kontrybucji i 60 wdtrw. Miasto nie bylo
w stanie zgromadzic tej kwoty w Qdanyrn terminie. Austriacy, ktdrzy
nastqpnego dnia opugcili rniastu, uprowadzili w charakterze zakladnik6w burmistrza, radcy qdowego Drehmera i rajcg Schandera. Burmistrza Kaufmanna wypuszczono w podzielonogorskiej Swidnicy; pozostalych - w Nowogrodzie Bobrzanskim, po wplaceniu kaucji 200 gulden6w.
,,Noc strachu" - ,,...cine Schreckensnacht" Zielona fora przezyla
z 19 na 20 wrze6nia 1760 roku. Do miasta wdarla sie ,,bands dezerterow 1 maruderbw, skladajqca siq z Kozakow, Wegrow, Kroatdw i Brandenburczykbw, w sile okolo 40 ludzi. ...ich przywMca, podajqcy sie za
rosyjskiego sierzanta Piotra, domagal sie, pod groibq spalenia miasta,
koni i 3 tys. rubli, tj. okdo 7 tys. talarbw. Na wiadomoii: o zblizaniu
sie regularnego oddzialu wojsk rosyjskich, maruderzy w poSpiechu opuscili miasto, podpalajqc podczas ucieczki kilka stodol I zabudowan falwarcznych przy trakcie koiuchowskim7'31.
20 wrzegnia nad ranem do Zieloaej Gory wkroczyly oddzialy awangardy korpusu generala Anatola Czernyszewa. Glowne sily korpusu,
licqce okolo 7 tys. ludzi i 40 armat, rozlokowaly sie na wysokoici wsi
Jany i Przytok. Kwatera Czernyszewa mieScila sie w zaborzanskim zamku, naleiqcy do hrabiego Fryderyka Augusta Cosel, z nieprawego loza
przyrodniego brata krbla polskiego Augusta 111. W pierwszych dniach
wojny, kiedy to August 111, straciwszy pod Pirnq prawie calq swojq
arrnie i elektorat, schronil siq wraz z dworem w Warszawie, w grupie
os6b towarzyszqcych kr6lowi znalazl sie takze Fryderyk August hrabia
Cosel, syn Augusta I1 i Anny Hoym, zwanq hrabinq Cosel. W Zaborze
pozostala rodzina: malionka Maria Katamyna z domu von Haltzendorf
z dorastajqcym synem Gustawem Ernestem. Juz po zakoliczeniu dzialan
wojennych hrabia Cosel poskarzyl sig Fryderykowi 11, ze operacje zbrojne, prowadzone p n e z Prusak6w jak i Rosjan na terenach do niego nalezqcych, doprowadzily majetn&b zabrzanskq do straszliwego spustoszenia. Zadnego odszkodowania od krbla pruskego Cocel nie otrzymal32.
Dowodzqcy awangardq korpusu Czernyszewa brygadier Krasnowczykow przekazal burmistrzowi Zielonej Gbry ,,regulatyw dow6dcy korpusu w sprawie zagwarantowania dostaw chleba i paszy dla koni". Zasoby miasta byly wyczerpane, a kasa miejska pusta. Zaczqly sie pacyfikacje okolicznych wsi.
26 wrzeinia przybyl do miasta rotmistn Kozak6w Markanowicz
z rozkazem dla brygadiera Krasnowczykowa: przygotowab miasto na
przyjgcia glownodowodzqcego wojskami rosyjskimi feldrnarszalka hrabiego Piotra Saltykowa. Wjazd feldmarszalka do Zielonej G6ry nastqpil
---
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Tamte, pag, 47.
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Por.: J. P. M a j c h r z a k, Requiem dl@ hrablego Cosel, ( w : ) Nadodrze, nr 3 (1984);
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28 wrzeinia. Kwaterq przygotowano mu w ratuszu. Dwa dni poiniej
dolqczyl feldmarszalek Wilhelm Fermor i generblny kwatermistrz general hrabia Pawel Stoczew. Do miasta wkrocz9a gwardia kozacka w
sile 1700 konnych. 2 paidziernika Rosjanie opu5cili Zielonq Gore i po
przeprawieniu sie na wysokoici Zaboru przez Odre udali sie w glqb
Polski. ,,Miasto i podmiejskie wsie kameralne przedstawialy po odejSciu
Rosjan kalosny widok", czytamy w kroinice, ,,...a najgorsze: wraz z rosyjskq inwazjq przywleczona zostala groina choroba zwierzeca - nosacizna, ktora grasowala okrutnie w miescie i na wsi" - ,,...durch die
russische Invasion war die Viehnasenseuche eingeschleppt worden, die
in der Stadt und auf dem Lande heftig g r a s ~ i r t e " ~ ~ .
