
Stanisława Janicka

Car Piotr Wielki i August II Mocny w
Gorzowie (Landsbergu) – 1-5 sierpnia
1712 r.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 2, 188-192

1995



Stanisława Janicka
Gorzów Wlkp.

CAR PIOTR WIELKI I AUGUST II MOCNY  
W GORZOWIE (LANDSBERGU) 
-  1-5 SIERPNIA 1712 R.

P racowników Archiwum Państwowego w Gorzowie od dawna intry- 
gowała teczka z zespołu „A kta m iasta  G orzowa” o tytule: „Sprawy 

Policji. Służba Bezpieczeństwa. Podróż cara P io tra  I -go przez Landsberg 
1712 r.” (sygn. 336). Od pewego czasu rozpoczęto pracę nad odczyty
waniem i tłum aczeniem  rękopisów korespondencji kierowanej przez rząd 
nowomarchijski do władz miejskich i odw rotnie.

P ism a istniejące w teczce przekazują sporo inform acji o tym  wyda
rzeniu, zaw ierają jednak  suche fakty, niejednokrotnie trudne do skomen
tow ania. W ybawił z tego kłopotu odnaleziony w czasopiśmie „Die Neu- 
m ark” z 1926 r. 12 -stronnicowy artyku ł profesora doktora S. Neide (on
giś nauczyciela gimnazjalnego w tym  mieście). P raca  ta , oparta  na ak
tach gorzowskiego archiwum , przytacza p o n ad to  opinie osób, które były 
świadkami tych wydarzeń, a swoje wrażenia u trw aliły  w zachowanych do 
dziś pam iętnikach.

Przypom nijm y sobie okoliczności tej wizyty. Był rok 1712. Od 12 lat 
trw ała  wojna, k tórą  prowadziły -  pozostające w sojuszu -  Rosja, Pol
ska, Saksonia i D ania przeciwko Szwecji. C ar P io tr I postanow ił udać 
się na Pomorze latem  1712 r., aby wziąć udział w manewrach floty duń
skiej w okolicach Greifswaldu i S tralsundu. W yruszył on z Petersburga 
w połowie roku (jak podaje W ładysław  Serczyk w monografii „P iotr 
W ielki” , Ossolineum, 1977, s. 161). 31 lipca znalazł się w Drawsku, na
stępnie podążył do S targardu, tu  skręcił na po łudn ie  do Recza nad Iną, 
skąd następnie -  przez Choszczno i Barlinek -  u d a ł się do wsi Klasztorne. 
Z tej miejscowości wysłany został kurier do G orzow a z pismem zawiera-
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jącym  informację, iż car z sw oją św itą jeszcze tegoż dnia tu  przybędzie. 
Był to  dzień 1 sierpnia 1712 r.

Pismo przywiezione przez kuriera było zwięzłe, zawierało mimo to  
wiele treści „Jeszcze dziś wieczorem Jego Cesarska Mość przybędzie do 
Landsberga i z woli Jego Królewskiej Mości K róla Prus m a on być tak  
przyjęty jak  należy się to  sam em u Jego Mości Królowi Pruskiem u. Po
leca się przygotować 36 kw ater jak  również 220 koni „pod zaprzęg” do 
dalszej podróży cara, za co czyni się odpowiedzialnym  M agistrat i Radę 
Miejską” .

List podpisał w imieniu rządu pruskiego królewski ta jny  radca i kasz
telan zam ku stargardzkiego -  von Massow.

Przyczyną zm iany kursu było spotkanie cara z Augustem  II Mocnym, 
które m iało odbyć się w Gorzowie. T rasa podróży A ugusta II nie była 
wymieniona w zachowanych dokum entach. Przypuszcza się jedynie, iż 
w ostatniej fazie jechał on przez Międzyrzecz i Skwierzynę do Gorzowa.

Jak inform uje w swoim artykule prof. Neide, król August i jego św ita 
nie różniła się wiele stro jem  ani obyczajam i od m agnaterii pruskiej, na
tom iast orszak carski budził wielką ciekawość mieszkańców m iasta. Ro
sjanie szokowali zarówno stro jem  jak  i obyczajam i. Prof. S. Neide pisze: 
„Orszak cara to  mężowie o krzepkich postaciach, ubrani w długie fu tra , 
podbite fu trem  surduty, złotem  i srebrem  obszyte kamizelki, u boku sza
bla, za pasem  sztylet. Ich zarost był długi, włosy na głowie zaś krótko 
obcięte, nosili futrzane czapy ozdobione pióram i i diam entam i” .

