
RZĄDY BETHLENA GÁBORA NA GÓRNYM ŚLĄSKU (1620—1624)

Zagadnienie zastawu księstwa opolsko-raciborskiego księciu siedmio
grodzkiemu Bethlenowi Gaborowi nie doczekało się dotąd wyczerpują
cego opracowania. Nie poświęcono mu ani jednej osobnej rozprawy, arty
kułu lub przyczynku wyjąwszy tylko cenną, choć dziś już zupełnie prze
starzałą, pracę Veressa, która w pewnej części do niego się odnosi*. 
Mniej lub bardziej dokładne wzmianki na ten temat znajdujemy poza 
tym w licznych opracowaniach dotyczących wojny trzydziestoletniej. 
Zadaniem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego problemu 
w oparciu o nie wyzyskane dotąd materiały archiwalne oraz literaturę 
przedmiotu.

Wyrzucenie 23 V 1618 r. przez jedno z okien królewskiego zamku na 
Hradczanach w Pradze namiestników cesarza Macieja I, Slawaty i Mar- 
tinitza, oraz sekretarza Fabriciusa zapoczątkowało jedną z największych, 
najbardziej krwawych i niosących ze sobą największe zniszczenia wojen 
w Europie środkowej w epoce feudalizmu, wojnę, w której przez 30 lat 
zmagały się ze sobą największe potęgi ówczesnej Europy, w której krzy
żowały się interesy polityczne, (religijne, ekonomiczne i dynastyczne 
większości państw europejskich. Defenestracja praska stała się hasłem do 
ogólnego powstania w Czechach. Na czele jego stanął prowizoryczny 
rząd złożony z 30 tzw. dyrektorów. W walce z Habsburgami Czesi za
częli gorączkowo szukać sojuszników. Starali się przede wszystkim o po
ciągnięcie za sobą protestanckiej szlachty i miast w krajach Korony 
św. Wacława, Morawian, Łużyczan, a wreszcie i Ślązaków. Stany śląskie 
nie od razu stanęły po stronie powstania czeskiego. Początkowo zajęły 
one postawę wyczekującą, zachowując życzliwą dla Czechów neutral
ność. Spowodowane to było nie tyle obawą przed interwencją polską, acz- 1

1 E. V e r  e s s, B áthory Zsigm ond és B eth len  Gábor viszonya az oppein-rati- 
bori herczségekhez, Kolozsvár 1897, odbitka z czasopisma „Erdélyi M uzeum ”, 
1897 r.



kol wiek i ten wzgląd odegrał niepoślednią rolę, bo ze strony kół rzą
dzących w Rzeczypospolitej napływały ciągle ostrzeżenia, napomnienia 
i groźby, żeby Ślązacy nie łączyli się z „buntownikami” czeskimi, ile 
dążnością stanów czeskich do całkowitego podporządkowania sobie Ślą
ska i innych krajów „czeskich”, do bezwzględnej preponderancji w Koro
nie Czeskiej. Obiekcje te usunięto w 1619 r. w wyniku lipcowych i sierp
niowych rokowań w Pradze, kiedy to na bazie wspólnych interesów reli
gijnych, stanowych i częściowo narodowościowych doszło do uzgodnienia 
wspólnej akcji Czech, Moraw, Śląska i Łużyc przeciwko Habsburgom, 
przy czym wszystkim, krajom Korony św. Wacława zagwarantowano 
pełną autonomię. Łączyć je miała unia personalna; władza królewska 
miała być mocno ograniczona. Po zawarciu tego traktatu o państwie 
związkowym podjęto decyzję o detronizacji następcy zmarłego w marcu 
1619 r. Macieja I, Ferdynanda II, będącego postrachem protestantów, 
i wybrano królem czeskim elektora palatyńskiego, Fryderyka V, który 
4 listopada koronował się w Pradze jako Fryderyk I. Został on uznany 
przez stany wszystkich krajów świeżo utworzonego związku2.

Powstańcy czescy szukali także pomocy u niemal wszystkich władców 
protestanckich w Europie, a przede wszystkim w Rzeszy niemieckiej. 
Potencjalnym kandydatem na ich sojusznika był m. in. książę siedmio
grodzki Bethlen Gabor (1613—1629), doskonały wódz, zręczny polityk 
i pełen inwencji dyplomata, zwany nie bez słuszności Mitrydatem 
Siedmiogrodu, którego do obozu antyhabsburskiego pchnęła tradycyjnie 
już niechętna mu postawa dworu wiedeńskiego, a zwłaszcza cesarza Ma
cieja I. Wyniesiony na tron siedmiogrodzki przez tamtejsze stany dzięki 
poparciu Porty od początku swoich rządów napotykał poważne trudności 
stwarzane przez dyplomację wiedeńską i stronników habsburskich 
w Siedmiogrodzie. Dwór wiedeński ociągał się bowiem z jednej strony 
z uznaniem władzy Bethlena, a z drugiej — dążył do poróżnienia go 
z Turcją; nie było też pretendenta do tronu siedmiogrodzkiego, którego 
by Habsburgowie przeciwko niemu nie poparli, a przede wszystkim Hom- 
monaya. Podsycali wreszcie separatystyczne dążenia Sasów siedmio
grodzkich, zmierzających do oderwania się od Siedmiogrodu na drodze 
zbrojnego powstania i utworzenia autonomicznego państwa pod zwierzch
nictwem austriacko-tureckim.

Już od początku swoich rządów w Siedmiogrodzie Bethlen dążył do 
uzyskania pełnej niepodległości i suwerenności państwowej oraz zjedno

2 H. P a l m ,  Das V erha lten  der schlesischen F ürsten  und  S tände bei der 
W ahl Friedrich V. von  der P fa lz zu m  Könige von  B öhm en im  Jahre 1619 (Zeit
sch rift des V ereins fü r  G eschichte und A lterthum  Schlesiens, R. VII, 1866, 
s. 246—248); A. S z e l ą g o w s k i ,  Śląsk i Polska wobec pow stania  czeskiego, 
Lwów 1904, s. 54.



czenia Węgier pod swoim berłem. Zdawał sobie doskonale sprawę, że 
może to osiągnąć, lawirując między dwoma potężnymi obozami, habs
burskim i tureckim. Dlatego też nie chciał płacić trybutu tytułem lennej 
zależności od Turcji i wydać pogranicznej twierdzy Lipy. Próbował 
równocześnie zbliżyć się do Austrii i jej wiernej sojuszniczki Rzeczy
pospolitej, ale wszelkie jego wysiłki rozbijały się o wrogość Rakuszan 
i niechęć dworu polskiego3. Nic więc dziwnego, że książę siedmiogrodzki 
z największą radością powitał wybuch powstania czeskiego, widząc w tym 
doskonałą okazję do wypłynięcia na szerszą arenę polityczną. Trzeba 
przyznać, że od razu zorientował się w doniosłości tego faktu. W jednym 
z listów z tego okresu pisał entuzjastycznie, że ,,dobry Bóg zawsze sprzyja 
swoim”; wojnę w Czechach ocenił wyżej niż powstanie Żyżki 4. Wszczął 
też natychmiast intensywne, choć otoczone tajemnicą przygotowania do 
aktywnego włączenia się do wstrząsających posiadłościami Habsburgów 
i całą w ogóle Rzeszą wydarzeń. Jeśli nie od razu się do nich włączył, 
to zadecydował o tym głównie brak środków materialnych do prowadze
nia wojny5. Pewne znaczenie miała 'także obawa przed stanowiskiem, 
jakie zajmie dwór polski w wypadku jego interwencji przeciwko Habs
burgom. Nie była ona zresztą bezpodstawna, ponieważ Zygmunt III nie 
szczędził wysiłków, by odwieść Bethlena i stany węgierskie od walki 
z Habsburgami. Do Siedmiogrodu i na Węgry nieustannie napływały 
ostrzeżenia i groźby ze strony dworu warszawskiego i hetmana Żółkiew
skiego 6.

Porozumiawszy się z Turcją dla zabezpieczenia sobie tyłów i zapewnie
nia ewentualnej pomocy z jej strony, wszczął Bethlen w lecie 1619 r. 
działania wojenne przeciwko Habsburgom. Główne uderzenie skierowane 
było na Węgry, gdzie na skutek łamania przez reakcję katolicką posta
nowień traktatu wiedeńskiego z 1606 r., zapewniającego stanom i mia-

3 F. S u w  a r  a, P rzyczyny i sk u tk i k lęsk i cecorskiej 1620 r., K raków  1930, 
s. 28—29, 40; M. R i t t e r ,  D eutsche G eschichte im  Z eita lter der G egenreform a
tion  und des dreissig jährigen Krieges (1555—1648), t. III, cz. 1 „BibliotheK 
deutscher G eschichte”, S tu ttg a rt—B erlin  1901, s. 52—54; E. L u k i n i c h ,  Dzieje 
W ęgier w  szkicach biograficznych, B udapest 1939, s. 139—142.

4 D. A n g y a 1, Gabriel B eth len  (Revue histo rique, 1928, s. 26).
5 A. G i n d e 1 y, Geschichte des dreissigjährigen Krieges, t. II, P rag  1880, s. 289.
6 A. P r o c h a s k a ,  H etm an S tan isław  Ż ó łkiew ski, W arszaw a 1927, s. 208, 

przypis 12 i s. 214—215; S u  w a r a ,  op. cit., s. 51—53; A. S o k o ł o w s k i ,  A u 
striacka po lityka  Z ygm unta  I II  (Przegląd Polski, R. III, 1879, s. 39). Ostrzeżenia 
te  nap ływ ały  także pod adresem  Śląska, i to  nie tylko ze strony dw oru polskiego, 
ale i części szlachty, np. w ielkopolskiej, k tó ra  nie chciała łączenia się Ślązaków  
z B ethlenem  G áborem  i T urkam i. Por. np. uchw ałę sejm iku średzkiego z 22 IX  
1620 r. oraz lis t tam tejszych stanów  do stanów  śląskich z 25 IX  tego roku (J. M a -  
c ů r e k ,  České povstání r. 1618—1620 a Polsko, B rno 1937, s. 112, przypis 1)



storn królewskim na Węgrzech swobodę wyznania, panowało duże nie
zadowolenie. Książę siedmiogrodzki postanowił je wyzyskać do umocnie
nia swoich wpływów na tym terenie i ewentualnego zjednoczenia pod 
swoim berłem Węgier i Siedmiogrodu w jedno państwo niezależne od 
Habsburgów. Szlachta węgierska stawała masowo po jego stronie. W ciągu 
niedługiego czasu ziemie węgierskie położone na lewym brzegu Dunaju, 
zwłaszcza Słowacja od Koszyc po Bratysławę, znalazły się w jego ręku.

Równocześnie z działaniami wojennymi rozpoczęły się pertraktacje 
czesko-siedmiogrodzkie w sprawie zawarcia przymierza i wspólnej walki 
z Habsburgami. Wprawdzie początkowo w Pradze istniały co do tego 
pewne opory, starannie podsycane przez propagandę rakuską, pomawia
jącą Bethlena o zakusy na Koronę Czeską, ale nie bacząc na to dyrekto
rzy napisali w sierpniu 1619 r. do księcia siedmiogrodzkiego list z pro
pozycją .sojuszu zaczepno-odpomego, a następnie przybył do nich w tej 
sprawie Marek Weiwoda 7. W tym samym mniej więcej czasie Bsthlen 
nawiązał też kontakty ze stanami śląskimi; wyprawił on poselstwo 
do namiestnika śląskiego, księcia brzeskiego Jana Chrystiana, w osobie 
Marka Weiwody i Stanisława Hutzara, które zachęcało stany śląskie 
do wytrwania w sojuszu z Czechami i do walki z cesarzem, obiecując 
im pomoc Siedmiogrodu w razie niebezpieczeństwa ze strony Polski 
i łudząc ich także możliwością uzyskania pomocy od Porty i Tatarów8. 
Nad pozyskaniem Ślązaków pracował z jego ramienia także Stanisław 
Thurzó9.

Sejm zwołany w listopadzie przez palatyna Węgier pod naciskiem 
Bethlena uchwalił kontynuowanie walki z Habsburgami i przymierze

7 H. P a l m ,  Die Conföderation der Schlesier m it den B öhm en im  Jahre 1619 
in  ihren  nächsten  Folgen  (Zeitschrift..., R. V III, 1867, s. 293—294); J. P o l i š e n s k ý ,  
N izozem ska  po litika  a Bílá Hora, P ra h a  1958, s. 193 i 201.

8 K urzer E xtract der V errich tung  und A nbringen  des B eth lehem  Gabors, 
F ürstens in  Siebenbürgen, G esandten bei dem  O beram t in  Schlesien, F ürsten zu  
Brieg, B rieg 5 IX  1619 (Acta et docum enta h istoriam  Gabrielis B eth len  Transsilva-  
niae principis illustrantia , ed id it A. Gindely, B udapest 1890, s. 12—13); por. też S z e- 
l ą g o w s k i ,  op. cit., s. 90. Lebzelter p isa ł z P rag i do Schönberga: „Der sieben- 
bürgische A bgesandte h a t under andern  sich vernehm en lassen, es w ären  allbereit 
40 000 T a rta rn  und 30 000 T ürcken  in  B ereitschaft, w elche dem König in  Polen, 
da e r im geringsten  w ider Schlesien etw as ten tie ren  w ollte, ins L and fallen  und 
dasselb ufs äusserste  ru in ie ren  w urden...”, P rag a  3—13 X  1619 r. ( G i n d e l y ,  
Acta et documenta..., s. 36).

9 Schreiben des G rafen Em erich T hur so in  H ungarn in  V  olm acht des Fürsten  
in  Siebenbürgen, B y tten  20 IX  1619 (Acta publica, ed id it H. Palm , t. II, B reslau  
1869, s. 310—311); P a l m ,  Das Verhalten..., s. 227.



z świeżo obranym królem Czech, Fryderykiem I. Wojska siedmiogrcdzko- 
węgierskie ruszyły na Wiedeń i niemal bez poważniejszego oporu zna
lazły się pod jego bramami. I nie wiadomo, jaki byłby los tego miasta, 
gdyby nie niespodziewany dla Bethlena Gabora najazd lisowczyków 
i Hommonaya na Górne Węgry i rozgromienie przez nich pod Humien- 
nem wodza Bethlenowego, Jerzego Rakoczego. W ten sposób Rzecz
pospolita starała się wypełnić zobowiązania powzięte w traktacie polsko- 
austriackim z 1613 r. Wojna moskiewska i niebezpieczeństwo ze strony 
Tatarów wstrzymywały Zygmunta III od przystąpienia do wojny między 
Habsburgami a obozem protestanckim. Rozwój wydarzeń na Węgrzech 
poszedł jednak tak daleko, że król polski uznał za konieczne chociaż 
w ten sposób pomóc Ferdynandowi II. Grodził się na to także hetman 
Żółkiewski, zrazu przecież dosyć przychylnie do Bethlena ustosunko
wany. Pisząc np. o zagrożeniu Wiednia przez wojska protestanckie, sę
dziwy hetman stwierdził: „nam założywszy ręce na to patrzeć [rzecz] 
niepocieszna i nieuczciwa” 10 11. Interwencja przeciwko protestantom była 
zresztą długo i starannie przygotowywana przez polskie koła dwor
skie n . Równocześnie z końcem listopada Zygmunt III wyprawił do Kon
stantynopola Otwinowskiego, który m. in. miał skompromitować Beth
lena u Porty przez pokazanie szeregu jego listów na dowód, że książę 
siedmiogrodzki jeszcze niedawno sam usiłował zbuntować się przeciwko 
Turcji i spiskował z jej nieprzyjaciółmi.

