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WSTÊP

Podstawowym warunkiem trwania danej kultury jest przekaz dziedzictwa kulturowego, czyli ocena tego, co przemija w zwi¹zku z dokonuj¹cymi siê zmianami, oraz poszerzenie wiedzy na temat przesz³oœci i teraŸniejszoœci bliskiego nam otoczenia. Jak powiedzia³ kiedyœ W³adys³aw
Syrokomla, ¿yj¹cy w XIX wieku poeta i malarz amator, „wolno nie byæ
g³êbokim badaczem, ale pod kar¹ haniebnego wstydu nie godzi siê nie
znaæ ziemi, na której siê mieszka”.
Ta kolejna (trzecia ju¿) czêœæ opracowania poœwiêconego OpolszczyŸnie (zosta³o to rozwiniête w podtytule jako „impresje krajoznawcze”) jest
zbiorem szkiców zwi¹zanych z histori¹, kultur¹, œrodowiskiem geograficznym i zabytkami regionu. Publikacja nie jest ani typowym przewodnikiem turystycznym, ani tym bardziej prac¹ naukow¹. Stawia sobie inne
zadanie: poprzez opis dosyæ dowolnie wybranych problemów, zjawisk,
wydarzeñ czy miejsc, wystêpuj¹cych na terenie tej jednej krainy historyczno- -geograficznej, przybli¿any jest Czytelnikowi jej obraz.
S³owniki podaj¹, ¿e „impresje” to przelotne, subiektywne wra¿enia,
odczucia, a tak¿e myœli lub wra¿enia ulotne, subiektywne, powstaj¹ce
pod wp³ywem chwili, krótkie i nastrojowe. Z tej zatem perspektywy
opracowanie mo¿na traktowaæ jako impresje. Lecz subiektywizmu jest tu
raczej niewiele – byæ mo¿e tylko w doborze tematów. W jakimœ stopniu
inspiracj¹ do tego by³y znane niegdyœ na OpolszczyŸnie „ksi¹¿ki do czytania” (popularne „czytanki”), które traktuj¹c trochê „o wszystkim”, stanowi³y jednak interesuj¹c¹ lekturê i pomoc w nauce czytania.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e podstawowy zr¹b informacji zawartych
w proponowanej ksi¹¿ce jest dostêpny w wydawnictwach historycznych,
przewodnikach, informatorach turystycznych, leksykonach czy opracowaniach krajoznawczych (zosta³y one podane w rozdziale „Literatura”).
Do tego wykazu w³¹czono zarówno pozycje faktycznie wykorzystane
jako Ÿród³o wiadomoœci, ale te¿ takie, które poszerzaj¹, uzupe³niaj¹ czy
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wprowadzaj¹ w nurt narracji. Wnikliwy Czytelnik albo móg³ siê z nimi
ju¿ zetkn¹æ, albo mo¿e do nich siêgn¹æ. Wymaga to jednak czasu i cierpliwoœci.
W opracowaniu uwzglêdniono wiele Ÿróde³: od wydawnictw monograficznych i podrêczników, przez przewodniki turystyczne, artyku³y
w periodykach naukowych do artyku³ów i wzmianek w prasie. Chodzi³o
o to, aby zebraæ i przybli¿yæ Czytelnikowi w uporz¹dkowanej postaci
ma³o znane czy w ogóle nieznane fakty z zakresu przesz³oœci regionu,
niektóre ciekawostki historyczne i obyczajowe, legendy i podania, a tak¿e
popularn¹ wiedzê z zakresu choæby historii sztuki, dziejów religii, zgromadzeñ zakonnych, lokalnych patronów.
Niektóre tematy nawi¹zuj¹ do rozdzia³ów sk³adaj¹cych siê na dwie
pierwsze czêœci tego opracowania („Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne” oraz „Opolszczyzna: miejsca i ludzie” –
patrz ok³adka), poszerzaj¹c je i uzupe³niaj¹c o elementy dodatkowe b¹dŸ
ukazuj¹c z innego punktu widzenia. Jednak wiêkszoœæ szkiców to w¹tki
nowe, dotychczas w tej serii nieprezentowane.
Opolszczyzna obfituje w zabytki, wœród których szczególn¹ wartoœæ
stanowi¹ budowle sakralne, nie tylko te murowane, lecz te¿ drewniane.
Dlatego w¹tki kulturowych (antropogenicznych) walorów krajoznawczych Opolszczyzny, bêd¹ce œwiadectwem religijnoœci mieszkañców regionu, zajmuj¹ tu sporo miejsca.
Œwiadkiem historii jest nie tylko dziedzictwo materialne i duchowe, ale
tak¿e jêzyk. W jêzyku znajduj¹ swe odbicie niektóre wydarzenia, procesy,
których materialne potwierdzenie nie zachowa³o siê do naszych czasów,
uleg³o zapomnieniu albo zniszczeniu. Dlatego w wielu miejscach niniejszego opracowania odwo³ujemy siê do jêzykowych œladów maj¹cych
zwi¹zek z dziejami regionu, przewa¿nie traktuj¹c je jako ilustracjê czy nawet ciekawostkê krajoznawcz¹. Czasem jednak fakty jêzykowe i ich jêzykoznawcza interpretacja pomagaj¹ lepiej zrozumieæ pewne zjawiska historyczne.