Rozdzial 1761 roku krcmika zielonogbrska otwiera ciekawym zapisem notowan kursu dukata, irodka platniczego, w stosunku do kt6rego
okreilano nominalnq sile nabywczq wszystkich w owym czasie w Zielonej Gorze bedqcych w obiegu walorbw pienieinych: talara pruskiego,
zwanego takie brandenburskim, talara saskiego, guldena niderlandzkiego, korony austriackiej i rubla. Najbardziej datkniety spadkiem talar
saski stracil: od roku 1758 w stosunku do dukata a i czterokrotnie, tzn.:
jezeli w Zielonej Gorze w ro,ku 1758 dukat kosztowal 3 talary saskie,
to pod koniec roku 1760 za dukata placilo sic 12 talarbw saskich. Urzedowym obiegowym krodkiem platniczym w Zielonej G6rze byl talar
pruski, kt6rego wymienialnoii. w stosunku do dukata ksztaltowala sie
w roku 1760 w relacji 1:8, tzn. za dukata placilo sic 8 talarow pruskich,
gdy w 1758 roku tylko 5 talarbw34.
19 wrzeSnia 1761 roku do miasta wkroczyl o ~ d z i a lpiechoty austriackiej pod komendq pdpulkownika barona von Rdsfelda. Austriak zaiqdal
od rady miejskiej kontrybucje wojennq w wyso)lfoSci 1000 koron, tj. okolo 3700 talarow, a dodatkowo jeszcze tzw. prowlantowe - ,,Zehrgelder"
- w wysokogci 216 talarbw albo 36 korc6w iytp. Resfeld wziql zakladnik6w: burmistrza Kaufmanna i dwoch urz&nikow magistrackich: poborce poclatk6w Meyera i pisarza miejskiego Brehmera. Austriak zagrozil pacyfikacjq miasta i powieszeniem zakladnikow, jezeli jego iqdaniom
nie stanie sie zadoS6. Ostatecznie uloiono sie na kwote 960 talarow, kt6rq miasto zaplacilo i 24 wrzeinia oddzial opuicil Zielonq Gore w kierunku Koiuchowa3~.
,,Byla to ostatnia nieprzyjacielska inwazja na nasze miasto, za co
Bogu dzieki ...", brzmi pierwsze zdanie zapisu bilansujqcego przebieg
i skutki dzialan wojennych 1756-1763 w zielonogorskiem. ,,Ta siedem
lat trwajqca wojna byla przeraiajqco krwawa i wyniszczajqca", czytamy w kronice, ,,...prowadzona przez kr6la Fryderyka I1 ze zmiennym
szczeSciem, boleinie dotknela ilqskq prowincje i nasze miasto niezliczonymi grabieiami, gwaltami i poiarami. Najbardziej uciqiliwe dla miasta
byly przemarsze wojsk. Kwaterujqce w mieicie i okolicy d d z i a l y wojskowe walczqcych stron byly sprawcami gorszqcych awantur i burd,
koniokradztwo i uprowadzanie bydla bylo nagminne, kontrybucjom nie
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bylo konca a bezkarnoSc maruderow i dezerterow wprost przerazajqca"36.

Wedlug kroniki: Zielona Gora w latach trwania wo.jny siedrnioletniej
,przeiyla ,,23 nieprzyjacielskie inwazje, obloiona zostala kontrybucjami
wojerlnymi na lqcznq sumq 333,463 talarow, dostarczyla naturaliow i fu.razy okupujqcym wojskom na kwotq 117,764 talarow, calkowitemu zniszczeniu u!eglo 157 domow, spalono 7 podmiejskich folwarkow, w wyniku potyczek i awantur zginelo 217 obywateli miasta ..."".
Pokbj zawarty 15 lutego 1763 roku na zamku Hubertusburg konczy
wojnq siedmioletniq, nie przynoszqc Europie ia,dnych zmian terytorialnych - ,,... es hatte keines der kriegenden Machte ein handbreit Landes genommen" - jak to sformulowano w kronice zielonogorskiej38.