Na wiadomość o najeździe lisowczyków Bethlen czym prędzej wycofał 
się spod Wiednia, by ratować zagrożone tyły. Musiał też przeciwdziałać 
akcji dyplomatycznej dworu polskiego na terenie tureckim. W tym sa
mym czasie zjawiło się u niego poselstwo czeskie z propozycją zawarcia 
przymierza. Rokowania w tej sprawie toczyły się dosyć długo, ponieważ 
Bethlen postawił Fryderykowi I i stanom czeskim dosyć wygórowane 
warunki finansowe. Kontynuowano je następnie w Pradze, gdy z ramie
nia księcia przybył tam hrabia Ergögy. Nie chcąc stracić tak cennego 
sprzymierzeńca, Fryderyk I starał się wpłynąć na stany krajów Korony 
św. Wacława, by przyjęły te  warunki, m. in. 19 XII 1619 r. domagał 
się od stanów śląskich jak najszybszego wyprawienia pełnomocników

10 Nie datow any lis t hetm ana Żółkiewskiego do kanclerza ( B i e l o w s k i ,  Pism a  
Żółkiew skiego, s. 352—353).

11 Inform ację tę zawdzięczam  prof. W. Czaplińskiem u, k tó ry  na  ten  tem at 
m. in. przygotow uje specjalną pracę. P ragnę na tym  m iejscu podziękować Mu nie 
ty lko za tę inform ację, ale i za w szelkie rady  i wskazówki, jakich  m i nie szczę
dził przy p isaniu  niniejszej rozpraw ki.



na sejm do Bratysławy dla podpisania tego sojuszu12. Do tej sprawy 
wracał jeszcze kilkakrotnie w początkach 1620 r.13

Sytuacja Bethlena na Węgrzech na przełomie lat 1619 i 1620 była 
mimo klęski pod Humiennem tak mocna, że zebrane w Bratysławie stany 
węgierskie zaofiarowały mu 15 I 1620 r. koronę św. Stefana. Jednakże 
Siedmiogrodzianin nie czuł się jeszcze tak silny, żeby ją przyjąć, i za
dowolił się wyborem in principem, et caput regni Hungariae 14. W tym 
samym dniu doszło też do zawarcia traktatu o przymierzu między Beth- 
lenem a Czechami15.

Dyplomacja habsburska przystąpiła natychmiast do odparowania tego 
niewątpliwie dotkliwego dla dworu wiedeńskiego ciosu. Chcąc izolować 
księcia siedmiogrodzkiego od jego sprzymierzeńców, zaproponowała mu 
zawarcie rozejmu na bardzo korzystnych dla niego warunkach. Nie bę
dąc pewny poparcia Turcji i bojąc się nowej inkursji ze strony Polaków, 
a przede wszystkim najprawdopodobniej przekupiony przez wysłanników 
cesarskich, którzy mieli się zjawić w Bratysławie z kilkoma beczkami 
złota, Bethlen zgodził się na to i 16 I 1620 r. stanął na sejmie bratysław
skim rozejm obowiązujący obie strony do 29 września tegoż roku. Zo
stał on 23 stycznia ratyfikowany przez cesarza 16. Na mocy tego układu 
cesarz potwierdził posiadanie przez księcia siedmiogrodzkiego 13 komi
tatów węgierskich, nadał mu pewne posiadłości w Czechach oraz w po
siadanie dla niego, jego potomków z prawego łoża i następców na tronie 
siedmiogrodzkim dwa księstwa śląskie: opolskie i raciborskie. Strona ce
sarska zastrzegała sobie tylko poszanowanie przez nowego pana na Gór
nym Śląsku praw i przywilejów Kościoła katolickiego. Bethlen mógł się 
wreszcie posługiwać tytułem księcia Rzeszy oraz księcia opolsko-raci- 
borskiego 17. W ten sposób w jego posiadaniu miały się znaleźć m. in. zie

12 F ryderyk  I do książą t i stanów  śląskich, P raga 19 X II 1619 r . (Acta publica, 
t. III, B reslau  1872, s. 10—11); S u w a r a ,  op. cit., s. 42 i n.; P r o c h a s k a ,  
op. cit., s. 387.

13 Ihrer K öniglichen M ajestät Proposition an die H errn F ürsten  und S tände in  
Schlesien, 27 II 1620 r. (Acta publica, t. III, s. 35); Designation der auf dem  Ge
neral-Landtage zur Berathung kom m enden  A rtikel, bez d a ty  (ibid., s. 46).

14 F. H u  r  t  e r, G eschichte K aiser Ferdinand II. und seiner Eltern, t. V III, 
Schaffhausen 1857, s. 375.

15 österreich ische S taatsverträge. F ürsten tum  Siebenbürgen (1526—1690) (Veröf
fentlichungen der Kom m ission fü r  N euere G eschichte Ö sterreichs, t. IX, edidit 
R. Gooss, W ien 1911, s. 487).

18 I. A. F e s s 1 e r, Die G eschichte der Ungarn und ihrer Landsassen, t. V III, 
Leipzig 1824, s. 526; J . O. O p e l ,  Der nieder sächsisch-dänische Krieg, t. I, H alle 
1872, s. 114; H u b e r ,  Geschichte Österreichs, cz. IV, G otha 1896, s. 151—152; 
A. G i n d e 1 y, Geschichte des dreissigjährigen Krieges, t. II, s. 346.

17 F. F i r n h a b e r ,  A ctenstücke zur A ufhe llung  der ungrischen Geschichte 
des 17. und 18. Jahrhunderts  (Sitzugsberichte d e r  philosophisch-historischen Classe



mie, które w formie lenna pragnął otrzymać dla swoich synów wy
próbowany przyjaciel Habsburgów Zygmunt III Waza. Król polski tym
czasem musiał się zadowolić uroczystą nominacją 4-letniego królewicza 
Karola Ferdynanda na koadiutora biskupa wrocławskiego, dokonaną je
szcze w grudniu poprzedniego roku przez arcyksięcia Karola 18.

Zawarcie traktatu rozejmowego w Bratysławie i dalsze rokowania 
pełnomocników Bethlena Gabora z wysłannikami cesarskimi wzbudziły 
duże zaniepokojenie walczącego z Habsburgami obozu protestanckiego 
i podkopały zaufanie do jego polityki, którą uznano za dwulicową. Dzi
wiono się temu tym bardziej, że sytuacja militarna protestantów była 
bardzo korzystna. Od chwili oblężenia Wiednia kraje związku czeskiego 
były wolne od wojsk cesarskich, większa część Węgier znajdowała się 
w ręku księcia siedmiogrodzkiego i na wszystkich frontach odnoszono 
zwycięstwa. Armiom Dampierra i Bucquoi w Austrii groziła całkowita 
zagłada. Nic więc dziwnego, że Ferdynand II uznał zawarcie tego trakta
tu za duży sukces dyplomatyczny i polityczny 19. Charakterystyczne jest, 
że zarówno Ferdynand II, jak i Bethlen chcieli wciągnąć do tego traktatu 
także stronę polską, o czym mówi list cesarza do Bethlena z 4 II 1620 r. 
oraz poselstwo siedmiogrodzkie do hetmana Koniecpolskiego i biskupa 
Myszkowskiego20. Co więcej, książę siedmiogrodzki starał się także po
średniczyć w zawarciu rozejmu między Habsburgami a Czechami, ale 
natrafił na zdecydowany opór obu zainteresowanych stron; Ferdynand II 
nie chciał w ogóle paktować ze „zbuntowanymi poddanymi” 21. W tein

der Kais. A kadem ie der W issenschaften, t. X X V III, 1858, s. 392 i n.). R atyfikow any 
tek st tego tra k ta tu  w  in teresu jącym  nas punkcie brzm iał: „Prim um . P raefa tu m  
H ungariae et T ransilvan iae  P rincipem  etc. au th o rita te  nostra  et po testa te  C aesarea 
e t Im peria li in principem  Sacri Rom ani im perii cream us e t declaram us. P rae te rea  
ducatus in Silesia Qppoliae e t R atiboř una cum  titu lo  ducis p rae fa to rum  ducatuum  
cum  om ni iu re et iu risd ictione quo antecessores eorundem  ducatuum  possessores 
usi sunt, quam prim um  in po testa tem  nostram  red ierit, ecclesiasticis bonis et re li
gionis C atholicae exercitiis salvis, illaesis e t nu lla tenus variand is au t tu rband is 
perm anen tibus sibi haered ibusque e t poste rita tibus suis ex lum bis eiusdem  descen
dentibus et legitim o thoro natis  conferem us...” (G o o s s, op. cit., s. 495—496).

18 C z a p l i ń s k i ,  Szlachta, m ożnow ładztw o i oficja lna po lityka  polska  wobec 
Śląska pod koniec X V I  i w  p ierw szej połowie X V II  w. (Szkice z dziejów  Śląska, 
t. I, W arszaw a 1953, s. 280).

19 F erdynand  II  do arcyksięcia K arola, 12 II  1620 r. (H. P a l m ,  Die Conföde- 
ration..., s. 314—315); por. też P a l m ,  op. cit., s. 302—303.

ft0 P r o c h a s k a ,  op. cit., s. 214.
21 N a w iosennym  sejm ie p rask im  w ym aw iano posłom  siedm iogrodzkim : „dass 

der F ürste  in  S iebenbürgen diese L ande ohne ih ren  vorbew ust in die Inducias 
einm ischen w ollen...” Relation der Schlesischen G esandten au f den Pragerischen  
Landtag, so vom  25. M artij bis 11. M aij gehalten, P rag  11 V 1620 r. (Acta publica, 
t. III, s. 121).



sposób Bethlen usiłował wyzyskać pewną zwłokę w działaniach wojen
nych na zabezpieczenie się od strony Polski, gdzie po wyprawie lisow- 
czyków na Węgry na skutek niezadowolenia z prohabsburskiej polityki 
Zygmunta III i rabunków, jakich dokonywali na Pogórzu żołnierze Li
sowskiego, panowało wielkie niezadowolenie, umiejętnie podsycane przez 
obóz protestancki22. Chodziło mu też o uporządkowanie wewnętrznych 
spraw węgierskich i siedmiogrodzkich.

Atoli obawy związku protestanckiego były płonne. Ostrzeżenia jego 
przedstawicieli, że ab Imperatoris Ferdinandi partibus nulla plane fi
delitatis spes supersit23, nie poszły na marne. Warunki traktatu rozej- 
mowego nie były wcale wykonywane, a wkrótce też odnowiły się dzia
łania wojenne. 25 IV 1620 r. po długich przetargach, głównie natury 
finansowej, bo Bethlen bardzo potrzebował pieniędzy, doszło do zawarcia 
sojuszu czesko-siedmiogrodzkiego. W tym samym czasie udało się do 
Konstantynopola poselstwo stapów czeskich i węgierskich, w którego 
skład wchodził m. in. szlachcic śląski Hans von Cöln. Miało ono ubiegać 
się o pomoc militarną Porty, ale bez zobowiązywania Czechów do pła
cenia trybutu na rzecz sułtana. Na dworze sułtańskim odnoszono się do 
Bethlena nieufnie, choć brano od niego podarki. Widać tutaj było m. in. 
wpływ akcji Otwinowskiego24. W wyniku jednak kwietniowego posel
stwa zjawił się w lipcu w Pradze czausz, który zapowiedział surowe 
ukaranie Rzeczypospolitej z powodu najazdów lisowczyków na Węgry 
i na Śląsk oraz kozackich na Krym i Turcję. Przeciwko cesarzowi miała 
też przybyć do Czech przez Siedmiogród 80-tysięczna armia turecka25.

Ferdynand II na skutek nowego zagrożenia swoich posiadłości przez 
wojska protestanckie prosił Zygmunta III o wysłanie poselstwa do' sta
nów węgierskich, żeby skłonić je do zachowania wierności cesarzowi 
i nie dopuścić do wojny. Król polski i tym razem nie odmówił i wysłał 
z tą misją na sejm bystrzycki kasztelana bełskiego, Mikołaja Firleja,

22 17 III  1620 r. Simon Pécsy p isa ł do cesarza, że w  Polsce „ad in s ta r  Boe- 
m orum  arm ia iń  regem  p a ra n tu r...” ( G i n d e l  y, A cta  et documenta..., s. 99), a w  r e 
lacji z ta jnej audiencji barona A chatiusa von D ohna u B ethlena G abora dow ia
dujem y się, że „etliche in  Polen es gerne so m achen wollen, w ie in Böhmen, 
b itten  allein um  G eldhülfe...” (ibid., s. 156). Na Ś ląsku m ia ł przebyw ać w  tym  
czasie R adziw iłł i znosić się z tam tejszym i p ro testan tam i. O sy tuacji w  Rzeczy
pospolitej na początku 1620 r. por. S u w a r a ,  op. cit., s. 60—62.

23 Schreiben der Schlesischen S tände an den F ürsten  von Siebenbürgen wegen  
des W affenstillstands m it K aiser Ferdinand, V ra tislav iae  10 I II  1620 r. (Acta p u 
blica, t. III, s. 72—74);A n tw o rt B eth lehen  Gabor’s in  Siebenbürgen au f der H er
ren F ürsten  und S tände von  vorhergesetzter Z u sa m m en ku n ft an Ihn  abgegangenes 
Schreiben, Caskoviae 3 IV 1620 r. (ibid., s. 101—103).

24 J. H a m m e r ,  G eschichte des osm anischen Reiches, t. II, P esth  1834, s. 783; 
S u w a r a ,  op. cit., s. 70.

25 A. G d n d e l y ,  Geschichte des dreissigjährigen Krieges, t. III, s. 179.



ale spaliła ona na panewce, ponieważ Bethlen nie dopuścił poselstwa pol
skiego na sejm, a stany ze swej strony postawiły takie warunki, których 
nie mając odpowiednich pełnomocnictw Firlej nie mógł przyjąć 26. Wpraw
dzie dyplomacji rakuskiej udało się jeszcze raz 18 VIII 1620 r. dopro
wadzić w Bańskiej Bystrzycy do nowego zawieszenia broni z księciem 
siedmiogrodzkim na warunkach uzgodnionych jeszcze w Bratysławie, 
ale nie powstrzymało to już ani stanów węgierskich przed detronizacją 
Ferdynanda II jako króla węgierskiego, ani Bethlena Gabora przed przy
jęciem z ich rąk korony węgierskiej i wszczęciem ofensywy w kierunku 
Dolnej Austrii, uwieńczonej zresztą pełnym powodzeniem.