Na koniec wypada tylko wyraziæ nadziejê, ¿e opracowanie jest w stanie poszerzyæ zasób wiedzy o regionie i jego pograniczu i jednoczeœnie
uœwiadomiæ Czytelnikowi, jak du¿¹ rolê w rozwoju kraju i spo³eczeñstwa
mo¿e odegraæ historia.
Dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania tej ksi¹¿ki.
Szczególne wyrazy podziêkowania kierujê pod adresem niezawodnego
Recenzenta tekstu.
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Na pocz¹tku XVI wieku reformacja dotar³a równie¿ na Œl¹sk. Od 1523
roku w kilku wroc³awskich parafiach rozpoczêto g³oszenie kazañ luterañskich. W nastêpnych latach za przyk³adem koœcio³ów z Wroc³awia posz³y
œwi¹tynie m.in. w Œrodzie Œl¹skiej, Brzegu, Jaworze, Namys³owie czy Miliczu. Na Górny Œl¹sk wyznanie luterañskie dotar³o dopiero po roku 1530.
Przeciwstawieniem siê reformacji mia³y byæ dzia³ania, okreœlane mianem
kontrreformacji.
Reformacja – zapocz¹tkowany przez Marcina Lutra ruch religijny w Koœciele
w XVI wieku, domagaj¹cy siê wielorakich reform. Ruch ten doprowadzi³ do
roz³amu w Koœciele i powstania koœcio³ów protestanckich. Kontrreformacja (zwana
te¿ reform¹ katolick¹) to pr¹d w Koœciele katolickim w XVI–XVII wieku zmierzaj¹cy
do reformy i odnowy ¿ycia koœcielnego. Jej cele realizowa³y g³ównie nowe zakony:
jezuici i kapucyni. Jezuici to zakon za³o¿ony w 1534 roku przez Ignacego Loyolê. Ich
g³ównym celem by³a walka z reformacj¹ i umocnienie wp³ywów papie¿a i Koœcio³a
poprzez wychowanie, naukê, dzia³alnoœæ polityczn¹ i misje. Kapucyni z kolei byli zakonem ¿ebrz¹cym regu³y franciszkañskiej, którzy w Polsce dzia³ali od 1681 roku.
Kontrreformacja przeciwstawia³a siê reformacji poprzez dyskusjê i propagandê,
a treœci humanizmu przystosowywa³a do potrzeb Koœcio³a. W swoich dzia³aniach
szczególn¹ uwagê zwraca³a na szkolnictwo i oœwiatê (nale¿a³o to zw³aszcza do zadañ jezuitów). Podkreœlany jest te¿ du¿y wk³ad kontrreformacji w kszta³towaniu siê
baroku w kulturze.

Zwolenników reformacji nie brak³o nie tylko na Œl¹sku, ale te¿ w biskupiej Nysie. Jej szerzeniu sprzyja³a tolerancyjna postawa ówczesnych biskupów wroc³awskich, którzy byli bardziej zajêci trosk¹ o w³asne dochody
ni¿ przeciwstawianiem siê niebezpiecznym dla Koœcio³a katolickiego nowinkom. Okres kontrreformacji w diecezji wroc³awskiej rozpocz¹³ siê dopiero od czasów biskupa Gerstmanna, który do Wroc³awia sprowadzi³ jezuitów w 1581 roku. Przyby³o wtedy potajemnie dwóch zakonników,
których z obawy przed rozruchami wwieziono do miasta w zakrytym powozie. Po przybyciu rozwinêli oni intensywn¹ dzia³alnoœæ religijno-dusz-
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pastersk¹. Kilka lat póŸniej zakonników by³o ju¿ trzynastu, a w utworzonym przez nich gimnazjum pobiera³o naukê oko³o 200 uczniów. Wkrótce
placówka zosta³a podniesiona do rangi kolegium. Misja jezuicka przetrwa³a jednak tylko kilka lat.
Pocz¹tki kontrreformacji na terenie Nysy przypadaj¹ na pocz¹tek XVII
wieku – na czasy biskupa Jana Sitscha (on to w diecezji zapocz¹tkowa³
odbieranie protestantom koœcio³ów). Jego nastêpca na tronie biskupim,
arcyksi¹¿ê Karol Ferdynand Habsburg, prze³ama³ ca³kowicie zasadê tolerancji. Karol Habsburg, brat póŸniejszego cesarza Ferdynanda II, poprzez
swe siostry Annê i Konstancjê by³ spokrewniony z królem Polski Zygmuntem III Waz¹. Jego wyboru na biskupa kapitu³a wroc³awska dokona³a w 1608 roku. Nowy biskup wspierany autorytetem cesarza, nie przejmuj¹c siê masowymi protestami mieszkañców Nysy i ca³ego ksiêstwa,
wprowadzi³ w ksiêstwie biskupim administracyjny nakaz wyznawania
religii katolickiej. Przywódców opozycji skazywa³ na wygnanie, konfiskatê mienia, a nawet karê œmierci. Poza tym w 1622 roku sprowadzi³ do
Nysy jezuitów.