Do świty carskiej należała również druga żona P iotra, K atarzyna 
(pierwszą zam knął w klasztorze). Tu współcześni nie szczędzili złośli
wości opisując jej postać w swoich pam iętnikach. H rabina von Bayreuth 
wspomina, iż K atarzyna -  w towarzystwie, w którym  przebywała -  nie
wiele m iała  do powiedzenia. „Była to  m ała, gruba o ciemnej cerze ko
bieta, nosiła suknię jakby  kupioną lia tandecie, obszytą wielką liczbą 
złotych i srebnych medalików z wizerunkami świętych, co przy porusza
niu się czyniło chrzęst i pobrzękiwanie jakby  się słyszało przechodzą
cego obok objuczonego m uła” . K atarzyna, k tó ra  w 2 la ta  po śmierci 
Piotra została carycą K atarzyną I-szą, w 1712 r. m iała 28 lat. Jej ży
ciorys przypom ina bajkę o kopciuszku. U rodziła się bowiem na Litwie 
jako córka litewskiego chłopa, m iała  na imię M arta, była szwedzką mar- 
kietanką, pierwszym jej mężem był szwedzki dragon. W  latach wojny 
północnej w padła  w ręce Rosjan i przebyw ała na dworze Mienszykowa, 
gdzie zauważył ją  P io tr I . Była wtedy bardzo ładna. Przyjęła prawosła
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wie i zm ieniła imię n a  K atarzyna. C ar wziął ją  n a  dwór jako  kochankę, 
a  następnie ożenił się z nią. W  1712 roku strac iła  już urodę i bardzo 
u ty ła. M iała opinię stanowczej kobiety o zdrowym rozsądku, k tóra  wiele 
przeżyła i doświadczyła. Potrafiła  się znaleźć wśród tak  wysoko posta
wionych osobistości, chociaż praw dopodobnie nie um iała  ani czytać ani 
pisać. Tak w łaśnie, wg prof. Neide, przedstaw iana jes t przyszła caryca 
w pam iętnikach jej współczesnych.

Opisując z kolei sylwetkę cara, siostra Fryderyka Wielkiego -  W ilhel
m in a -  pisze, iż „jego twarz m iała  w sobie coś brutalnego, wzbudzającego 
obawę. W skutek rzekomego zatrucia w m łodości, cierpiał na mimowolne 
drgawki, które w ystępowały często podczas uczt su to  zakrapianych alko
holem. W ykonywał wtedy dziwacze ruchy i m achał rękami. Jeśli trzym ał 
w ręku nóż, był niebezpieczny, trzeba go było trzym ać za ręce” .

W ładysław  Serczyk kreśląc sylwetkę cara pisze, iż był to  mężczyzna 
ponad 2 metrowego wzrostu (ur. 1672 r.), był carem  moskiewskim od 
roku 1682 do 1721, zaś im peratorem  Wszechrosji od 1721 do 1725 (do 
śmierci). Mimo swego despotyzm u w zarządzaniu państwem , m iał wielkie 
zasługi jako  doskonały organizator. Podróżując do Europy wniósł wiele 
nowego do swego kra ju . W ybudow ał Sankt Petersburg (1703 r.), zm o
dernizował arm ię i wybudował flotę wojenną. Uwieczniony został przez 
Faconet’a  jako  jeździec na  koniu w im ponującym  pom niku, postaw ionym  
w centrum  Sankt Peresburga. Napis na cokole głosi: Piotrow i-K atarzyna.

W  roku 1712 Gorzów liczył zaledwie 4.000 mieszkańców. Przygotowa
nie 36 kw ater i przyjęcia tak  znakomitych gości było nie lada kłopotem . 
C ar z K atarzyną otrzym ali locum i obsługę u pocztm istrza Johanna  Die
tricha Rettela. Z ap ła ta  m iała wynosić 41 talarów . Do obsługi ściągnięto 
3 żołnierzy, praw dopodobnie z kompanii kap itana A rendta.

U trw alona została  w aktach inform acja, iż car (znany m iłośnik po
dróży morskich) zażyczył sobie kontynuować podróż drogą wodną. Przy
stąpiono natychm iast do przystosowania barki pływającej po Warcie. 
W końcu jednak  z niewiadomych przyczyn car zrezygnował z tego za
m iaru, narażając m iasto na duże koszty.

W edług prof. Neide mieszczanie okazali się bardzo wścibscy i pod
czas pobytu cara  odwiedzali tłum nie pocztm istrza, chcąc przyjrzeć się 
z bliska niezwykłym  gościom. Krępowało to  bardzo zarówno gości jak  
i gospodarzy.

Pism o, zaw ierające plan  dalszej podróży cara oraz wyszczególnienie
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ilości koni potrzebnych na  poszczególnych je j etapach, adresowane do 
burmistrzów i członków rady miejskiej, podpisane jes t przez Franz’a Dre- 
iera, którego rząd nowomarchijski uczynił za tę  sprawę odpowiedzialnym. 
I tak poleca on przygotować na drogę: 
z Landsberga do M yśliborza -  300 koni, 
z M yśliborza do Chojny -  300 koni, 
z Chojny do Schwedt -  300 koni.

W Gorzowie za dostarczenie niezbędnej ilości koni odpowiedzialnym  
był adwokat i radny miejski, David Hellman. M usiał on jeździć do róż
nych wsi należących do m iasta i zam awiać konie. Za swój trud  jako  
wynagrodzenie m iał otrzym ać 2 ta lary  i 5 groszy.