Był to niewątpliwie duży sukces polityczny księcia siedmiogrodz
kiego. Jednakże nie został on zupełnie prawie wyzyskany na skutek 
niepomyślnych dla obozu protestanckiego wydarzeń w Rzeszy i w Cze
chach. Ferdynand II wyzyskał bowiem znacznie lepiej okres wytchnie
nia dla przygotowania <się do rozstrzygającej walki ze związkiem prote
stanckim. Polska trzymała w szachu Śląsk, a także po części i Bethlena. 
Szczęśliwie dla Habsburga główne uderzenie tureckie poszło1 w kierunku 
Rzeczypospolitej, która 7 października poniosła ciężką klęskę pod Ce- 
corą. W Niderlandach hiszpańskich arcyksiążę Albert, a właściwie mar
kiz Spinola, zebrał dużą armię hiszpańską i zagroził krajom dziedzicz
nym króla zimowego, Palatynatowi. Liga katolicka z Maksymilianem 
bawarskim na czele, mając 26—30 tys. wojska, trzymała w szachu ar
mię unii protestanckiej w Rzeszy pod wodzą margrabiego Joachima 
Ernesta brandenburskiego. Cesarzowi udało się wreszcie pozyskać dla 
siebie protestanckiego księcia saskiego, Jana Jerzego. Obóz protestancki 
tymczasem był całkowicie skłócony. W Czechach brakowało pieniędzy, 
a Bethlen ciągle ich żądał podobnie jak przysłania korpusu posiłkowego 

,na Węgry. Margrabia karniowski Jan Jerzy pokłócił się z dowódcą wojsk 
protestanckich w Czechach, księciem Chrystianem z Anhaltu. Dyplo
macji czeskiej nie powiodła się próba czynnego wciągnięcia Holandii do 
walki z Habsburgami27 28. Misja agenta szwedzkiego w Pradze, Rutgeriusa, 
pracującego nad zbliżeniem związku protestanckiego ze Szwecją, zakoń
czyła się właściwie całkowitym fiaskiem. Nie udało się też pozyskać 
Rosji26. W tej sytuacji Tilly wkroczył do Czech. W ostatniej chwili 
dyplomatom cesarskim udało się izolować korpus Mansfelda od wojsk 
związku protestanckiego. 8 listopada wojska czeskie poniosły całkowitą 
klęskę pod Białą Górą. Na wiadomość o niej Bethlen wstrzymał ofen
sywę siedmiogrodzko-węgierską w kierunku Dolnej Austrii.

26 S z e l í j g o w s k i ,  op. cit., s. 136—138.
27 H. P a l m ,  Schlesiens A n the il am  dreissigjährigen Kriege vom  Ju li bis De

cem ber 1620 (Zeitschrift..., R. X II, 1874, s. 285—295).
28 M a c ů r e k ,  op. ciř., s. 102 i n.



Ferdynand II, zachęcony powodzeniami wojsk katolickich na tere
nie Czech, postanowił również umocnić trochę swoją pozycję na tere
nie Węgier. Wiedeń zakwestionował przede wszystkim prawomocność 
uchwał sejmu bratysławskiego i bystrzyckiego jako sprzecznych z pra
wami królestwa węgierskiego29. Jednocześnie klęska powstańców cze
skich uczyniła Bethlena Gabora bardziej skłonnym do ustępstw, zwła
szcza że znalazł się on w dosyć ciężkiej sytuacji finansowej i militar
nej 30. Dlatego też w styczniu 1621 r. zawarł z Ferdynandem II zawie
szenie broni i obie strony zgodziły się na kontynuowanie rokowań. Od
bywały się one w twierdzy Hainburg, na której zatrzymała się jesienna 
ofensywa siedmiogrodzko-węgierska. Pośredniczyli w niej z ramienia 
Ludwika XIII posłowie francuscy książę d’Angoulesme, hrabiowie de 
Bethune i de Preaux Chateauneuf. Głównym przedmiotem przetargów 
były oczywiście sprawy węgierskie; strona cesarska dążyła do zrzeczenia 
się przez Bethlena Gabora korony węgierskiej i do uszczuplenia jego 
stanu posiadania na Węgrzech, oferując mu w zamian pewne koncesje 
na terenie Węgier, Czech, Moraw i Śląska. Stąd też podczas tych roko
wań od czasu do czasu wydobywano na wierzch sprawę obu księstw 
górnośląskich. Natomiast posłowie siedmiogrodzcy pragnęli utrzymać do
tychczasowe zdobycze na Węgrzech i uzyskać dla swojego władcy księ
stwo opolsko-raoiborskie, dając w zamian za to mgliste obietnice zrze
czenia się przez niego Korony św. Stefana 31.

W czasie rokowań widać było wyraźnie, że właściwie żadna ze stron 
nie chciała pójść na takie ustępstwa, jakich życzyła sobie przeciwna. 
Wprawdzie Bethlen na wsze strony rozgłaszał swą dobrą wolę i chęć po
koju i dla osiągnięcia tego celu — jak głosił — gotów był zrezygnować 
nie tylko z posiadania obu księstw na Górnym Śląsku, ale także i uszczu
plenia swego stanu posiadania na Węgrzech32, ale były to tylko słowne.

20 „F erd inandi II quo B eth len ii electionem  in regem  H ungariae, irritam , n u l
lam, et constitu tion ibus regni adversam , declarat, frivo las factiosorum  obiectiones 
refellit, et acta conventus Posoniensis et Neosoliensis ir r i ta t . Die 10. Decemb. 1620” 
(G. P r a y ,  G abrielis B eth len ii principatus T ranssylvaniae coaevis docum entis  
illustratus, ed id it J. F. M iller, t. I, P estin i 1816, s. 212).

30 F. K a v k a ,  J.  P o l i š e n s k ý ,  F.  K u t n a r, Přehled dějin  Č eskosloven
ska  v  epoše feudalism u, t. I II  (1526—1781), P ra h a  1956, s. 152 i n. Pew ne załam anie 
się B ethlena G abora po klęsce pod B iałą G órą ilu s tru je  jego lis t do k siążą t i s ta 
nów śląskich, B ratysław a 16 X I 1620 r. (Acta publica, t. III, s. 270—272).

31 G i n d e l y ,  op. cit., t. IV, s. 237 i n.; Am bassade extraordinaire de M es
sieurs le duc d ’Angoulesm e, com te de B ethune et de P reaux-C hasteau-N euf..., 
P aris  1667, s. 12 i n.

32 O deklaracjach  pokojow ych księcia siedm iogrodzkiego in fo rm ują  jego listy, 
T y rnav iae  3 I II  i 9 I II  1621 (B eth len  Gábor fe jede lem  kiada tlam  P olitika i levelei, 
ed id it S. Szilágyi, B udapest 1879, n r  CCXLIX—CCL, s. 263—264).



deklaracje, mające na celu wygrywanie na czasie33. Równocześnie bo
wiem intensywnie przygotowywał się do wojny34; słał listy do swoich 
zwolenników i sojuszników, żeby ich zachęcić do trwania w oporze prze
ciwko Habsburgom, a tym, którzy dopuszczą się w stosunku do niego 
i Fryderyka I zdrady, groził najazdem tatarskim. W takim tonie m. in. 
utrzymany był list do stanów śląskich, aczkolwiek one wkrótce po klęsce 
białogórskiej powiadomiły go o zamiarze ukorzenia się przed cesa
rzem 35 36 i zamiar ten za pośrednictwem saskim zrealizowały, zawierając 
25 II 1621 r. tzw. akord drezdeński3C. Na listy te stany śląskie prawdo
podobnie w ogóle nie odpowiedziały; liczyły się jednak poważnie z moż
liwością najazdu oddziałów siedmiogrodzkich i margrabiego Jana Jerzego 
z Karniowa na Górny i Dolny Śląsk. Tego samego zresztą obawiano się 
także w kołach wiedeńskich37. W lutym bowiem Jan Jerzy karniowski 
wyruszył z 6-tysięczną armią z Górnych Łużyc, by połączyć się z Beth- 
lenem Gaborem i razem z nim zaatakować cesarza. Zatrzymał się na 
pewien czas w biskupim księstwie nyskim, a następnie w lecie w księ
stwie opawskim, gdzie siły jego wzrosły do 12 000 ludzi38.

Równie nieszczere były deklaracje pokojowe wychodzące z dworu 
cesarskiego, który nie myślał rezygnować z pretensji do całych Węgier, 
a w aktualnej sytuacji było to niemożliwe bez walki zbrojnej. Dlatego 
też, mimo szczerych zabiegów dyplomacji francuskiej wokół pogodzenia 
zwaśnionych stron, w kwietniu rokowania te zostały przerwane, a Beth
len przekonawszy się, że na razie ze strony polskiej przeżywającej jeszcze

33 A ndrzej M aciej h rab ia  T h u rn  do F ryderyka I palatyńskiego, N itra  22 IV 
1621 r. (Z korespondence pobělohorské emigrace z let 1621—1624, ed id it O. Odlo- 
žilík, P rah a  1933, s. 45—46).

34 Tenże do tegoż, Koszyce 14 V 1621 r. (ibid., s. 51—52). 10 IV 1620 r . B ethlen 
zapew niał także D ew leta G irę ja, że cesarz n ie może udzielić pomocy Polakom , 
ponieważ zna jdu je  się w  stan ie  w ojny z Siedm iogrodem  i nie może zawrzeć z nim  
pokoju (D ocum ente privatore la Ist. Romanilor., t. V III, s. 395—400).

35 Die F ürsten  und Stände Schlesiens an B eth len  Gabor..., Legnica 13 II  1621 r.
(Acta publica, t. IV, s. 54—55); B ethlen  G abor do książą t i stanów  śląskich, T y m a- 
viae 10 I II  1621 r. (W ojewódzkie A rchiw um  P aństw ow e we W rocław iu — w dal
szym ciągu skrót: W AP Wr. — F ürsten tum  Oels, Rep. 33 I 1471, t. I); tenże do 
tychże, T yrnaviae 1 IV 1621 r. (ibid.). O groźbach B ethlena G abora pod adresem  
Ślązaków  pisał do cesarza 2 I II  1621 r. k u rf irs t sask i Ja n  Jerzy  (Acta publica, 
t. IV, s. 120; por. też s. 152, przypis n r  2); w  kołach siedm iogrodzkich mocno w y
rzekano na „defectionem  et perfid iam ” Ślązaków  ( G i n d e l y ,  Acta. et documenta..., 
s. 283).

36 H. P a l m ,  Der Dresdner Accord  (Zeitschrift..., R. X III, 1878, s. 153 i n.).
37 Regent cieszyński do O beram tu, 16 VI 1621 r. (Acta publica, t. IV, s. 172), 

oraz książę L ichtenstein  do k u rfirs ta  saskiego Ja n a  Jerzego, P raga 19 V II 1621 r. 
(ibid., s. 183).

38 J. K r e b s ,  Die le tzten  M onate der kursächsischen O ccupation Schlesiens 
(Januar bis Mai 1622) (Zeitschrift..., R. XV, 1880, s. 101—103).



skutki klęski cecorskiej i stojącej w obliczu nowego najazdu tureckiego 
nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo, ponownie wszczął działania wo
jenne, które miały przynieść oswobodzenie Czech z rąk Ferdynanda II 38 39.

Nowa kampania, toczona ze zmiennym szczęściem, nie przynosiła roz
strzygających rezultatów. Wprawdzie wódz cesarski Bucquoi zdobył 
w maju Bratysławę, ale w dwa miesiące później poległ pod Nowymi 
Zamkami. Współdziałanie z margrabią karniowskim pozwoliło Bethle- 
nowi uderzyć na Morawy, ale nie udało mu się z nim połączyć. Dopiero 
na skutek m. in. zawarcia rozejmu polsko-tureckiego pod Chocimiem 
(9 X) i obawy co do dalszych poczynań Polski oraz wyparcia wojsk 
Mansfelda z Palatynatu Górnego przez armie Tilly’ego książę siedmio
grodzki, czując się osamotniony, zdecydował się znowu nawiązać roko^ 
wania z cesarzem. O pośrednictwo w tej sprawie stany węgierskie prosiły 
króla polskiego40.

Odbywały się one w Mikułowie na Morawach (Nikolsburg). Począ
tkowo nie wróżyły one pomyślnego zakończenia, a Bathlen Gabor sta
rym zwyczajem starał się siać ferment na tyłach przeciwnika; próbował 
m. in. nakłonić do oporu przeciwko cesarzowi stany śląskie, grożąc im 
ponownie najazdem tatarsko-siedmiogrodzkim, jeśli nie staną po jego 
stronie41. Na pierwszy swój list otrzymał jednak odpowiedź negatywną, 
na następne nie dostał już żadnej42, ale groźby te wzięto poważnie; 
w początkach listopada 1621 r. Ślązacy prosili cesarza o pomoc w razie 
najazdu siedmiogrodzkiego i margrabiego z Kam iowa43.

Podobnie jak wszystkie poprzednie rokowania w Mikułowie toczyły 
się głównie wokół spraw węgierskich. Ferdynand II zmierzał wszystkimi 
siłami do wyrzeczenia się przez Bethlena tytułu króla węgierskiego 
i okrojenia jego zdobyczy na Węgrzech o kilka komitatów południo
wych, książę siedmiogrodzki natomiast do utrzymania status quo na tym 
terenie. Księstwa górnośląskie tym razem pojawiały się dosyć często 
na ustach delegatów tak cesarskich, jak i siedmiogrodzkich. Delegacja

38 P r a y - M i l l e r ,  op. cit., t. I, s. 235; G o o s s ,  op. cit., s. 505—511, por. 
też korespondencję księcia Jerzego Z baraskiego z okresu od kw ietn ia  do czerw ca
1621 r. (L isty księcia Jerzego Zbaraskiego kasztelana krakow skiego z lat 1621— 
1631, w ydał A. Sokołowski, K raków  1878, s. 35—40).

40 Z baraski do stanów  w ęgierskich, K raków  2 V III 1621 r. (ibid., s. 38).
41 B ethlen G abor do książąt i stanów  śląskich, 5 X I 1621 r. (Acta publica, 

t. IV, s. 192), oraz tenże do tychże, 14 X I 1621 r. (G. B u c k i s c h ,  Schlesische  
R elig ions-Acten, cz. V, A rchiw um  A rchidiecezjalne we W rocław iu — w dalszym  
ciągu skrót: AA W r. — sygn. 1 13e, s. 331—332).

42 Recognition der Fürsten  und Stände Schlesiens, 11 X I 1621 r. (Acta publica, 
t. IV, s. 192).

43 F ürstentags-Schluss Breslau, 8 X I 1621 r., (ibid., s. 215—216); F erdynand  II  
do Lipóta, Bécs 1 X II 1621 r. ( G i n  d e l y ,  Acta et documenta..,, s. 330—331).



habsburska godziła się w wiadomym celu oddać księstwo opolsko- 
raciborskie w zastaw księciu siedmiogrodzkiemu, ale równocześnie ro
biła wszystko, żeby utrzymać ich zależność od cesarza. Strona siedmio
grodzka zaś była gotowa zrezygnować z niego za cenę utrzymania przy 
Siedmiogrodzie 13 komitatów węgierskich; często mówiono o jego wy
mianie na komitaty Borsod i Zemplin. Projekt ten jednak upadł, 
a Bethlen Gábor 2 grudnia wysunął żądanie oddania obu księstw górno
śląskich w dziedziczne posiadanie jemu i jego potomkom, a jeśli ich nie 
będzie miał — to jego adoptowanemu synowi Stefanowi Bethlenowi 
młodszemu. Za to obiecywał m. in. przez usta swojego pełnomocnika 
Kassaia poszanowanie praw i przywilejów Kościoła katolickiego na tym 
terenie. Cesarz zaś po skonsultowaniu się z jednym z członków delegacji 
austriackiej, hrabią Esterhazym, w połowie tego miesiąca wysuwał za
strzeżenia co do oddania ziemi górnośląskiej potomstwu księcia siedmio
grodzkiego. W ten sposób chciał sobie zapewnić restytucję Górnego 
Śląska po śmierci Bethlenów Gabora i Stefana. Na kontrpropozycje dele
gacji cesarskiej odpowiedział odmownie książę siedmiogrodzki. Targi
0 rozmaite punkty trwały jeszcze jakiś czas, ale w końcu w obawie 
przed groźbą najazdu tureckiego i w celu uzyskania swobody działania 
na terenie Rzeszy delegacja austriacka, a zwłaszcza Breuner, naciskana 
przez dwór wiedeński, była zmuszona w niektórych sprawach ustąpić
1 w noc sylwestrową 1621 r. doszło do podpisania traktatu pokojowego 
między cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego a księstwem Siedmio
grodu i sprzymierzonymi z nim stanami węgierskimi44. W tydzień 
później został on ratyfikowany przez Bethlena Gabora, a 7 I 1622 r. przez 
Ferdynanda II.