Nysa to prastara osada s³owiañska na szlaku handlowym prowadz¹cym z Wroc³awia do Wiednia. Nazwa osady powsta³a od nazwy rzeki, nad któr¹ j¹ za³o¿ono.
W koñcu XII wieku Nysa by³a siedzib¹ ksiêstwa nyskiego, które w 1198 roku przypad³o biskupom wroc³awskim. Jeden z biskupów, Wawrzyniec, za³o¿y³ tu na
pocz¹tku XIII wieku osadê miejsk¹ na prawie flamandzkim, sprowadzaj¹c pewn¹
iloœæ kolonistów niemieckich. Dawna osada s³owiañska sta³a siê przedmieœciem nowego miasta i pomimo wrogiego otoczenia zachowa³a polski charakter przez kilka
nastêpnych stuleci. Mia³a w dalszym ci¹gu swojego polskiego wójta i polskich ³awników. Biskupi wroc³awscy czêsto chroni¹ siê do Nysy w obliczu niebezpieczeñstwa
(m.in. w czasie zamieszek we Wroc³awiu). I tak np. biskup Nankier, rzucaj¹c
na Wroc³aw kl¹twê, schroni³ siê w Nysie przed niemieckim mieszczañstwem.
W XVI–XVII wieku biskupi wol¹ przebywaæ w Nysie ni¿ we Wroc³awiu, opanowanym przez reformacjê.

Jeszcze trudniejszy dla protestantów okres rozpocz¹³ siê za rz¹dów kolejnego biskupa, polskiego królewicza Karola Ferdynanda Wazy. By³ on
synem Zygmunta III, króla szwedzkiego i polskiego (z dynastii Wazów;
w herbie Wazowie mieli snop, szwedzkie vasa – st¹d nazwa). W chwili
wyboru mia³ zaledwie dwanaœcie lat i przewa¿nie przebywa³ na dworze
swego ojca, a nastêpnie brata, W³adys³awa IV. Rz¹dami w ksiêstwie zajmowali siê administratorzy, którzy podjêli próbê ca³kowitego wytêpienia
protestantów w ksiêstwie nyskim. W 1626 roku postawili oni protestanckich mieszczan przez wyborem: albo przejd¹ na katolicyzm, albo opuszcz¹ dobra biskupie. Wielu zgodzi³o siê na zmianê wyznania, ale czêœæ
opuœci³a Nysê, udaj¹c siê na wygnanie.
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W tym czasie du¿¹ aktywnoœæ na polu oœwiaty rozwinêli sprowadzeni
(jak wczeœniej powiedziano) przez Karola Habsburga jezuici. Biskup
odda³ im koœció³ i klasztor na Rynku Solnym (nale¿¹cy do tej pory do bo¿ogrobców), a ponadto podarowa³ 14 przyleg³ych domów, które wykupi³
od w³aœcicieli. Jednoczeœnie w 1623 roku (9 lutego) wystawi³ pierwszy akt
fundacyjny dotycz¹cy powo³ania jezuickiego uniwersytetu, kolegium i seminarium [kolegium – od XVI wieku nazwa szko³y œredniej, g³ównie dla
m³odzie¿y szlacheckiej; seminarium – tu: rodzaj szko³y kszta³c¹cej w okreœlonym kierunku]. Nale¿y powiedzieæ, ¿e biskup Karol Habsburg nosi³ siê
z zamiarem za³o¿enia w Nysie równie¿ uniwersytetu z wydzia³ami prawa i teologii (znalaz³o to swój wyraz we wspomnianym akcie fundacyjnym). W zmienionej sytuacji politycznej w jego planach le¿a³o bowiem
utworzenie w stolicy ksiêstwa oœrodka katolickiego intelektualizmu, który móg³by promieniowaæ na ca³¹ diecezjê.
Za³o¿one przez jezuitów w Nysie w³asne gimnazjum niemal ca³kowicie wypar³o
wp³ywy szko³y parafialnej. Trzeba przyznaæ, ¿e du¿e zas³ugi dla jego rozwoju
oprócz wymienionego Karola Habsburga po³o¿y³ jego nastêpca na tronie biskupim,
Karol Ferdynand Waza (biskup wroc³awski i p³ocki). Umieraj¹c, biskup ten przeznaczy³ na gimnazjum dodatkowo spor¹ kwotê 240 tysiêcy guldenów. Na rozwój placówki znaczne sumy ³o¿yli te¿ Polacy, np. kanonik krakowski Wawrzyniec Borasta
przeznaczy³ na jej dzia³alnoœæ 3400 talarów, a w 1634 roku Jerzy Górecki, osobisty lekarz króla Zygmunta III Wazy – 700 talarów.