O p ła ta  za konie została ustalona w wysokości 8, a  co najm niej 4 gro
sze za milę, jednak  zależeć to  m iało od łaskawości podróżujących.

Pobyt ich wysokości w Landsbergu nie upam iętnił się nieprzecięt
nymi wydarzeniam i. Pozostawił jednak  -  ja k  to  określił prof. Neide -  
niezbyt m iłą  atmosferę. Przyczyną było zadłużenie się władz miejskich. 
Goście bowiem nie zapłacili za swój pobyt tak  jak  się um awiano. Roz
poczęła się żenująca korespondencja, kierowana od władz miejskich do 
rządu Nowej Marchii w Kostrzynie, w której ubolewano, iż Rosjanie nie 
ponieśli w pełni uzgodnionych kosztów pobytu  na kw aterach w mieście, 
jak również nie zapłacili za najęte konie i uprząż, k tóra  poginęła. Także 
nadzorujący ich dalszą podróż Zeuchner i Reiche nie otrzym ali honora
rium. Był to  okres żniw, tak  więc wieśniacy stracili podwójnie: zaniedbali 
żniwa i nie otrzym ali zap łaty  za swój trud .

W korespondencji tej wypłynęła żenująca sprawa skradzionej przez 
sługi cara ubogiem u mieszczaninowi świni. W ładze m iasta  zapytują, co 
m ają czynić w tej sytuacji? W szak rząd zapew niał im pom oc i opiekę.

Na tle tych narzekań gospodarzy m iasta  n a  pobyt Rosjan, wyróżnia 
się pozytywnie sylwetka króla A ugusta Mocnego, którego hojność jest 
podkreślana kilkakrotnie. P łacił bowiem za wszystkie usługi z nawiązką. 
Informacje te  do tarły  również do rządu w Kostrzynie.

Na list burm istrza, wyliczający nie pokry te koszty na ogólną sum ę 
64 ta lary  9 groszy i 6 fenigów, przyszła odpowiedź z K ostrzyna, iż koszty 
są znacznie przesadzone. M iasto wystawiło bowiem nie 32, a  29 koni, po
nadto król Polski za najęte  konie płacił po 16 groszy (um owa głosiła co- 
najmniej 4 grosze za milę), m ożna więc było tą  nadwyżką pokryć koszty 
pozostałych najętych koni. S tratę  zagubionych uprzęży należy przypisać
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własnej niedbałości ludzi, którzy swego nie strzegli. Pocztm istrz Rettel, 
u którego stacjonow ał car, dom agał się 44 talarów , a przecież otrzym ał 
od sług carskich 18 talarów  (ten jednak potrak tow ał tę kwotę jako na
piwek).

Najbardziej oburzyła władze w Kostrzynie wywleczona sprawa skra
dzionej i ubitej przez sługi cara świni. W  liście podkreślono, iż tak  błahą 
spraw ą powinien się zająć sam  M agistrat i we własnym  imieniu złożyć 
wyrazy ubolew ania biednem u mieszczaninowi i zrekompensować stra tę , 
a nie zwracać się z tym  do władz zwierzchnich.

W  liście wydatków wymieniono również koszty adaptacji barki pły
wającej po W arcie, gdyż car początkowo zażyczył sobie kontynuować 
podróż sta tk iem , z nieznanych jednak przyczyn zrezygnował z tego za
m iaru.

Po pięciu dniach pobytu wyjechali z m iasta, kierując się na północ, 
wielcy ówczesnego św iata. Orszakiem cara opiekował się i nadzorował do
stawę koni -  Tomasz Reiche, orszakiem carycy zajął się radca G ottfried 
Zeuchner, Augustowi przydzielono jako  przewodnika posłańca Friedricha 
Gange.

Jak  z powyższego wynika król A ugust nie zakończył rozmów pro
wadzonych z carem  w Gorzowie, gdyż kontynuował swą podróż w ślad 
za Jego W ysokością, choć opuszczając Gorzów król obrał kierunek na 
M yślibórz, zaś car -  na  Różańsko.

Koszty związane z pobytem  cara pokrył z budżetu państw a dopiero 
w końcu 1713 i 1714 r. rząd pruski na polecenie Fryderyka W ilhelm a I-go, 
k tóry w stąpił na tron  po śmierci swego ojca, Fryderyka I-go, zmarłego 
w styczniu 1713 r. -  jeszcze podczas pobytu  cara.

T rudno się dziwić, że -  jak  pisze prof. Neide -  po wyjeździe Ich W y
sokości pozostała niem iła atm osfera. Conajm niej przez kilka la t miesz
czanie wspom inali to  wydarzenie z niesmakiem. N atom iast władze miej
skie dzięki swej nadgorliwości spowodowały, że los skradzionej biednemu 
mieszczaninowi świni został utrwalony w aktach wieczystych i na zawsze 
w nich pozostanie.