W pokoju mikułowskim cesarz uznał władztwo księcia siedmiogrodz
kiego nad 7 komitatami węgierskimi, nadał mu pewne dobra w Cze
chach (Pardubice), zobowiązał się do płacenia Bethlenowi 50 000 duka
tów rocznie tytułem utrzymania twierdz granicznych węgiersko-moraw- 
skich, gwarantował amnestię dla jego zwolenników na terenach, które 
przypadły Habsburgom, oraz swobodę dla uczonych, ludzi pióra i arty
stów, jeśli zechcą udać się do Siedmiogrodu, a wreszcie — co dla nas 
jest najważniejsze — oddał księstwo opolsko-raciborskie w lenne posia
danie księciu siedmiogrodzkiemu i jego synom z prawego łoża, a w ra
zie ich braku — Stefanowi Bethlenowi młodszemu. Bethlen Gábor zobo
wiązał się przy tym zachowywać i respektować prawa i przywileje Ko

44 G. W i n t e r ,  G eschichte des dr eissig jährig en Krieges, Leipzig 1934, 
s. 203—204; H u b e r ,  op. cit., t. IV, s. 195—196; G i n  d ě l y ,  op. cit., t. IV, s. 269— 
271; H u r t  e r ,  op. ciť., t. IX, s. 72—75; G o o s s, op. cit., s. 516—535. T ekst tra k 
ta tu  opublikow ał D u m o n t, Corps diplom atique, t. V, cz. 2, s. 407.



ścioła katolickiego na oddanej mu ziemi śląskiej. Przysługiwał mu po
nadto tytuł księcia Rzeszy oraz księcia opolskiego i raciborskiego 45.

Pokój mikułowski oznaczał, że Ferdynand II musiał na pewien czas 
zrezygnować ze swoich pod względem politycznym i religijnym restaura
cyjnych planów na Węgrzech. Główny cel został przez niego osiągnięty: 
izolował Bethlena Gabora od jego przyjaciół i sojuszników w Rzeszy 
i odsunął trochę groźbę najazdu tureckiego; mógł teraz spokojnie za
łatwiać porachunki z margrabią z Karniowa i zgnieść ognisko buntu 
w hrabstwie kłodzkim, a także zająć się sprawami niemieckimi. Skutki 
tego dały się bardzo szybko poznać. Już w maju 1622 r. Tilly pobił pod 
Wimpfen nowego orędownika sprawy króla zimowego, księcia Jerzego 
Fryderyka Baden Durlach, a w czerwcu pod Höchst — księcia Chry
stiana brunszwickiego. Wygnany Fryderyk I popełnił w tym czasie dal
szy błąd. Sądząc, że ustępstwami uda mu się zjednać cesarza, zwolnił 
?e służby Mansfelda i Chrystiana brunszwickiego. Obaj oni udali się na 
służbę holenderską, a w tej sytuacji Palatynat dostał się z łatwością 
w ręce Tilly’ego46.

Nic więc dziwnego, że Ferdynand II uważał zawarty pokój ża bardzo 
korzystny dla siebie i początkowo myślał poważnie o wykonaniu jego 
postanowień. Chciał mieć po prostu od południa i wschodu spokój. 
W przeciwieństwie do poprzednich układów, które w interesującym nas 
punkcie nie doczekały się ani razu egzekucji, cesarz zamierzał rzeczy
wiście przekazać księstwa górnośląskie Bethlenowi Gaborowi. Jeszcze

45 T ekst ratyfikow anego tra k ta tu  opublikow ali m. in. P r a y - M i l l e r ,  
op. cii., t. I, s. 241 i n . ; F .  F i r n h a b e r, A ctenstücke zur A u fhe llung  der ungri- 
schen G eschichte des 17. und 18. Jahrhunderts  (Archiv fü r  K unde österreichischer 
G eschichts-Q uellen, t. V III, W ien 1852, s. 32 i n.); G o o s s ,  op. cit., s. 549 i n. 
In teresu jący  nas p u n k t tego tra k ta tu  brzm iał: „Vicissim p rae fa ta  Sacra Im perato 
r ia  R egiaque M aiestas eundem  dom inum  principem  aucto rita te  sua et po te
s ta te  Im peria li in  p rincipem  S acri Rom ani Im perii c reat et declarat. P rae te rea  
duos in  Silesia ducatus Opoliae et R atiboriae cum usu titu lorum  et insignium  
libero  om nique et iu re  et iurisd ictione obventionisque, quibus quondam  princeps 
S igim undus B athory  de Somlyo tenu it, possedit et gavisus est, ipsi domino princip i 
e t uno e t filiis  e t p ropriis lum bis e t thoro  legitim o procreando, iis vero  non 
ex isten tibus filio  adoptivo e t nepoti S tephano B ethlen iuniori, ad dies v itae  
eiusdem  benigne confert, bonis ecclesiasticis e t proventibus cleri, im m unita tibus 
e t iu risd ic tion ibus religionisque C atholicae exercitiis in  his etiam  ducatibus sal
vas et illaesis perm anentibus, nec ullo pacto alterius religionis introductione vel 
a lite r  qualite rcunque per ipsum  dom inum  principem  vel quosvis alios variandis 
e t tu rband is. Quoad titu lum  benigne Sua M aiestas consentit, u t  p rae te r  titu lum  
usita tu m  princip is T ranssilvan iae  titu lo  etiam  illustrissim i Sacri Rom ani Im perii, 
princip is ducisque Opoliae et R atiboriae u ta tu r”. T ekst cytow any za G o o s s e m, 
op cit., s. 549—550.

46 K. P i w a r s k i ,  Czasy w ojen re lig ijnych  (WHP, V/2, s. 109).



przed ratyfikacją układu zawiadomił o tym swego brata arcyksięcia Ka
ro la47, a następnie już 7 stycznia skierował pismo do namiestnika ślą
skiego, księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa, w którym powiada
miając go o zawartym z księstwem Siedmiogrodu pokoju i jego warun
kach odnoszących się do Śląska podawał dokładne wskazówki w sprawie 
przekazania Opolszczyzny i Raciborszczyzny Bethlenowi. Nakazywał mia
nowicie namiestnikowi udać się na czele komisji, w której skład wejść 
mieli obok niego były starosta księstwa opolsko-raciborskiego Jan Krzy
sztof Pruskowski z Prószkowa oraz radcy cesarscy Mikołaj Kochticki 
i Fryderyk Gelhorn, do Opola, rozpisać tam sejmik i zakomunikować 
stanom wolę cesarską, a następnie odebrać od nich przysięgę od księcia 
siedmiogrodzkiego i przekazać oba księstwa bądź to Be.hlenowi Gabo
rowi osobiście, jeśli tam przybędzie, bądź to przysłanym przez niego 
pełnomocnikom. Obiecywał przy tym stanom górnośląskim, że przez 
przejście pod panowanie siedmiogrodzkie nie poniosą żadnego uszczerbku 
w swych prawach, przywilejach i wolnościach. Tłumaczył się wreszcie, 
że do zawarcia pokoju na takich warunkach skłoniła go wisząca nad 
jego krajami groźba najazdu tureckiego i tatarskiego, która nie ominę
łaby przecież także i Śląska 48.

Już właściwie od chwili dotarcia pierwszych dokładniejszych wiado
mości o zawarciu pokoju między cesarzem a księciem siedmiogrodz
kim 49 zapanowało duże poruszenie wśród szlachty górnośląskiej. 11 mar
ca pospiesznie zebrani w Opolu przedstawiciele stanów (tzw. ausschus- 
sowie) zwrócili się z prośbą o interwencję do bra'a cesarza, arcyksięcia 
Karola. Stwierdzali w imieniu stanów, że nie życzą sobie zmiany władcy, 
że oddanie ich pod obce panowanie jest sprzeczne z posiadanym przez 
nich i wielokrotnie potwierdzanym przez królów czeskich przywilejem 
de non alienando. Wyrażali nadzieję, że cesarz nie tylko zechce uszano
wać ten ich przywilej, ale na nowo go dla nich potwierdzi, co w prak
tyce oznaczałoby anulowanie mówiącego o zastawie księstwa opolsko- 
raciborskiego punktu traktatu mikułowskiego 50.

W podobnym tonie utrzymana jest również suplika stanów górnoślą
skich, skierowana bezpośrednio do cesarza, z tym tylko że powołują się 
one dodatkowo na akord drezdeński z lutego ubiegłego roku, gwarantu

47 Ferdynand  II  do arcyksięcia K arola, 2 I 1622 r. (Acta publica, t. IV, s. 195).
48 B ö h m e ,  D iplom atische Beyträge zur U ntersuchung der schlesischen Rechte  

und Geschichte, t. IV, B erlin  1772, s. 175—176; A. W e i t z e l ,  Geschichte der 
S tad t Ratiboř, R atiboř 1861, s. 157; V e r e s s ,  op. cit., s. 27—28.

49 Por. np. Z u sa m m en ku n ft der nächst angesessenen F ürsten und S tände zu  
L iegnitz vom  12. bis 20. Januar (Acta publica, t. V, B reslau  1880, s. 68).

50 Przedstaw iciele stanów  górnośląskich do arcyksięcia K arola, Opole 11 I II  
1622 r. (WAP Wr., F ürsten tum  O ppeln-Ratiboř, Rep. 35 II  7c, fol. 196).



jący stanom śląskim zachowanie wszystkich ich praw i przywilejów, 
a więc i przywileju de non alienando 51.

W swojej akcji przeciwko przekazaniu księstwa opolsko-raciborskiego 
Bethlenowi Gaborowi stany górnośląskie nie były 'osamotnione. Po
czątkowo posiadały one zdecydowane poparcie arcyksięcia Karola, który 
już w styczniu interesujący nas punkt traktatu mikułowskiego uznał za 
bezprawny i wyraził opinię, że cesarz nie powinien go potwierdzić52. 
Życzliwie odnosiły się do niej również naczelne władze śląskie, nowy na
miestnik i Królewski Urząd Zwierzchni we Wrocławiu (Oberamt), a także 
kamera śląska. Jednakże cesarz ze zrozumiałych względów zdołał prze
konać biskupa wrocławskiego o konieczności przekazania Górnego Ślą
ska księciu siedmiogrodzkiemu, a ten z kolei wpłynął na stanowisko 
stanów górnośląskich. Znalazło to odbicie w uchwale przedstawicieli 
stanów z 11 kwietnia. Nie domagano się już w niej tak stanowczo anulo
wania mówiącego o Górnym Śląsku punktu traktatu mikułowskiego; 
zobowiązywano jedynie hrabiego Jerzego z Oppersdorf u do udania się 
z pełnomocnictwami stanów do Wiednia i proszenia cesarza, żeby „Aocord 
strany Alienatij tiech Kniżetstwy p o k u d  m o ż n e  zmienitj, Stawum 
Privilegia gegich potwrditj a gych przy nich milostiwe chraniti a zusta- 
witj raczyła” 53.

Z instrukcją o podobnej treści 54 wyprawiono Jerzego z Oppersdorf u 
do Wiednia. Dano mu też listy do cesarza 55 i do kanclerza 56. Proszono 
w nich o wstawiennictwo i poparcie u prowadzącego z delegatami 
siedmiogrodzkimi rokowania w sprawie kilku niejasnych punktów trak
tatu mikułowskiego Joachima Metticha i o takie pokierowanie sprawami, 
żeby książę siedmiogrodzki sam zrezygnował z roszczeń do księstwa 
opolsko-raciborskiego.

Zastanawiające jest, skąd się wzięła w tym czasie tak duża rezerwa 
władz śląskich oraz niechęć stanów górnośląskich do Bethlena Gabora?

51 S tany górnośląskie do cesarza F erdynanda II, Opole 11 III  1622 r. (ibid., 
fol. 194— 195); por. też relację  agenta w eneckiego w e W iedniu M arco Antonio P a- 
dav ina z 2 kw ietn ia (D iplom atarium  rela tionum  Gabrielis B eth len  cum  V enetorum  
Republica, ed id it L. Ó váry, B udapest 1886, s. 250).

52 A rcyksiążę K arol do nam iestn ika śląskiego księcia Jerzego Rudolfa, Nysa 
16 I 1622 r. (Acta publica, t. IV, s. 197).

53 Z aw rzeni sniem ow ne, Opole 11 IV 1622 r. (WAP Wr., Rep. 35 II 7c, fol. 
197—198); we w szystkich tekstach  cytowanych z rękopisów  zachow ujem y pisownię 
oryginału.

54 Psani panu G irzim u z O ppersstorffu , Opole 11 IV 1622 r. (ibid., fol. 202—204). 
65 GCM psani z strany K n ížeti Sedm ihradského, Opole 11 IV 1622 r. (ibid.,

fol. 201—202).
56 Psani neyw yssem u panu Canczlerzj, Opole 11 IV 1622 r. (ibid., fol. 200—202).



Przecież jeszcze nie tak dawno Ślązacy znosili się z nim otwarcie i po
tajemnie, przecież tutejsi protestanci mogli liczyć na jego poparcie? 
Objęcie przez niego władzy na Górnym Śląsku mogło wzmocnić pozycję 
protestantów w ogóle na całym Śląsku. Wydawałoby się zatem, że 
szlachta śląska powinna raczej z zadowoleniem przyjąć postanowienia 
pokoju mikułowskiego. Tymczasem reakcja stanów śląskich, zwłaszcza 
Opolszczyzny i Raciborszczyzny, była zupełnie inna. Jest ona jednak 
zupełnie zrozumiała, jeśli się dokładnie rozważy zaistniałą na Śląsku 
sytuację. Ślązacy, którym po Białej Górze dzięki wstawiennictwu i po
średnictwu elektora saskiego, słono zresztą opłaconemu, udało się akor
dem drezdeńskim wyjść cało z zaangażowania się po stronie powstania 
czeskiego i poza opłaceniem się wielkimi sumami pieniężnymi, banicją 
najwybitniejszych przywódców protestanckich oraz konfiskatami, które 
dotknęły głównie terenów dzisiejszego Śląska czeskiego57, nie spotkały 
ich większe represje — widzieli na przykładzie Czech, jak drogo mogą 
zapłacić za nowy „bunt i rebelię” przeciwko Habsburgom. Woleli więc 
zachować rezerwę w stosunku do Bethlena Gabora, zwłaszcza że oba
wiali się, żeby im w razie zerwania pokoju nie przypomniano dawnych 
z nim kontaktów. Zdawali sobie przecież doskonale sprawę z elastycz
ności polityki Mitrydata Siedmiogrodu, jego „dwulicowości” i łatwości, 
z jaką przerzucał się w razie potrzeby z jednego obozu do drugiego.