Powiedzmy w tym miejscu, ¿e w XVII wieku na Œl¹sku kszta³cenie
m³odzie¿y katolickiej na poziomie œrednim nale¿a³o do jezuitów. Oprócz
istniej¹cych ju¿ szkó³ ³aciñskich, kolegiackich i klasztornych zaczê³y powstawaæ kolegia jezuickie, które mia³y sprzyjaæ realizacji g³ównego celu
zakonu, jakim by³o przeciwdzia³anie reformacji i umocnienie pozycji Koœcio³a katolickiego. Szko³y te by³y przeznaczone dla m³odzie¿y szlacheckiej. Podstaw¹ szkolnictwa jezuickiego by³y jednolite zasady organizacyjne i programowe, które zosta³y skodyfikowane w 1599 roku w dokumencie „Plan i urz¹dzenie nauk Towarzystwa Jezusowego”. Jezuici
wzorowali swe kolegia na gimnazjum humanistycznym. W kolegiach realizowano program jêzykowo-retoryczny, oparty na studiowaniu klasycznych tekstów ³aciñskich (jezuici pierwsi wprowadzili wypisy). Du¿¹
wagê przywi¹zywano do doskona³ego opanowania przez ucznia ³aciny i
sztuki wymowy. Choæ poziom kolegiów by³ zró¿nicowany, a w XVII i na
pocz¹tku XVIII wieku znacznie siê obni¿y³, szko³y te cieszy³y siê wielk¹
popularnoœci¹ wœród szlachty.
Humanistyczne gimnazja jezuickie prowadzi³y szeœæ klas, z których ka¿da nosi³a
swoj¹ nazwê. Poczynaj¹c od najni¿szej klasy by³y to: rudimenta, infima (principia),

14

CAROLINUM W NYSIE – SZKO£A KRÓLÓW

gramatyka, syntaksa, poetyka i retoryka. W ni¿szych klasach zadaniem uczniów
by³o opanowanie ³aciny w mowie i piœmie, w klasach wy¿szych – poznanie utworów pisarzy klasycznych i podnoszenie umiejêtnoœci stylistycznych oraz p³ynnoœci
w pos³ugiwaniu siê tym jêzykiem. Zarzucono natomiast naukê jêzyków nowo¿ytnych. Rok szkolny w zak³adach jezuickich rozpoczyna³ siê jesieni¹ (inaczej ni¿
w szko³ach protestanckich, gdzie naukê rozpoczynano przewa¿nie w marcu). Lekcje
prowadzono rano w godzinach 7.00–9.30 (potem uczniowie udawali siê na mszê)
oraz po po³udniu w godzinach 13.30–16.00.

Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e jezuici d¹¿yli do objêcia swymi wp³ywami
szkolnictwa wy¿szego, zak³adaj¹c w³asne uniwersytety (akademie) lub
zmieniaj¹c w nie niektóre kolegia o wy¿szym poziomie nauczania. Przyk³adem z terenu Œl¹ska mo¿e byæ Wroc³aw, gdzie starania rektora kolegium doprowadzi³y do przekszta³cenia kolegium w uniwersytet. Przywilej powo³uj¹cy do ¿ycia Uniwersytet Wroc³awski cesarz Leopold I podpisa³
w Wiedniu 21 paŸdziernika 1702 roku. Od imienia fundatora otrzyma³ on
nazwê Leopoldiny. Uczelnia posiada³a dwa wydzia³y: teologiczny i filozoficzny (planowanych studiów prawniczych i medycznych nie utworzono). Otwarcie uniwersytetu by³o skutkiem wieloletnich dzia³añ wroc³awskich jezuitów. Powstanie katolickiego uniwersytetu (dostêpnego równie¿
dla protestantów) umocni³o pozycjê jezuitów na Œl¹sku.
Wróæmy jednak do gimnazjum w Nysie. Otwarcie szko³y w zakupionych od prywatnych w³aœcicieli pomieszczeniach mieszkalnych mia³o
miejsce ju¿ 23 kwietnia tego roku. Jej rektorem zosta³ Krzysztof Scheiner.
Uczniowie rozpoczêli naukê w dwóch klasach: gramatyki i etyki moralnej. W roku 1630 do szko³y uczêszcza³o oko³o 700 s³uchaczy. W tym te¿
roku powsta³o seminarium œw. Anny, czyli konwikt. Wkrótce jezuici wyburzyli otrzymane na Rynku Solnym kamienice i na ich miejscu wybudowali seminarium. Budynek by³ gotowy w 1641 roku. Zniszczony w nastêpnym roku przez Szwedów, zosta³ odbudowany w latach 1656–1658.