Rqkopis kroniki pochodzi z przelomu 18 i 19 wieku i powstal glownie w oparciu o oryginalne dokumenty, odpisy dokumentbw i zapiski
roznego rodzaju znalezione w glowicy wiezy zielonogorskiego ratusza
podczas remontu tego obiektu w latach osiemdziesiqtych 18 wieku. Do
chwili obecnej rekopis, liczqcy 172 strony niemiecko- i lacinskojezycznego tekstu, nie by1 obiektem powaznego zainteresowania zielonogorskich
historykow. Slady niklej penetracji tego zabytku archiwalnego odnajdujemy w monografii miasta Zielonej Gory piora Hugona Schmidta,
wydanej drukiem w roku 1922.
Niepodobna rozpatnyc tu wszystkich wqtkow oraz cech tak samego
rqkopisu, jak i jego autorow. W procesie powstawania rqkopisu kroniki
zaangazowanych bylo wiele osob. 0 tym swiadczy nie tylko zewnqtrzna
forma zapisu: odmienne charaktery pisma poszczeg6lnych partii, ale taki e widoczne zroinicowanie w stosowaniu srodkow leksykalnych i stylistycznych. Trudno jednak nie dostrzec jednq wspolnq ceche w konstrukcji warstwy tresciowej: kronika stwierdza raczej stan faktyczny,
mniej natomiast komentuje wydanenia. I tak np. sprawa przyczyn wojny siedrnioletniej nie jest obiektem zainteresowan kroniki. Uderza takie
brak okreslonej hierarchizacji wydarzen. Zasada chronologii jest wprawdzie przestrzegana, to jednak w obrqbie okreslonych cenzur czasowych
brak informacji o donioslych wydarzeniach. Porzucenie na kartach kroniki bitwy pod Kunowicami 12 sierpnia 1759 roku jest tego typowym
przykladem. Z punktu widzenia wspolczesnej do~kumentalistyki historycznej, rzecz bedqca przestqpstwem, a ktorq owczesna propruska mieszczanska wiekszose Zielonej Gory tolerowala jako dopuszczalny gest,
wyrazajqcy przywiqzanie do monarchii pruskiej w tak ciqikiej dla niej
chwili. Dowodow tak pojetego lokalnego patriotyzmu frydrycjanskiego
mozna na kartach zielonogorskiej kroniki znaleic znacznie wiecej. Mimo
propruskiej otoczki, kronika nie jest tekstem apologetycznym w pelnym
znaczeniu tego slowa, ani deklaracjq politycznq jej autorow.
W obrqbie tej orientaeji wyrozniajq sie nieliczne wprawdzie, ale
obecne w zapisie, krotkie komentarze odautorskie, przybierajqce w niektorych momentach forme domyslnej ironii, np. w zapisie konczqcym
opisywanie wydarzen wojny siedmioletniej: ,,...es hatte keines der krie-
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genden Machte ein handbreit Landes genommen". Stwierdzenie tego fakt u sugeruje wniosek: o co wiqc chodzilo w tej krwawej wojnie? czy
bylo ona potrzebna, skoro nastqpil powrot do stanu posiadania walczqcych stron z okresu przedwo jennego?
Obecny swoj ksztalt kronika zielonogorska otrzymala w czasie uformowanej juz w swoich zasadniczych zarysach frydrycjanskiej legendy,
ale takze w czasie, kiedy hasla rewolucji francuskiej takie w krajach
panstwa pruskiego nie pozoistaly bez echa. Odwiedzajqcy Zielonq G5re
w kwietniu 1800 roku John Quincy Adams, w latach 1825-1829 prezydent Stanow Z jednoczonych Ameryki Pblnocne j, zapisal w6wczas w
swoim dzienniku: ,,Mieszczanstwo zielonogorskie, szczegolnie to Brednie
i niisze nie kryje swoich pr~francuskichsympatii, mimo, iz miejscowa
policja od czasu do czasu bardziej gloBnych jakobinosw dla uspokojenia
zamyka na kilka dni w burmistrzowskim wiezieniu. Widoczne jest na
kazdym kroku, ze czas reform dojrzal".

w kwietniu 1987 r.
Jerzy Piotr Majchrzak