Na stanowisko stanów górnośląskich wpłynęła jeszcze inna, bardziej 
namacalna groźba, a mianowicie obawa, że z chwilą oddania księstwa 
opolsko-raciborskiego Bethlenowi Gaborowi wzmogą się najazdy lisow- 
czyków na te ziemie, a tego obawiały się panicznie. Nic zresztą w tym 
dziwnego, ich skutki aż nazbyt dobrze poznały już w 1620 r.58 Że obawa 
ta odgrywała istotnie poważną rolę, przekonamy się poniżej.

Opór stanów górnośląskich i opieszałość namiestnika spowodowały, 
że przekazanie Górnego Śląska Bethlenowi Gaborowi odwlekało się, po
wodując częste interwencje dyplomatów siedmiogrodzkich i samego księ
cia na dworze wiedeńskim. Już w marcu 1622 r. w czasie rokowań 
w Nowych Dworach (Neuhäussel) na polecenie swojego władcy posło
wie siedmiogrodzcy, Kassai i Karoly, zapytywali delegatów cesarskich, 
kiedy Ferdynand II wypełni zobowiązania powzięte w Mikułowie i prze
każe księstwo opolsko-raeiborskie. Po tej interwencji na uroczystym po
siedzeniu obu delegacji cesarz przekazał posłom dokument, w którym * 56

57 Por. np. J. Z u k  a 1, Slezské konfiskace 1620—30. Polentováni provim ilé  
šlechty v  K rnovsku , O pavsku a O soblažsku po b itvě  Bělohorské a po vpádu  
M onsfeldove  (H istorický archiv české akadem ie, n r  42, P rah a  1916, s. 3 i n.).

56 W. C z a p l i ń s k i ,  Śląsk a Polska w  pierw szych latach w o jny trzydziesto 
le tn ie j (1618— 1620) (Sobótka, R. II, 1947, s. 175—176).



gwarantował oddanie Bethlenowi Gaborowi tych księstw na warunkach 
ustanowionych pokojem mikułowskim 59.

Pod koni ac tego miesiąca książę siedmiogrodzki ponownie wskazy
wał na trudności w realizacji warunków pokoju i jeszcze raz prosił 
o przestrzeganie postanowień powziętych w Mikułowie60. W kilka dni 
później polecił też kanclerzowi siedmiogrodzkiemu, udającemu się na 
sejm Rzeszy, interweniować na dworze cesarskim w sprawie rzeczywi
stego przekazania księstw górnośląskich61. Na temat niejasnych i spor
nych punktów traktatu pokojowego w Mikułowie toczyły się wreszcie 
od początków maja rokowania w Wiedniu. Poruszano tam m. in. sprawę 
księstw górnośląskich. Charakterystyczne jest, że podniesiono na nich 
projekt stanów Górnych Węgier, podległych księciu siedmiogrodzkiemu, 
według którego Opolszczyzna i Raciborszczyzna miały być wymienione 
ńa 2 komitaty węgierskie. Podejrzewając — jak się zdaje słusznie — że 
za tą sugestią kryje się nie kto inny, jak tylko sam Bethlen Gabor, ce
sarz odrzucił ją zdecydowanie, obawiając się zbytniego wzmocnienia 
pozycji księcia Siedmiogrodu na Węgrzech62. A wpływy jego na tym 
terenie zaczęły właśnie wtedy poważnie maleć, liczba zwolenników top
niała, a palatynem wybrano niechętnego mu Statnisława Thurzóna, daw
nego adherenta Bethlenowego. Zmiana sytuacji na Węgrzech znalazła 
swój zewnętrzny wyraz w wizycie cesarza z młodą małżonką Elenonorą 
z Mantui na sejmie węgierskim w Ödenburgu w dniu 24 maja 63.

Pomawianie Ferdynanda II o to, że nie chce przekazać księciu sied
miogrodzkiemu księstwa opolsko-raciborskiego64, wydaje się być zu
pełnie nie uzasadnione. Gdyby bowiem istotnie tak było, nie starałby się

59 G i n d e l y ,  op. cit., t. IV, s. 463.
60 B ethlen G abor do F erdynanda II, Cassoviae 24 I II  1622 r. (M onum enta  

Com itialia Regni Transsylvaniae, ed id it S. Szilágyi, t. V III, B uda-P est 1882, 
s. 90—91).

61 Instructio  generoso domino Stephano Kovachoczy regni Transylvaniae pro- 
tocancellario et ad sacratissim am  im peratoriam  regiam que M ajesta tem  in  com i
tiis Soproniensibus constitu tam  ablegato commissario..., Cassoviae 1 IV 1622 r. 
(Bethlen Gábor fe jede lem  levelezése, ed id it S. Szilágyi, B udapest 1887, n r  CLX X III, 
s.. 214—217). W pierw szym  punkcie tej in stru k c ji czytam y: „Ju x ta  contenta N icla- 
spurgensis diplom atis superinde em anati u trum que O puliae scilicet e t R atboriae 
ducatum  mos et defacto sua M ajestas m anibus nostris, cum  ex p a r te  in  resignatio - 
n ibus ad m anus suae M ajestatis regni H ungariae e t praesid iorum  in  eo hab ito rum  
fienda, n ih il desideratu r, assignare defbebit et app licare”. Por. też V e r  e s s, 
op. cit., s. 28—29.

62 Pisze o tym  P adav in  z W iednia, 14 V 1622 r. ( Ó v á r y ,  op. cit., s. 254—255).
63 G o o s s ,  op. cit., s. 564.
64 Robi to np. S. Szilágyi we w stępie do w ydaw nictw a M onum enta Com itia

lia..., t. V III, s. 19.



0 przekonanie w tej materii swego brata Karola ani o zmianę stanowi
ska stanów górnośląskich. Zresztą rozwój wydarzeń w Rzeszy i na Węg
rzech wskazywał wyraźnie, że cesarzowi zależy na utrzymaniu pokoju 
z Bethlenem, bo czas pracował teraz dla niego. Usprawiedliwiały go 
natomiast trudności, jakie początkowo napotykał na Śląsku. Pisał o tym 
szczerze w liście do Bethiena Gabora z 13 maja, potwierdzając raz je
szcze swoją dobrą wolę wypełnienia postanowień traktatu mikułowskie- 
go i przekazania mu księstwa opolsko-raciborskiego oraz zawiadamiając 
go o zwołaniu na 30 maja sejmiku do Opola, na którym dokona się ofic
jalnie tego przekazania 65. Zgodnie też z obietnicą wyrażoną w tym liście 
następnego dnia wyprawił odpowiednią instrukcję do księcia Jerzego 
Rudolfa, dając w niej wyraz swojej chęci przestrzegania wszystkich 
postanowień traktatu mikułowskiego. W związku z tym raz jeszcze po
lecił zwołać stany górnośląskie do Opola i na sesji sejmikowej oddać 
księstwa górnośląskie księciu siedmiogrodzkiemu 66.

Jeszcze wcześniej Bethlen Gábor wysłał osobny list do Jerzego Ru
dolfa, zawiadamiając go o wysłaniu komisarzy do przejęcia ziemi górno
śląskiej, Jerzego Tataya i Andrzeja Marussyego, i prosząc go o udzie
lenie im pomocy w ich pracy 67. Książę legnicki odpowiedział na to pi
smo w tonie dosyć życzliwym i obiecał, że zrobi wszystko, żeby na 
zwołanym na 30 maja sejmiku w Opolu uczynić zadość woli cesarskiej
1 życzeniu księcia siedmiogrodzkiego68, ale z realizacją tej obietnicy wcale 
się nie spieszył. Przybyłych w pierwszych dniach maja na Śląsk komi
sarzy Bethlenowych nie chciał w ogóle przyjąć, tłumacząc się, że jest 
in publicis deliberationibus occupatissimus69, a zajęcie się nimi zlecił 
wicekanclerzowi Kahlowi. Widać było, że nie chce się osobiście angażo
wać w tej sprawie, aczkolwiek musiał się podporządkować rozkazom 
nadchodzącym z Wiednia, czemu dał wyraz w liście do cesarza pisząc, że 
jemu osobiście i komisji uda się tak pokierować obradami stanów gór

65 F erdynand  II do B ethiena Gabora, W iedeń 13 V 1622 r. (S tatn i ústřední 
archiv , P raha, A rchiv M inisterstva vn itra , zespół Česká dvorská kancelář — skró t: 
SUA, CDK — sygn. 2 V E 2, k a rto n  n r  739, teczka zaty tu łow ana S chriften  von  
den Jahren 1622 und 1623 betrefenden  die in  dem  N ikolsburger Friedensvertrage  
stipu lirte  A btretung  der F ürsten thüm er Oppeln und Ratiboř an den Fürsten von  
Siebenbürgen, B eth len  Gabor, und die E inziehung derselbten nach B eth len ’s W ie
dervereinigung m it den Feiden des K aisers).

68 B ö h m e ,  op. cit., t. IV, s. 177—178.
67 B ethlen G ábor do księcia Jerzego Rudolfa, Cassoviae 2 IV 1622 r. (SUA-ČDK, 

Schriften...).
68 Jerzy  Rudolf do B ethiena G abora, Legnica 29 IV 1622 r. (ibid.).
69 M ündliche A bfertigung  der Siebenbürgischen G esandten per dom inum  K ahl 

vicecanzlern, bez daty (ibid.).



nośląskich, żeby dokonały przekazania obu księstw bądź księciu siedmio
grodzkiemu osobiście, bądź jego upełnomocnionym komisarzom70.

Upominali się o to teraz zresztą posłowie siedmiogrodzcy, Tatay i Ma- 
russy, którzy też domagali się wydania im przez komorę śląską wszy
stkich urbarzy i ksiąg gospodarczych majątków kameralnych z Górnego 
Śląska oraz przekazania im dochodów z tych majątków za okres od raty
fikacji pokoju mikułowskiego do rzeczywistego przekazania ich pod ad
ministrację siedmiogrodzką71. W zastępstwie namiestnika przyjął ich 
wicekanclerz Kahl, który stwierdził, że nie da się im przekazać rządów 
w księstwie opolsko-raciborskim uno temporis momento, lecz zostanie 
to dokonane zgodnie z prawami krajowymi na zwołanym przez Jerzego 
Rudolfa sejmiku w Opolu 72.

Skład wyznaczonej jeszcze 7 stycznia przez cesarza komisji uległ 
pewnym zmianom. Nie mógł czy też nie chciał mimo wyraźnego pole
cenia Ferdynanda II zjawić się w Opolu namiestnik, zasłaniając się na
wałem zajęć. Na swoje miejsce wyznaczył na przewodniczącego komisji 
dolnośląskiego magnata Joachima Malzana. Z pozostałych członków 
komisji przybył do Opola tylko Pruskowski, który zresztą przy tej oka

70 Jerzy  Rudolf do F erdynanda II, Legnica 1 V 1622 r. (ibid.).
71 „Ut felicius tam  m andata  S acratissim ae C aesareae M ajestatis, quam  literae 

electae M ajestatis effectu suo gaudere possint, operae precium  duxim us p ro  dex te- 
rio ri executione rerum  praesen tium , receptionis duorum  D ucatuum  aliquod n a ta tu  
digna re ru m  m om enta in m em oriam  Illustrissim ae C elsitudini vestrae  revocare, 
ac super eo m atu ram  resolutionem  presto lari. P rim um , itaque factu  dignum  est, 
u t illustrissim us princeps noster gratiosissim us Dominos Com m issarios a parte  
C aesareae M ajestatis benigne una nobiscum  ratione resignationis Duca tuum  
fiendae expedire dignetur. Secundum , u t inclytae C am erae V ratislaviensi gratiose 
iniungere velit, quatenus U rbaria  duorum  D ucatuum  Opoliae e t R atiboriae, bono- 
rum que om nium  cum universis proventibus C ivitatum , oppidorum , ad eos D ucatus 
ab antiquo pertinere  debentium , sive ea sin t bona feudalia, au t libera, sive im - 
p ignerata, sive vendita, au t vero alicui data, au t inscrip ta, cum  declaratione sin 
g u la ri nobis iu x ta  cathalogum  vel seriem  ex tra  dari ne m oleste ferat. Tertium , 
u t a tem pore perm utation is diplom atum , a nona die scilicet Januarij... a quo die 
p renom inati duo D ucatum  Electae Regiae M ajestatis cesserunt omnes proventus 
D ucatuum , T ricesim arum  telenioťum  taxas C iv ita tum  vel per Dom inum  P raefec
tum , vel per inclytam  Cam eram  V ratislaviensem  ad hodiernum  usque diem p e r
ceptorum  vel ex re s ta n tijs  percip iendorum  m anibus benigne cu ra re  dignetur, ne 
hinc aliqua ja c tu ra  p roventuum  vel potius sacro diplom ati in ju ria  Clem entissim o- 
que Domino nostro  disciplentia em ergere v ideatu r, neque aliquid vel in  in s tru 
m entis arm am en tarijs  vel rebus allodialibus desiderari censeatur, hoc insuper 
adiecto, u t Illu striss im a C elsitudo v estra  vel super hoc Cam eram  V ratislaviensem  
req u ire re  dignetur, quatenus u sita tas instructiones, sa laria  congrua om nium  offi
cialium  in paribus nobis expediri in sinuet ac annuat...”, Je rzy  T atay  i A ndrzej 
M arussy do Jerzego Rudolfa, bez daty  (ibid.).

72 M ündliche Abfertigung...



zji spodziewał się potwierdzenia przez stany swojej nominacji na sta
rostę księstwa opoLsko-raciborskiego.

Przybywszy do Opola, komisarze cesarscy zastali umysły wzburzone, 
a zdania podzielone. Obrady stanów miały burzliwy przebieg, raz po raz 
dochodziło do różnych incydentów. W końcu jednak Malzanowi i Prus- 
kowskiemu udało się szczęśliwie doprowadzić dzieło do końca7:1, przy 
czym w niemałym stopniu przyczyniła się do tego groźba ponownego 
najazdu lisowczyków. W dniach obrad sejmiku bowiem oddziały polskie 
idące od Dobrodzienia stanęły pod Opolem, żądając przepuszczenia ich 
przez mosty w drodze na Nysę. Stany napisały w tej sprawie do arcy- 
księcia Karola, prosząc go o interwencję u cesarza, ale tym razem skoń
czyło się wszystko tylko na strachu, bo oddziały te nie zatrzymane poszły 
w kierunku hrabstwa kłodzkiego 73 74.