Kilka lat po wybudowaniu g³ównego gmachu placówki (w latach 1669–
–1673) wzniesiono koœció³ jezuicki. W 1709 roku jezuici wybudowali budynek kolegium, a w 1722 roku rozpoczêto budowê drugiego (bocznego)
obiektu z przeznaczeniem na gimnazjum, po czym obie budowle zosta³y
po³¹czone barokow¹ bram¹. Budynek gimnazjum powsta³ przy wydatnej
pomocy finansowej biskupa Franciszka Ludwika Neuburga.
Konwikt – w Polsce XVII–XVIII wieku internat dla uczniów prowadzony przez
w³adze szko³y (najczêœciej kolegium), na ogó³ mieszcz¹cy siê na terenie posiad³oœci
szko³y [nazwy konwikt u¿ywano równie¿ na okreœlenie samych kolegiów]. Gimnazjum – w czasach nowo¿ytnych: nazwa humanistycznych szkó³ œrednich ró¿nych typów. Pocz¹tkowo by³a to szko³a o kierunku filologiczno-retorycznym, w której podstawê nauczania stanowi³y jêzyki staro¿ytne (³acina, greka). W XVII, a zw³aszcza
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w XVIII wieku, w programach nauczania gimnazjum zwiêkszy³ siê
udzia³ przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i jêzyków nowo¿ytnych.
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1. W 1709 roku w Nysie jezuici wybudowali budynek kolegium, a w 1722 roku
rozpoczêto budowê drugiego (bocznego)
obiektu z przeznaczeniem na gimnazjum,
po czym obie budowle zosta³y po³¹czone
barokow¹ bram¹. Jednym z najbardziej
znanych uczniów jezuickiego gimnazjum
w Nysie, przysz³ego Carolinum, by³ m³ody
Micha³ Wiœniowiecki, obrany póŸniej jako
Micha³ Korybut Wiœniowiecki królem Polski. Na fotografii ozdobna brama ³¹cz¹ca
dawne kolegium i gimnazjum.

Zak³ócenia w dzia³alnoœci nyskiego gimnazjum przynios³a nie
tylko wojna trzydziestoletnia. I tak
na pocz¹tku wojny (w 1632 roku)
w budynkach szkolnych kwaterowa³y oddzia³y duñskie i saskie. W
1642 roku sp³on¹³ budynek seminarium i koœció³ (zosta³y spalone przez stacjonuj¹cych tu Szwedów). Podczas oblê¿enia, a nastêpnie zdobycia Nysy przez wojsko pruskie Fryderyka Wielkiego w czasie wojen œl¹skich w 1741 roku mocno uszkodzony
zosta³ budynek g³ówny szko³y. W czasie wojny siedmioletniej [w latach
1756–1763, wtedy to Austria usi³owa³a odebraæ Prusom utracony Œl¹sk;
Nysa by³a wówczas oblê¿ona przez Austriaków] szko³ê przeniesiono do
po³o¿onego w pobli¿u G³ucho³az Bodzanowa, a jej budynki zosta³y zajête
przez wojsko i przeznaczone na szpital i magazyny (powrót szko³y do bu-
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dynków kolegium i seminarium nast¹pi³ dopiero w 1762 roku). Szpital
w budynku seminarium ulokowano te¿ w 1801 roku. Z kolei podczas oblê¿enia Nysy przez wojska napoleoñskie w 1807 roku w budynkach szkolnych zosta³y umieszczone magazyny m¹ki i chleba. W wyniku po¿aru,
który wtedy wybuch³, zniszczeniu uleg³ dach, wie¿a zegarowa oraz drugie piêtro wraz z bibliotek¹. Sp³onê³o wówczas oko³o 12 tysiêcy woluminów, 110 starodruków i archiwum szkolne [wolumin – tom]. Po zniszczeniach szko³ê odbudowano i rozpoczêto w niej zajêcia, lecz w budynku
seminarium uruchomiono fabrykê karabinów (dzia³a³a prawie pó³ wieku).
Po zniesieniu zakonu jezuitów przez papie¿a Klemensa XIV w 1773
roku seminarium upad³o [zakon zosta³ przywrócony w 1814 roku przez
papie¿a Piusa VII]. Jednak Fryderyk Wielki, doceniaj¹c ich zas³ugi
w dziedzinie szkolnictwa, wyrazi³ zgodê na pozostanie jezuitów i kontynuowanie dzia³alnoœci oœwiatowej. Jezuici przebywali w Nysie do oko³o
1800 roku, lecz w 1787 roku ich dobra przej¹³ Królewski Instytut Szkolny.
Od 1848 roku dyrektorem placówki zostawa³a ju¿ osoba œwiecka.
W 1899 roku mia³y miejsce uroczyste obchody 275-lecia szko³y, podczas których gimnazjum – dla upamiêtnienia jego fundatora, biskupa Karola Habsburga – przyjê³o znane do dziœ okreœlenie Carolinum. W 1924
roku œwiêtowano 300-lecie placówki. Wed³ug niektórych Ÿróde³, to w³aœnie ta okazja by³a powodem do nadania szkole nazwy Carolinum.