W takich okolicznościach stany górnośląskie, naciskane z jednej stro
ny przez komisarzy cesarskich, a z drugiej przez delegatów i pełnomoc
ników Bethlena, podjęły 30 maja uchwałę, w której godziły się uznać 
księcia siedmiogrodzkiego za swojego pana i złożyć mu hołd, zastrzegały 
sobie jednak powrót pod panowanie królów czeskich po wygaśnięciu 
terminu zastawu75 76. O identycznej niemal z tą uchwałą treści list wy
prawiły bezpośrednio do Bethlena Gabora, powiadamiając go o powziętej 
na sejmiku decyzji i ,prosząc o przestrzeganie zawartych w ich uchwale 
warunków, a zwłaszcza o potwierdzenie w specjalnym dokumencie, spo
rządzonym w języku czeskim na pergaminie, wszystkich i praw i przy
wilejów oraz o zagwarantowanie im swobody wyznania 7fi. W ten sposób

73 Relacja M alzana w ysłana do Jerzego Rudolfa, Opole 1 VI 1622 (ibid.).
74 W. D e m b o ł ę c k i ,  Przewagi elearów polskich, 1623; A. W e i t z e l ,  

G eschichte der S tadt, H errschaft und ehem aligen Festung Kosel, Kosel 1888, s. 166.
75 W uchw ale tej m. in. czytam y: „Z tiech przyczyn P any  Staw ow e m ohly dagicz 

se na obdarow ani swe, że od kolena G. M. K raluow  Czeskych odlauczeni a żad
nem u ginem u w  poddanost addaw anj byti nem agj, nez pronlydagicze se na tom 
Accordu [tj. pokoju m ikułow skim  — przypisek mój, J. L.], yak dotc/.eno, w ssem u 
krzestianstw j nem ale nez welicze zalezj. Aby proto w ietssy krw e p ro litj a zniss- 
czeni tiechto  okolicznych zemi se nestalo, nybrz tem u accordu a m ilustiw e wuoli 
G. M. Cz. zadosti uczynieno bylo, sou P any  Staw ow e G. M. P. K. M. podle w ydane 
a zapsané Notule hold vczynilj, a Geho za P ana yak  dotczeno do dw u żywotuw, 
w ssakż z tu t w ym inku, kdyby ten czas 'dossel, żeby ad G. M. Cz. a neb bedau- 
czych K ralów  Czeskych dale gim m ilostivé vssetczeni a przy obdarow anim  swym 
podsta tn ie pozustaw enj bylj przygatj...” Z aw rzeni sniem ow ne, Opole 30 V 1622 r. 
(WAP Wr., Rep. 35 II  7c, fol. 209—210). Ciekawe, że nie zwrócono zupełnie uwagi 
na fak t, iż uchw ała ta  stanow iła w łaściw ie pogwałcenie interesującego nas punktu  
tra k ta tu  m ikułowskiego, ponieważ w ykluczała faktycznie ew entualnych potom ków 
B ethlena G ábora od w ładztw a nad G órnym  Śląskiem .

76 Psany G. M. K. G abryelowi etc., Opole 1 VI 1622 r. (ibid., fol. 222—223).



po przeszło dwuletnich przetargach dyplomatycznych Bethlen Gabor 
znalazł się w rzeczywistym posiadaniu obu księstw górnośląskich.

Podejmując uchwałę aprobującą postanowienia traktatu mikułow- 
skiego w sprawie zastawu księstwa opolsko-raciborskiego księciu sied
miogrodzkiemu, stany górnośląskie starały się przy tym zrealizować 
także swoje postulaty. Chodziło mianowicie o obsadzenie stanowiska 
starosty krajowego. W okresie powstania czeskiego funkcję tę sprawował 
przywódca protestantów górnośląskich Andrzej Kochticki. Pod koniec 
1621 r. Ferdynand II usiłował narzucić ziemi górnośląskiej starego sta
rostę z czasów cesarza Macieja, Jana Krzysztofa Pruskowskiego. Stany 
jednak nie chciały go uznać pod pretekstem, że wbrew prawom krajo
wym przed objęciem urzędu nie chce im złożyć przysięgi. W istocie cho
dziło o to, że był on powolnym narzędziem w rękach reakcji katolic
kiej 11. Spór o to trwał dosyć długo i po wielu interwencjach77 78 został 
dopiero rozstrzygnięty na wyżej omówionym sejmiku majowym, kiedy 
to stany, godząc się na przekazanie obu księstw Bethlenowi Gaborowi, 
żądały pozostawienia dotychczasowych urzędników krajowych na pia
stowanych przez nich stanowiskach, a tym samym Andrzeja Kochtic- 
kiego na urzędzie starościńskim, i podjęły w tej sprawie odpowiednią 
uchwałę79. Stała ona wprawdzie w wyraźnej sprzeczności z poleceniem 
cesarza z 23 kwietnia, stanowiącym faktycznie nominację na to stano
wisko dla Pruskowskiego 80, ale ostatecznie w okresie rządów Bethlena 
Gabora na Górnym Śląsku Kochticki utrzymał się na swoim urzędzie.

Nasuwa się obecnie pytanie, jaki przebieg i jakie znaczenie miały 
rządy Bethlena Gabora dla księstw górnośląskich? Wiadomo, że w swoim 
rodzinnym kraju zapoczątkował on złoty pod każdym względem okres. 
Z małego księstwa dzięki sprzyjającym warunkom politycznym uczynił 
państwo, z którym musiały się liczyć nawet takie potęgi, jak Habsbur
gowie i Turcja. Prowadził bardzo korzystną dla kraju politykę ekono
miczną, popierał rozwój górnictwa, przemysłu i handlu, dzięki czemu 
szybko rosły dochody państwa. Opierając się na mieszczaństwie, pomy
ślnie realizował próby wzmocnienia swojej władzy. Sam kalwin, potra
fił się zdobyć na tolerancję religijną, wśród jego bliskich doradców

77 Z aw rzeni sniem ow ne, Opole 8 X II 1621 r. (ibid., fol. 189—190); stany górno
śląskie do O beram tu, Opole 9 X II 1622 r. (ibid., fol. 191—192).

78 Por. np. lis t stanów  górnośląskich do cesarza, Opole 11 I II  1622 r. (ibid., 
fol. 195).

78 Z aw rzeni sniem ow ne, Opole 30 V 1622 r., (ibid., fol. 209—210); por. też p rzy 
pis n r  73.

80 Jerzy  Rudolf do F erdynanda II, Legnica 13 V II 1622 r. (SUA-CDK, S ch rif
ten... O nom inacji te j w iem y ty lko  z k ró tk ie j w zm ianki w tym  liście).



widzimy nawet jezuitów. Zasłynął jako przyjaciel i protektor nauk 
i sztuk 81.

Jaką politykę ekonomiczną i religijną prowadził na interesującym nas 
terenie? Czy była ona podobna do siedmiogrodzkiej, czy też traktował 
Górny Śląsk jako typową zdobycz wojenną, która w krótkim czasie ma 
przynieść duże zyski? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest łatwa. 
Materiały archiwalne do rządów wewnętrznych Bethlena Gabora w księ
stwie opolsko-raciborskim są bardzo skąpe. W literaturze przedmiotu zaś 
spotyka się na ten temat tylko marginesowe wzmianki. Rządy te zre
sztą trwały bardzo krótko, bo zaledwie trochę ponad jeden rok. Przy
padały poza tym na czasy burzliwe, kiedy to niejedno archiwum zaginęło. 
W sumie do naszych czasów dochowały się bardzo nieliczne wzmianki do 
omawianego iproblemu. Spróbujmy na ich podstawie dać krótki zarys 
rządów wewnętrznych księcia siedmiogrodzkiego na Górnym Śląsku.

Władzę w kraju podobnie jak poprzednio sprawował urząd starościń
ski, który miał być tylko wykonawcą woli księcia. Już w kilka dni po 
złożeniu hołdu przez stany górnośląskie na ręce komisarzy książęcych 
starosta Andrzej Kochticki zwrócił się do Bethlena Gabora z prośbą o na
desłanie książęcej pieczęci do pieczętowania wydawanych przez kance
larię starościńską dokumentów. Wzmianka ta dowodzi, że miał on na 
Górnym Śląsku znacznie większe uprawnienia niż późniejsi panowie tej 
ziemi, Wazowie. Ci bowiem poza Karolem Ferdynandem nie mieli prawa 
używania tytułu księcia opolskiego i raciborskiego. Urząd starościński 
był również całkowicie od nich niezależny82. Bethlen Gábor natomiast 
był faktycznie władcą tej ziemi. Jeśli co ograniczało jego władzę, to 
przede wszystkim trudności komunikacyjne i związane z nimi utrudnie
nia w utrzymywaniu kontaktów z urzędem starościńskim. Niemało zre
sztą przyczyniała się do tego celowa i świadoma działalność władz 
austriackich, którym już niedługo po złożeniu hołdu Bethlenowi Gabo
rowi przez stany górnośląskie zależało na tym, żeby kontakty jego z tymi 
ziemiami były jak najluźniejsze. Wiązało się to oczywiście ze stopnio
wym pogarszaniem się stosunków habsbursko-siedmiogrodzkich. Na te 
trudności stany górnośląskie mocno się uskarżały. Były bowiem mo
menty, np. na wiosnę 1623 r., że w ogóle nie można się było skontakto-

01 T. W i t t m a n ,  B eth len  Gábor, B udapest 1952, passim; K apito ly  z  uhorských  
dějin, B ratislava 1952, s. 118—120; J. R e c h m a n ,  D zieje W ęgier, W arszaw a 1954, 
s. 42—43; Ungarn. L and und Volk, G eschichte, Staatsrechte, V erw altung  und  
Rechtspflege..., Leipzig 1918, s. 172—173.

82 W. D z i ę g i e l ,  U trata ks ięstw  opolskiego i raciborskiego przez L udw ikę  
Marię w  r. 1666, K raków  1936, s. 49—53; A ndrzej K ochticki do B ethlena Gabora, 
Opole 2 VI 1622 r. (WAP Wr., Rep. 35 II  7c, fol. 211—212).



wać z księciem, w rezultacie czego wiele spraw bieżących czekało na 
załatwienie 83. Bethlen Gabor pomawiał wręcz arcyksdęcia Karola o nie
dopuszczanie do siebie wysłanników górnośląskich 84.

Zarządzaniem dobrami kameralnymi pod zastawem siedmiogrodzkim 
zajmowali .się przysłani przez Bethlena komisarze. Wydaje się, że na tę 
dziedzinę działalności książę zwracał największą uwagę. Już na pierw
szej audiencji w Królewskim Urzędzie Zwierzchnim Tatay i Marussy 
mówili przede wszystkim o dochodach z dóbr kameralnych i o księgach 
gospodarczych. Później, zwłaszcza już po przekazaniu księstw, zajęli się 
tą sprawą jeszcze gorliwiej. Przede wszystkim musieli sparaliżować 
akcję niektórych oficerów cesarskich, np. barona Strinzensteina i księcia 
Lichtensteina, którzy proponowali zebranie całego inwentarza żywego, 
zboża i ryb z fohvarków cesarskich w dobrach kameralnych opolskich 
i kozielskich i przekazanie ich na potrzeby wojska85. Dużo zachodów 
kosztowało ich także uzyskanie urbarzy i ksiąg gospodarczych z tych 
dóbr 86, ponieważ kamera śląska nie chciała ich wydać i dopiero na oso
bistą interwencję namiestnika, Jerzego Rudolfa, obiecała wyznaczyć do 
załatwienia tej sprawy specjalnego urzędnika 87 88.

O samej gospodarce administratorów siedmiogrodzkich w dobrach 
kameralnych w księstwie świdnicko-jaworskim nie posiadamy żadnej, 
najdrobniejszej nawet wzmianki. Wiadomo tylko, że była ona nasta
wiona na duży i szybki zysk, co jest zupełnie zrozumiałe w świetle 
ciągłych kłopotów finansowych Bethlena. Z tego stosunkowo niedużego

83 Z aw rzeni sn iem ow ne , Opole 12 VI 1623 r. (ibid., fol. 214); Psanj G. K. M. 
G abryelow j, Opole 12 VI 1623 r. (ibid., fol. 217—218)\Instruczij Panuom  W ysianym  
k G. K. M. K n iżeti G abryelow y, Opole 12 VI 1623 r. (ibid., fol. 218—220).

84 W liście B ethlena G abora do arcybiskupa P io tra  Pázm ányego, Tokaj 22 III  
1623 r .( m. in. czytam y: „Sléziából p rae fec tu sunka t vala ki, m ivel sem m i in struc - 
tió ja  nem  volt, Carolus herczeg u tjában , m egfogatta és e lv ite tte  m ennyit, búsulunk, 
meg nem  irh a tju k , az re ttenetes gyalázato t m inden m arh án k n ak  elveszésénél is 
m agyobonak ta rtju k , hogy mi ily suspeotusok vagyunk és csak szolgánkkal sem 
szabad beszéllenniinké; m ié rt is ad ta  ö felsége az rosz ducá tust nekiink...” P ázm ány  
Peter levelezése, t. I, ed id it V. F ran k l (M onum enta H ungariae H istorica, t. XIX, 
B udapest 1873, s. 319—321).

85 B aron H ans E rnest von S trin tzenste in  do kam ery  śląskiej, Leuttom ericz 
28 V 1622 r. (SUA-CDK, Schriften ...);Książę L ich tenstein  do cesarza, 14 VI 1622 r. 
(ibid.).

86 Por. p ro test złożony przez T ataya  i M arussyego na ręce księcia Jerzego 
Rudolfa, bez daty  (ibid.)', Recognitio Legatis H ungaricis super Protestatione tra 
dita data Lignicii, 9 IX  1622 r. (ibid.).

87 Jerzy  Rudolf do kam ery  śląskiej, Legnica 7 VI 1622 r. (ibid.); dy rek to r k a 
m ery śląskiej do Jerzego Rudolfa, W rocław  15 VI 1622 r. (ibid.).

88 F. I d z i k o w s k i ,  Geschichte der S tad t Oppeln, Oppeln 1863, s. 164; F. F r i e 
d e n s b u r g ,  Die schlesischen G etreidepreise vor 1740 (Zeitschrift..., R. XL, 1906, 
s. 30).



kraju Bethlen potrafił wyciągnąć 300 000 fl. rocznego dochodu. Niemało 
przyczyniła się także do tego jego polityka monetarna. Z całą pewnością 
nie była ona korzystna dla Górnego Śląska. Kraj, w którym szalała dro
żyzna, a ceny rosły dosłownie z dnia na dzień, osiągając katastrofalny 
poziom już w 1622 r.88, książę siedmiogrodzki zaczął zalewać kiepską mo
netą, bitą przez jego ludzi w Opolu i Raciborzu89.

Jeśli chodzi o sprawy religijne, to w zasadzie Bethlen Gabor nie da
wał duchowieństwu katolickiemu specjalnych okazji do skarg na siebie. 
Niewątpliwie jednak za jego rządów protestanci podnieśli głowę na 
Górnym Śląsku 90. Stąd też pochodziły dosyć częste skargi kół katolic
kich na prześladowania ze strony protestantów. Szczególnie dużo wrzawy 
wywołały spory między protestanckim mieszczaństwem i radą miejską 
w Opolu a tamtejszym klerem katolickim, które oparły się o biskupa 
wrocławskiego, Bethlena Gabora, a nawet cesarza. Trzeba przyznać, że 
książę siedmiogrodzki oraz jego urzędnicy starali się zachować w tych 
sporach bestronność i ferować możliwie obiektywne wyroki, rup. w sierp
niu 1622 r. Bethlen Gabor zapewniał przeora dominikanów, że będzie 
bronił jego słusznych praw i zgodnie z tą obietnicą wydał odpowiednie 
polecenie staroście Kochtickiemu. To wcale jednak nie przeszkadzało 
opolskiemu duchowieństwu skarżyć się przed biskupem na łamanie praw 
i przywilejów Kościoła katolickiego, jak to np. było w wypadku dzie
kana Jana Stephetiiusa91. Te nieustanne skargi duchowieństwa opol
skiego arcyksiążę Karol przekazywał na dwór wiedeński. W końcu Fer
dynand II obiecał bratu interweniować u Bethlena Gabora „wegen der 
bedrengten Cathoilischen im Opplischen Fiirstenthumb” 92.