Gimnazjum cieszy³o siê w Rzeczpospolitej du¿¹ s³aw¹ nie tylko z powodu wysokiego poziomu nauczania. Zalet¹ szko³y by³a równie¿ spora
(jak na owe czasy) biblioteka, która czêœciowo odbudowa³a po po¿arze
swój ksiêgozbiór. Mimo zniszczeñ podczas oblê¿enia Francuzów sk³ada³o
siê na niego póŸniej oko³o 22 tysiêcy woluminów. Wœród cennych starodruków zachowa³a siê m.in. Biblia Latina z XIV wieku czy Das Leben Jesu
z 1482 roku.
Na naukê do Nysy przybywa³o sporo m³odzie¿y szlacheckiej. W przeciwieñstwie jednak do szko³y parafialnej gimnazjum mia³o charakter
wsteczny, poniewa¿ wychowywa³o m³odzie¿ w duchu kontrreformacji
i nietolerancji wyznaniowej. Byæ mo¿e dlatego by³o tak popularne wœród
polskiej szlachty.
Jednym z najbardziej znanych uczniów jezuickiego gimnazjum w Nysie, przysz³ego Carolinum, by³ m³ody Micha³ Wiœniowiecki, obrany póŸniej jako Micha³ Korybut Wiœniowiecki królem Polski, ostatni przedstawiciel linii Wiœniowieckich, zwanej „królewsk¹”. Nie bez znaczenia by³ tu
fakt, ¿e ksiêciem Micha³em po œmierci jego ojca Jeremiego przez jakiœ czas
opiekowa³ siê biskup Karol Ferdynand Waza, cz³onek polskiego domu
panuj¹cego (przypomnijmy: syn króla Zygmunta III) i hojny sponsor (jak
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powiedzielibyœmy dzisiaj) nyskiego gimnazjum. Na temat jego pobytu
w Nysie wiadomo niewiele. W ka¿dym razie ksi¹¿ê Micha³ uczêszcza³ do
szko³y krótko, tylko w 1656 roku, bêd¹c uczniem klasy retoryki. Zachowa³ siê wpis do ksiêgi s³uchaczy gimnazjum z tego w³aœnie roku, w którym umieszczone zosta³o nazwisko Micha³a Wiœniowieckiego (dokument
jest przechowywany w muzeum w Nysie).
Wiœniowieccy (Wyszniewieccy), panowie na Wiœniowcu, nosili jedno
z nazwisk, które budzi³y postrach na Ukrainie. Ojciec króla, ksi¹¿ê Jeremi
(zwany Jarem¹), wojewoda ruski i g³ówny przeciwnik Bohdana Chmielnickiego, by³ jedn¹ z najbarwniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci w dziejach Polski. W powieœci Henryka Sienkiewicza „Ogniem
i mieczem” zosta³ przedstawiony jako szlachcic, który czyni³ wiele zamêtu i wrzawy, walczy³ za Rzeczpospolit¹ i surowo kara³ Kozaków i Tatarów. Zdaniem innych komentatorów, by³ pospolitym bandyt¹, ³upie¿c¹
wdowich maj¹tków, odszczepieñcem i zdrajc¹ (zob. J. Widacki, KniaŸ Jarema, Katowice 1988). Bez wzglêdu na to, jak wygl¹da³a prawda, nie da siê
zaprzeczyæ, ¿e bra³ udzia³ w aktach nies³ychanego okrucieñstwa, a tak¿e,
¿e cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród polskich magnatów.
Wiœniowiec to licz¹ce dziœ 4 tysi¹ce mieszkañców osiedle miejskie, po³o¿one w rejonie historycznego Zbara¿a, 20 km na po³udnie od Krzemieñca, w obwodzie tarnopolskim. Od XIV wieku – kolebka ksi¹¿¹t Wiœniowieckich, jednego z najwybitniejszych rodów Rzeczpospolitej, wywodz¹cego siê od ksiêcia nowogródzko-siewierskiego Dymitra Korybuta, brata Jagie³³y, syna Olgierda i wnuka Giedymina. By³ ich
w³asnoœci¹ do 1744 roku, kiedy to zmar³ Micha³ Serwacy, hetman wielki litewski,
ostatni z rodu Wiœniowieckich. Jego pogrzeb w miejscowym koœciele karmelitów
uzyska³ tak wspania³¹ oprawê, ¿e zosta³ uznany za najwspanialsz¹ ceremoniê
¿a³obn¹ XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Œciany œwi¹tyni na tê okazjê zosta³y przybrane karmazynowym adamaszkiem i z³ocistym jedwabiem, na którym zawieszono
dwanaœcie portretów przodków hetmana. Do istniej¹cych 10 o³tarzy dostawiono
27 nowych. Nabo¿eñstwo odprawia³o 40 ksiê¿y. W uroczystoœciach, które trwa³y
cztery dni, oprócz t³umu szlachty wziê³o udzia³ wielu najwy¿szych dostojników koœcielnych i œwieckich. Nad grobem strzaskano herby Wiœniowieckich na znak, ¿e ród
przesta³ istnieæ. Tragedia spotka³a Wiœniowiec w czasie ostatniej wojny. W latach
1943–1944 by³o to miejsce masowych mordów ludnoœci ¿ydowskiej (likwidacja getta) i polskiej (w koœciele i klasztorze karmelitów) dokonanych przez ukraiñskich nacjonalistów.