Charakterystyczny jest opis przybycia urzędników siedmiogrodzkich, 
do Prudnika z okazji zmiany rady miejskiej w tym mieście93. Według 
starego, ale nie praktykowanego tam od dawna zwyczaju poprosili oni 
zgromadzenie obywateli miejskich o wypowiedzenie swoich skarg prze
ciwko radzie. Członkowie rady początkowo przeciwko temu nie opono
wali, ale gdy niektórzy mieszczanie skorzystali z dogodnej okazji i za

80 F. F r i e d e n b u r g ,  Schlesiens neuere M ünzgeschichte  (Codex diplom aticus 
Silesiae, t. X IX , B reslau  1899, s. 190—191); M. G. D e w e r d e c k ,  Silesia num ism a-  
tica..., J a u e r  1711, s. 502—504. P rzyznaje to  zresztą sam B ethlen G ábor w liście 
do sędziego koszyckiego, 5 X II 1622 r. (B ethlen  Gábor fe jede lem  levelezése, B uda
pest 1887, n r  CXCVII, s. 239). Bronić go usiłu je V e r  e s s, op. cit., s. 31 i n., ale 
argum enty  jego są nieprzekonyw ujące.

90 V e r e s s ,  op.  cit., s. 35.
91 I d z i k o w s k i ,  op. cii., s. 163—164.
92 F erdynand  II do arcyksięcia K arola, W iedeń 17 X  1622 r. (AA Wr., sygn. 

I A 4/b1, n r  189).
93 A. W e i t z e l ,  G eschichte der S tad t Neustadt..., s. 164; J. C h r z ą s z c z ,  

Geschichte der S tad t N eustadt, N eustad t 1912, s. 164.



częli wysuwać rozmaite zarzuty pod adresem rajców, a urzędnicy sied
miogrodzcy — brać je na serio, wówczas pisarz miejski Hartwig Strumpf 
począł protestować przeciwko uprawnieniu urzędników książęcych i gmi
ny do wnoszenia skarg przy zmianie rady. Wywołało to ożywioną 
dyskusję, której rezultatu, niestety, nie znamy. Przykład ten jest jednak 
znamienny z tego powodu, że ilustruje dążność rządu siedmiogrodzkie
go do możliwie obiektywnego załatwiania sporów między mieszkańcami 
księstwa opolsko-raciborskiego.

Wydaje się jednak, że Bethlen sam zdawał sobie sprawę z tymczaso
wości swoich rządów na Górnym Śląsku. Najpierw nie przybył do Opola 
celem odebrania przysięgi od swoich nowych poddanych, aczkolwiek 
początkowo nosił się z takim zamiarem, następnie nie zjawiał się wcale 
na posiedzeniach książąt i stanów śląskich we Wrocławiu, na co te mocno 
się użalały, posądzając go, że Chce w ten sposób uniknąć ponoszenia 
z księstwa opolsko-raciborskiego przypadającej na nie części ciężarów 
ogólnośląskich94. Wprawdzie książę siedmiogrodzki starał się potem to 
uchybienie naprawić i upoważnił starostę podległych jemu księstw gór
nośląskich do zastępowania go na zjazdach książąt i stanów śląskich, ale 
nastąpiło to dopiero pod koniec kwietnia 1623 r., a tym samym i u schył
ku jego rządów na tym terenie95.

Niewiele materiału posiadamy do scharakteryzowania stosunku mie
szkańców księstwa opolsko-raciborskiego do Bethlena Gabora. O sto
sunku chłopów do nowego władcy nie zachowała się ani jedna wzmianka 
źródłowa. Wydaje się natomiast, że cieszył się on pewną sympatią wśród 
protestanckiego mieszczaństwa górnośląskiego. Wskazywałyby na to przy
toczone wyżej wypadki z Opola i Prudnika. Jeśli tak istotnie było, to 
nie należy się temu dziwić. Bethlem przecież w swojej wewnętrznej po-

94 M emoriale zu  itz igen  F ürstenttage gehörig in  L andes- und  Privatsachen, 
B reslau  23 I II  1623 r. (Acta publica, t. V, s. 166).

65 „Cum n ih il m agis unquam  in votis quam  C hristian i populi com moda habue
rim us, in idque omni conatu  sem per incubuerim us, u t et cu rae  nostrae dem on
strarem us, quo officio nostro  non in  u ltim is responsuri, ea qua p ar est in tentione 
viderem us. E apropter cum publica dilectionum  et dom inationum  vestra ru m  com i
tia  V ratislav iae tem pore ab eo, quo cum  Sacra C aesarea M ajestate  conclusis foe
derum  pactis D ucatus nostri Silesiaci ra tione pac to rum  acceperim us; ne officio 
nostro  e t publicae earum  causae deesse v iderem ur, nom ine nostro P raefec tum  
D ucatuum  illorum  ibi in teresse voluim us; idque serio  nostris in junxim us, u t omni 
ope in publica earum  com m oda sibi ann itendum  existim aren t. Sed cum reversales 
quasdam  a nobis D alictiones et D om inationes V estras antiquo usu i illarum  P ro 
v inc iarum  insisten tes exposcere intellegim us, u ti id e t an tiq u ita ti consentaneum , 
et an tiquo  earum  ju r i condignum  a rb itra ti, n ih il in nobis de iis tradend is d iffi
cu lta tis  et m orae interponerem us, nisi p a ria  earum  P raefec tus noster apud se oblita 
nuper a nobis dim issus in S ilesiam  secum  obduxisset...” B ethlen  G abor do książąt 
i stanów  śląskich, V aradia 26 IV 1623 r. (WAP Wr., Rep. 33 I 1471, t. I).



polityce w Siedmiogrodzie opierał się właśnie na mieszczaństwie i przy 
jego pomocy realizował swoje ambitne, absolutystyczne plany.

Nieco więcej można powiedzieć o stosunku do niego szlachty górno
śląskiej. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z okresem przed złożeniem 
mu przysięgi nie uległ on większej zmianie; był zatem negatywny 
z tych samych powodów, o których już wyżej była mowa. Szlachta wie
działa, że są to tylko rządy tymczasowe i tak też je traktowała. Bała się 
także, żeby nie zamieniono ich na stałe. W tym celu domagała się ciągle 
potwierdzania swoich przywilejów, które gwarantowały jej powrót pod 
panowanie królów czeskich; żądała tego jeszcze w czerwcu 1623 r., kiedy 
to zerwanie między księciem siedmiogrodzkim a cesarzem było już nie
mal pewne96.

Stany i władze ziemi górnośląskiej zwracały się do niego tylko 
w prawach urzędowych, i to najbardziej palących, takich, z którymi nie 
można sobie było poradzić we własnym zakresie. Należała do nich przede 
wszystkim kwestia najazdów i zajazdów szlachty polskiej na teren księ
stwa opolskiego. Skarżono się np., że niejaki Albrecht Olewiński ze swoją 
czeladzią i chłopami napadł na majątek Jana Frankenberga, Nową Wieś, 
ranił 18 osób, z czego 3 zmarły, a kilka porwał i osadził w swojej po
siadłości jako poddanych. Ze skargą na podobne ekscesy wystąpił rów
nież proboszcz oleski Hieronim Perć. W związku z tym stany górnoślą
skie prosiły Bethlena Gabora o interwencję na dworze p ilsk im 97.

Stwierdzić trzeba z drugiej strony, że książę siedmiogrodzki miał 
także swoich zwoleników w księstwie opolsko-raciborskim, ale liczba ich 
nie była duża. Uważano za nich głównie Reiswitzów oraz Hansa Schel
lendorf a, który z ramienia Bethlena sprawował wysoką funkcję regenta 
obu księstw górnośląskich98 99. Ogół szlachty górnośląskiej odnosił się do 
niego niechętnie. Podobnie zresztą było i na całym Śląsku. Bethlen 
miał tutaj pewną liczbę ukrytych lub jawnych stronników, ale było ich 
niewielu. Niektórzy protestanci śląscy próbowali się do niego zbliżyć, 
m. in. za protekcją księcia legnicko-brzeskiego Jana Chrystiana udał się 
do Siedmiogrodu poeta śląski Marcin Opitz, który miał tam objąć sta
nowisko w akademickim gimnazjum w Weissenburg " .

Sam Bethlen nie żywił co do swoich nowych pioddanych żadnych 
złudzeń. Przyznawał podobno, że nie jest łubiany na Górnym Śląsku; 
miał nawet mówić o pogardzie, jaką do niego żywi tamtejsza szlachta 10°.

96 Z aw rzenj sniem ow ne, Opole 12 VI 1623 r. (WAP Wr., Rep. 35 II  7c, fol. 214); 
In stru c tij Panuorn w ysianym  k  G. K. M. K niżeti G abryelowy, Opole' 12 VI 1623 r. 
{ibid., fol. 218—220).

97 Psanj G. K. M. G abryelow i, Opole 12 VI 1623 r. (ibid., fol. 217—218).
98 W skazują na  to  częste ich k o n tak ty  z dw orem  siedmiogrodzkim.
99 M. S z y r o c k i ,  M artin O pitz, B erlin  1956, s. 51.



Wydaje się jednak, że ta opinia jest trochę przesadzona, gdyż wypowia
dając ją książę siedmiogrodzki chciał przekonać stany węgierskie o po
trzebie zbrojnej walki z Habsburgami.

Wczesną wiosną 1623 r. stosunki siedmiogrodzko-habsburskie, które 
od zawarcia pokoju były poprawne, choć chłodne i nacechowane podejrz
liwością i nieufnością, zaczęły się gwałtownie psuć. Bethlen Gabor uwa
żał warunki pokoju mikułowskiego za ostateczność, do której zmusiły 
go warunki polityczne i militarne i czyhał tylko na sposobność, żeby 
się od nich uwolnić, zwłaszcza że jego wpływy na Węgrzech w dalszym 
ciągu topniały, a do głosu coraz bardziej dochodził obóz reakcji katolic
kiej. Dlatego też zaczął przygotowywać się do nowej wojny z Habsbur
gami: wyzyskał okres pokoju do szybkiej odbudowy ekonomicznej zni
szczonego wojną kraju i przeprowadził niezbędne reformy wojskowe ma
jące na celu podniesienie dyscypliny i bitności jego armii. Począł się też 
rozglądać za odpowiednimi sojusznikami do walki z obozem katolickim. 
Początkowo czynił to w tajemnicy przed swoimi stanami, które jeszcze 
w maju 1622 r. skłonne były naciskać go w kierunku zawarcia trakta
tu przymierza z cesarzem, byle nie był on skierowany przeciwko Tur
c ji100 101. Już w lutym 1622 r. próbował nawiązać łączność z Gustawem 
Adolfem102 103, a następnie znosić się z emigrantami czeskimi i Turcją. 
W sierpniu w Konstantynopolu zjawił się z ramienia „króla zimowego” 
były przywódca opozycji czeskiej hrabia Maciej Thurn oraz poseł Bethle- 
na Michał Tholdalagi10:*. Mieli oni ułatwione zadanie ponieważ po za
mordowaniu Osmana nowy sułtan, Mustafa, dawał chętnie posłuch wszel
kim akcjom przeciwko domowi habsburskiemu. Bardzo przychylny Beth- 
lenowi miał być także nowy wezyr 104. Nic więc dziwnego, że Porta obie
cała poselstwu czesko-siedmiogrodzkiemu pomoc w postaci 20 000 woj
ska tureckiego i 10 000 Tatarów 105. Pomyślna dla Bethlena sytuacja za

100 R elacja P ad av in a  z W iednia 22 VII 1623 r. (Ó v á  r  y, op. cit., s. 281).
101 M onum enta Comitialia..., t. V III, s. 95 i n. Por. też T. W i t t m a n ,  B eth 

len Gabor m in t handszervezö, B udapest 1952, s. 5 i n.
102 N. A h n 1 u n d, G usta f A do lf och ty ska  kriget (H istorisk tid ssk rift, 1917, 

s. 250, przypis n r 1).
103 T h u m  do królow ej Elżbiety, Carogród 30 IX  1622 r . ( O d l o ž i l í k ,  cp. cit., 

s. 86—88); tenże do F ryderyka I, G alata  18 I 1623 r. (ibid., s. 101—110); tenże do 
tegoż, 16 VI 1623 r. (ibid., s. 139—140); P io tr Pázm ány do F erdynanda II, Sellyae 
15 X I 1622 r. (Pázmány Peter levelezése..., s. 311); Johann Schw eikard  K urf, von  
M ainz, A ufzeichnungen  über den Regensburger Fürstentag 7.1.—20.111. 1623 (Briefe 
und A kten  zur Geschichte des dreissig jährigen K riegs. Neue Folge. Die Politik  
M axim ilians I. von B ayern  und seiner V erbündeten, 1618—1651, t. II, cz. 1, 
1623—1624, opracow ał W. Goetz, Leipzig 1907, n r  5, s. 16).

104 T hurn  do F ryderyka I, G alata  4 II 1623 r. ( O d l o ž i l i k ,  op. cit., s. 113—115).
105 M. D e p n e r, Das F ürsten tum  Siebenbürgen im  K am pf gegen Habsburg, 

S tu ttg a rt 1938, s. 99.



istniała także na zachodzie. Wprawdzie cesarzowi — jak wspomnieliśmy 
wyżej — udało się zgnieść ogniska „buntu” protestantów w Niemczech 
północno-zachodnich i w hrabstwie kłodzkim, ale zajęcie przez Tilly’ego 
Palatynu i mianowanie Maksymiliana bawarskiego elektorem wywołało 
zaniepokojenie pozostałych elektorów, zwłaszcza protestanckich, którzy 
dotąd zachowywali się dosyć biernie wobec walki habsbursko-czeskiej, 
ponieważ zachwiało to równowagą w kolegium elektorskim między pro
testantami a katolikami. Nader korzystne wreszcie dla unii protestanc
kiej w Rzeszy było nieodnowienie w 1621 r. przez Holandię traktatu ró
że jmow ego z Hiszpanią i rozpoczęcie przez nią wojny nie tylko własnymi 
siłami, ale też znajdujących się na jej służbie Mansfelda i Chrystiana 
brunszwickiego. W tej sytuacji na dworze wiedeńskim i w kołach z nim 
zaprzyjaźnionych ze zrozumiałym niepokojem śledzono działalność dy
plomatyczną Bethlena Gabora i jego adherentów w Carogrodzie, na 
Węgrzech i w Holandii106. Ferdynand II nie był jeszcze bowiem przy
gotowany do generalnej rozprawy z opozycją protestancką i wolał tłu
mić poszczególne ogniska oporu osobno. Tymczasem groźba napaści wojsk 
siedmiogrodzkich, a także turecko-tatarskich stawała się coraz bardziej 
realna.