W XVI wieku rodzina Wiœniowieckich zgromadzi³a w swych rêkach
jedn¹ z najpotê¿niejszych fortun Rzeczpospolitej. Ich maj¹tki, których
broni³a prywatna armia, rozci¹ga³y siê na terenach daleko za Dnieprem,
a pracowa³o w nich oko³o 230 tys. poddanych ch³opów. W istniej¹cej
wówczas sytuacji w kraju nikt nie oczekiwa³, ¿e tak potê¿ny ród wyda
tak¹ miernotê. ród³a podaj¹, ¿e by³ rezerwowym kandydatem uknutej
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przez Austriaków elekcyjnej intrygi, bezwoln¹ postaci¹ w rêkach mo¿nych protektorów.
Panowanie Micha³a Korybuta trwa³o zaledwie cztery lata. W tym okresie w Polsce zasz³o wiele istotnych wydarzeñ. M.in. 19 czerwca 1669 roku
dokonano wyboru króla, który – jak siê dziœ ocenia – trafi³ na tron w³aœciwie przez pomy³kê. Pó³ roku póŸniej Korybut poœlubi³ (dla uczczenia pora¿ki stronnictwa francuskiego podczas elekcji) arcyksiê¿niczkê Eleonorê,
przyrodni¹ siostrê cesarza Leopolda I Habsburga (skutkiem tego ma³¿eñstwa by³o zbli¿enie Rzeczpospolitej z Austri¹).
Warto przybli¿yæ to wydarzenie. A wiêc Micha³ Korybut powita³ narzeczon¹ na
granicy Œl¹ska i poprowadzi³ orszak do klasztoru na Jasnej Górze, gdzie w obecnoœci
nuncjusza, cesarzowej i senatu odby³a siê uroczystoœæ zaœlubin. Nuncjusz tak opisa³
samo tylko œniadanie, wydane z okazji tej uroczystoœci: „Po odœpiewaniu uroczystem Te Deum przed cudownym obrazem N. Panny przy odg³osie muzyki, m³odzi
ma³¿onkowie udali siê ze swym orszakiem do piêknie przyozdobionych pokojów
w klasztorze. [...] Nie mo¿na nie nadmieniæ o uczcie dnia nastêpuj¹cego, na której
zastawiono potrawy w takiej obfitoœci, i¿ trudno by³oby powiedzieæ, czy s³udzy wiêcej strudzeni byli, nosz¹c je na stó³, czy panowie i goœcie, patrz¹c na taki przepych.
Ukaza³o siê na niej 300 ba¿antów, 5 tysiêcy par kuropatw, 6 tysiêcy par indyków,
3 tysi¹ce par ciel¹t, 400 wo³ów, 4 tysi¹ce baranów, wiêcej ni¿ tyle jagni¹t, 100 jeleni,
5 ³osiów, 2 tysi¹ce zajêcy i kilkadziesi¹t dzików. Dawano potem mnóstwo owoców,
konfitur, w koñcu zastawiono sto³y cukrami wznosz¹cemi siê w kszta³cie piramid
i kolosów. Po skoñczonej uczcie zacz¹³ siê taniec polski, w którym król, poprzedzaj¹c szeœciu senatorów, a królowa tyle¿ dam, przeszed³ siê dwa razy po ca³ej sali, i na
tem siê skoñczy³a czêœæ pierwsza” (cytujê za: Davis 1992, str. 618).

O Korybucie Wiœniowieckim W³adys³aw Konopczyñski, znany historyk okresu miêdzywojennego, napisa³, ¿e zna³ osiem jêzyków, lecz w ¿adnym z nich nie mia³ niczego ciekawego do powiedzenia. Pawe³ Jasienica
tak go charakteryzuje (ju¿ jako króla Polski): „Niski i gruby wybraniec
Sarmatów szminkowa³ oblicze, od stroju polskiego stroni³, bo œmiesznie
w nim wygl¹da³, ³ysinê maskowa³ potê¿n¹ peruk¹. W roku 1670 jego siedemnastoletnia ma³¿onka musia³a przez parê tygodni nudziæ siê zdrowa
w ³ó¿ku, aby stworzyæ pozory przebytego poronienia. Urodzi³a póŸniej
piêcioro dzieci, lecz ju¿ jako ksiê¿na Lotaryngii [od 1678 roku by³a ¿on¹
ksiêcia lotaryñskiego Karola]. Micha³ Korybut, licz¹cy sobie lat trzydzieœci, by³ impotentem... wobec kobiet” (Jasienica 2007, str. 249).
Micha³ Korybut Wiœniowiecki zmar³ 10 listopada 1673 roku. Jak pisze
wspomniany wy¿ej Pawe³ Jasienica, kr¹¿y³y plotki o otruciu. Trucizn¹
mia³a byæ nas¹czona jego ulubiona potrawa – pieczona kaczka cyranka,
w co jednak historycy w¹tpi¹. Do Lwowa bowiem, gdzie zmar³, przyjecha³ ju¿ ciê¿ko chory z ob¿arstwa, które – obok poliglotyzmu (czyli znajo-
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moœci jêzyków obcych) – stanowi³o jego jedyny talent (tam¿e, str. 268).
W innym Ÿródle czytamy, ¿e król zmar³ wskutek przejedzenia siê korniszonami. W ka¿dym razie w czasie jego panowania Turcy zdobyli twierdzê w Kamieñcu Podolskim, w którym katedrê zamieniono na meczet.
Wtedy te¿ dwukrotnie zerwano sejmy przez liberum veto, a szlachta utworzy³a zbrojne konfederacje – austriack¹ i francusk¹. Omawiaj¹c wszystkie
te wydarzenia, podrêczniki historii zwracaj¹ uwagê na to, czego król nie
zrobi³: nie mia³ ¿adnej kontroli ani nad magnatami, ani nad armi¹, ani
nad Turkami, ani nad ¿on¹.
Innym zas³uguj¹cym na uwagê uczniem nyskiego gimnazjum by³ Jakub Sobieski – jedna z bardziej znanych postaci w historii Polski tego
okresu. Jakub, równie¿ pretendent do tronu polskiego, by³ synem Jana III
Sobieskiego, zwyciêzcy spod Wiednia [o odsieczy wiedeñskiej w 1683
roku bardziej szczegó³owo powiedziano w rozdziale „Przez Œl¹sk na odsiecz Wiedniowi”].
Jego obecnoœæ w Nysie umo¿liwi³y nastêpuj¹ce fakty. Otó¿ w 1691
roku królewicz Jakub Sobieski uzyska³ ksiêstwo o³awskie tytu³em zastawu za po¿yczkê udzielon¹ cesarzowi. Wiêksz¹ czêœæ tej po¿yczki stanowi³
posag nowo poœlubionej przez Jakuba Jadwigi El¿biety. By³a ona szwagierk¹ cesarza Leopolda I i siostr¹ biskupa Franciszka Ludwika z Neuburga. W planach politycznych króla Jana III Sobieskiego i jego ¿ony Marysieñki le¿a³o posiadanie przez ich syna ksiêstwa na Œl¹sku. Mia³o mu to
u³atwiæ przysz³¹ walkê o tron Polski. Po niepowodzeniu w staraniach
o polsk¹ koronê w 1698 roku Jakub Sobieski zamieszka³ w O³awie na
sta³e. Dopiero w 1734 roku, na krótko przed œmierci¹ (zmar³ w 1737 roku),
wyprowadzi³ siê do rodzinnej ¯ó³kwi (dziœ Ukraina), lecz o³awski zastaw
i tak pozosta³ w jego rêkach. O jego pobycie w nyskim gimnazjum te¿ niewiele wiemy.
W murach szko³y przyjmowano równie¿ inne znane postaci. W 1675
roku odnotowano pobyt w konwikcie – jako goœcia – by³ej królowej Polski
Eleonory (wówczas ju¿ wdowy po Korybucie Wiœniowieckim), siostry cesarza Leopolda I Habsburga. W 1820 roku budynki szkolne i pobliski koœció³ jezuitów zwiedzi³ nastêpca tronu pruskiego, póŸniejszy król Fryderyk
Wilhelm IV.
Warto wspomnieæ jeszcze o jednym s³ynnym s³uchaczu przysz³ego Carolinum. Jest nim Edward Karol Schnitzer (urodzony w 1840 roku w Opolu). Ten póŸniejszy gubernator Ekwatorii, znany jako Emin Pasza, by³
wszechstronnie wykszta³conym lekarzem i podró¿nikiem, który w drugiej po³owie XIX wieku dos³ownie zawojowa³ Afrykê [Ekwatoria – prowincja w po³udniowym Sudanie]. Wspomina go Henryk Sienkiewicz
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w powieœci „W pustyni i puszczy”. W nyskim gimnazjum Schnitzer rozpocz¹³ naukê w 1850 roku, by w roku 1858 zdaæ w nim egzamin dojrza³oœci [szerzej o Eminie Paszy czytaj w: Lachur 2008, rozdzia³ „Emin Pasza – s³ynny Opolanin”].
LITERATURA: Czapliñski i in. 2002, Davies 1992, Dolny 2006, Galas i in. 2001, Liceum
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