Oficjalnym pretekstem tego pogorszenia się stosunków habsbursko- 
-siedmiogrodzkich miało być nieprzestrzeganie przez cesarza warunków 
pokoju mikułowskiego 107. Bethlen Gabor uskarżał się m. in., że Ferdy
nand II odbiera mu księstwo opolsko-raciborskie, nie dopuszcza jego 
pełnomocnika, Schellendorfa, do brania udziału w posiedzeniach książąt 
i stanów śląskich, nie wypłaca należnych mu subsydiów, prześladuje jego 
zwolenników, knuje przeciwko niemu na Węgrzech itd.108

W tych zarzutach księcia siedmiogrodzkiego było wiele prawdy. Już 
np. wczesną wiosną 1623 r. Ferdynand II w uroczystym Uście nadawał 
dobra kameralne w księstwie opolsko-raciborskim znanemu pacyfika- 
torowi Śląska burgrabiemu Karolowi Hannibalowi von Dohna oraz jego 
męskim potomkom. To sprzedawanie skóry na żywym jeszcze niedźwie
dziu mogło się oczywiście nie podobać Bethlenowi Gaborowi i na pewno 
się nie podobało mimo zastrzeżenia cesarskiego, że przekazanie tych dóbr 
burgrabiemu nastąpi dopiero „nach tödlichen abgang abgemeltens Beth- 
leen Gabors vnd seines vettern Stephan Bethleen oder durch was im
mer gestalt vnd wege obberührte beide Fürstenthümber Oppeln vnd

106 G o o s s, op. eit., s. 565 i n.
107 F. T a d r  a, Beiträge zur G eschichte des Feldzuges B eth len  Gabors gegen 

Kaiser Ferdinand II  im  Jahre 1623 (Archiv fü r  österreichische Geschichte, R. LV, 
1877, s. 409); G i n  d e  ly ,  op. cit., t. IV, s. 475.

108 B u c k i s c h ,  op. cit., s. 412—413; por. też Acta publica, t. V, s. 183, przypis 
n r 2.



Ratiboř widerumb auf vnss vnd vnsere Nachkommende Königs zu 
Behaimb vnd obriste hertzogen in Schlesien khommen vnd fallen sol- 
ten” 109.

Trzeba jednak powiedzieć, że sprawa obu księstw górnośląskich była 
tylko drobnym pretekstem do wywołania wojny z cesarzem. Główne 
przyczyny tkwiły w sprzecznościach siedmiogrodzko-austriackich na te
renie Węgier oraz w sprzecznościach obozu protestanckiego i katolickiego 
na terenie Niemiec i w ogóle całej niemal Europy. W okresie tym orga" 
nizowała się przecież nowa koalicja antyhabsburska, której ważnym 
ogniwem miał być także Bethlen Gabor 110 111. Już w styczniu 1623 r. emi
grant czeski Ehrenfried Berbisdorf donosił królowi Fryderykowi I 
o istnieniu planu uderzenia Chrystiana i Mansfelda na kraje Korony 
św. Wacława, przy czym na Śląsku miało dojść do połączenia ich sił 
z Bethlenémm . Stąd też zapewne pochodziły entuzjastyczne relacje 
agentów „króla zimowego” i jego małżonki Elżbiety, pochodzące z tego 
właśnie okresu, a mówiące o wierności Bethlena Gabora dla sprawy pro
testanckiej 112. W maju tegoż roku doszło już do opracowania konkret
nego planu wspólnej akcji Bethlena i Chrystiana brunszwickiego na te
renie Rzeszy 113.

W tym okresie wreszcie powstał ciekawy plan włączenia się Szwecji 
do walki z obozem katolickim. Gustaw Adolf planował przede wszyst
kim stworzenie północnej koalicji protestanckiej, w której skład we
szłyby: Brandenburgia, Meklenburgia, Pomorze, Rostock, Lubeka, Ham
burg i Holsztyn. Wojska szwedzkie miały uderzyć na Prusy, zająć wy
brzeże, stamtąd ruszyć do Wielkopolski. i mając od północnego zachodu 
zapewnione bazy zaopatrzeniowe i ewentualne posiłki wkroczyć na 
Śląsk. Równocześnie Bethlen zaatakowałby Śląsk i Polskę od południa, 
a margrabia karniowski i Thurn — Czechy. Liczył też na wybuch powsta
nia ludności prawosławnej w Rzeczypospolitej 114. W ten sposób za pod
stawę operacyjną obrał on linię Odry. Realizacja tego planu napotykała 
jednak poważne trudności. Mimo dużego nacisku ze strony T hum a115 
Bethlen niezbyt się kwapił do najazdu na Polskę; wolał iść na Śląsk. 
Nie dały też rezultatu próby zorganizowania koalicji w północnych 
Niemczech. Rozbijały się one głównie o postawę elektora brandenbur

109 Copeilische A bschrift des E xpectan ts-B riefe  wegen C am m ergütter im  
O pplischen vn d  Ratiborischen, W ien 28 IV 1623 r. (AA Wr., sygn. I A 4/d1, n r  31a).

110 G i n d e 1 y, op. cit., t. IV, s. 476 i n .
111 E hrenfried  B erb isdorf do „króla zimowego”, Haga, styczeń 1623 r. (O d 1 o- 

ž i l í k ,  op. cit., s. 32—34).
112 Por. cytowane wyżej lis ty  T hu rna  i B erbisdorfa.
113 D e p n e r, op. cit., s. 96—97.
114 A h n 1 u n d, op. cit., s. 261—265.



skiego, Jerzego Wilhelma, który uzyskawszy w 1621 r. od Zygmunta III 
nadanie lenna pruskiego dbał tylko o to, żeby w okresie toczącej się 
wojny między swoim szwagrem, Gustawem Adolfem, a swoim zwierzch
nikiem, Zygmuntem III, nie stracić Prus Książęcych. Dlatego też krył 
się raczej ze swoimi sympatiami dla „króla zimowego”.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Chrystianem brunszwickim 
i Stanami Zjednoczonymi Holandii w sierpniu 1623 r. Bethlen wszczął 
działania wojenne przeciwko Habsburgom. Ofensywa wojsk siedmio
grodzko-węgierskich przyniosła mu duży sukces militarny: wkroczyły 
one w głąb terytoriów habsburskich, zwłaszcza na Morawy, i dotarły do 
granic Śląska, zajmując Bogumin. Wodzowie cesarscy, Caraffa i Wal- 
lenstein, ponosili klęskę za klęską 115 116.

Dwór wiedeński na zerwanie pokoju odpowiedział przede wszystkim 
odebraniem księciu siedmiogrodzkiemu księstwa opolsko-raciborskiego. 
Zorientował się bowiem, jakie znaczenie strategiczne może posiadać ta 
ziemia jako pomost między Północą a Południem oraz Zachodem. 30 IX 
1623 r. Ferdynand II wydał polecenie swojemu namiestnikowi na Śląsku, 
księciu Jerzemu Rudolfowi, żeby powołał komisję do odebrania księstw 
górnośląskich i sam stanął na jej czele. Jednakże Jerzy Rudolf, tłuma
cząc się zajęciami w Królewskim Urzędzie Zwierzchnim oraz obradami 
książąt i stanów we Wrocławiu, podobnie jak przy oddawaniu tej ziemi 
w zastaw siedmiogrodzki, uchylił się od uczestnictwa w niej, proponując 
na swoje miejsce księcia ziębickiego i oleśnickiego, Henryka Wacława. 
Pchnął w tej sprawie umyślnego do Wiednia, a sam polecił zwołać sej
mik w Opolu na 24 października 117. Następnie powołał komisję, w któ
rej skład weszli Joachim Malzan i Hans Ulryk Schaffgotsch. Swoje prace 
miała ona rozpocząć w Opolu 16 października, ale przybyć tam dla zba
dania sytuacji i poczynienia wstępnych przygotowań wcześniej 118.

Na czele komisji stanął istotnie Henryk Wacław ziębicko-oleśnicki, 
któremu Jerzy Rudolf przysłał obszerną instrukcję na temat czekających

115 C. W i b 1 i n g, Sveriges förhallande tili S iebenbürgen 1623—1648, L und 1890,
s. 11; F. H. S c h u b e r t ,  L udw ig  Camerarius (1573—1651), Kellm iinz O berpfalz 
1955, s. 243; por. też cytow aną wyżej korespondencję T hurna.

116 T a d r  a, op. cit., s. 409 i n. Swoje przygotow ania do w ojny B ethlen o ta
czał w ielką tajem nicą. D la lepszego ich ukrycia w dał się w  rokow ania z agentam i 
cesarskim i, A ndrzejem  Izdenczy i Jakubem  Szentkereszty, w  K lausenburg  w  czerw 
cu i lipcu 1623 r., oczywiście ibez żadnego rezu lta tu . M onum enta Comitialia...,
t. V III, s. 145—159.

117 Jerzy  Rudolf do F erdynanda II, bez d a ty  (SUA-ČDK, Schriften...).
ns p a ten t an die Stände der F ürsten thüm er Oppeln und Ratiboř zur able- 

gung der huldigung fü r  ihre K ays. M ayt., B reslau  9 X  1623 r. (WAP Wr., A rch i
w um  m iasta  W rocławia, sygn. A 40—2, druk). Por. też re lację  P io tra  Geba'uera 
Anludi, E rharda G elhorna, Jodoka M arcina W ebera i W alentyna W intera do a rcy - 
księcia K arola, W rocław  6 X  1623 r. (AA Wr., sygn. I A 4/e1, n r  156).



go prac. Zalecał mu w niej m. in. obsadzenie wojskami cesarskimi waż
niejszych miast górnośląskich, a przede wszystkim Opola, śledzenie, 
chwytanie i osadzanie w więzieniu verdechtige Precktifikanten. Powzięto 
też rezolucję, że na terenie Górnego Śląska mogą być w obiegu tylko 
pieniądze cesarskie119. Równocześnie na polecenie cesarza przedsię
wzięto intensywne przygotowania do odparcia ewentualnego najazdu 
Bethlena Gabora na Śląsk, uchwalając nowe pieniądze na opłacenie 
żołnierza i obsadzając wszystkie przejścia górskie do Węgier, zwłaszcza 
Przełęcz Jabłonkowską, wojskami 12°.

Zgodnie z życzeniem cesarza w całym kraju zaczęto wyłapywać ludzi, 
którzy byli podej rżani o związki z Bethlenem Gaborem, m. in. areszto
wano regenta Hansa Schellendorf a. Jednakże zaraz potem kazano gó wy
puścić na wolność i w towarzystwie dyrektora kamery śląskiej wypra
wić do Wiednia. Okazało się bowiem, że był on nie tylko regentem 
z ramienia księcia siedmiogrodzkiego, ale też — jak pisali administra
torzy księstwa biskupiego w Nysie — Ihrer Mayestet genisslicher, gehor
samer vnd gar getreuer Vnterthaner i s t121. O innych aresztowanych i ich 
dalszym losie nic nie potrafimy powiedzieć.

Przystąpiono też niezwłocznie do odebrania Bethlenowi Gaborowi obu 
księstw górnośląskich. 15 października obaj komisarze, Malzan i Schaff- 
gotsch, przybyli do Opola, nie zjawił się tylko książę Henryk Wacław.

119 G. F u c h s ,  M aterialien zur evangelischen Religionsgeschichte von  Ober
schlesien, t. X, B reslau  1773, s. 23; Je rzy  Rudolf do H enryka W acława, W rocław  
12 X  1623 r. (SUA-CDK, Schriften...).

120 O rdinatio fü r  den herrn  O bersten von  Dohna m it seinem  R egim ent zu  Fuss 
die Pässe gegen H ungarn zu beseczen, B reslau  13 X 1623 r. (ibid.); O rdinatio dem  
herrn  O bersten von  Dohna au f seine 1000 P ferde ertheilet, B reslau  12 X  1623 r. 
(ibid.); P atent an die 1000 Dohnauische P ferde w egen ihres fortzugs, B reslau  18 X  
1623 r. (ibid.); Je rzy  Rudolf do D ohnaua, Legnica 20 X  1623 r. (ibid.); tenże do 
księcia cieszyńskiego F ryderyka  W ilhelm a, W rocław  12 X  1623 r. oraz Legnica 
23 X  1623 r. (ibid.). Ta bogata korespondencja O beram tu  oraz książą t i stanów  
z regim entem  D ohnaua rozw inęła się dlatego, że żołnierze n ie chcieli w ypełnić roz
kazu  o w ym arszu i zgodzili się na  zajęcie w yznaczonych pozycji dopiero  w tedy, gdy 
stany  obiecały zaspokoić ich żądania finansow e i obietnicę tę zaczęły realizow ać. 
Por. też J. K r e b s ,  Z ur G eschichte der inneren  V erhältn isse Schlesiens von  der 
Schlacht am  W eissen Berge bis zu m  Einm ärsche W aldsteins  (Zeitschrift..., R. XVI, 
1882, s. 51—52).

121 Der Erczherzoglichen S tad tha lter Schreiben  an die Kais. Com m issarien  
w egen H anss Schellendorffs, Neiss 15 X  1623 r. (SUA-ČDK, Schriften...); Erczher
zoglichen S tad tha lter Schreiben an Herzog H einrich W enzeln  w egen Hansess von  
Schellendorfs, Neiss 13 X  1623 r. (ibid.); por. też lis t tego „rządu” do Jerzego R u
dolfa, Nysa 17 X  1623 r., i odpowiedź na niego daną przez księcia, Legnica 20 X  
1623 r., a  w reszcie lis t Jerzego Rudolfa do  F erdynanda II, Legnica 24 X  1623 r. 
(ibid.).



Chcieli oni natychmiast rozpocząć swoją pracę, ale w oznaczonym dniu, 
tj. 16 tego miesiąca, żaden przedstawiciel stanów ani władz nie zjawił 
się u nich. Nie przybył też nikt dla usprawiedliwienia tej nie uzasadnio
nej absencji. Wprawiło^ to komisarzy w wielkie zakłopotanie, nie potra
fili znaleźć przyczyn takiego postępowania tutejszych kompetentnych 
czynników, nie wiedzieli, co dalej mają począć. Zdecydowali się czekać 
jeszcze jeden dzień, sądząc, że zjawi się ktoś ze znacznych osobistości 
księstwa osobiście lub przyśle na piśmie odpowiednie wyjaśnienie. Nic 
takiego jednak nie nastąpiło. Postanowili wreszcie rozmówić się z przed
stawicielami urzędu starościńskiego, a przede wszystkim ze starostą oraz 
kanclerzem, tym bardziej że instrukcja cesarska wyraźnie im zalecała 
„die Beambteten für vns [tj. komisarzy — przypisek mój, J. L.] zue 
erfordern vnd gedachtem ieczigen Hauptman Kochticzki, wie auch dem 
Canczler vnd andern Beambten interimsweise bis auf I. K. M. aller- 
gnedigste fernere Resolution Ihrer Ambter Verwaltung anzubefehlen 
vnd sie hierauff die Ambts-Pflicht ablegen zue lassen”. Widząc jednak, 
że nie uda im się dokonać głównego zadania, postanowili odłożyć prace 
do następnego terminu, który wyznaczy namiestnik. Początkowo wpraw
dzie nosili się jeszcze z zamiarem przejęcia przynajmniej pod admini
strację cesarską majątków kameralnych i odebranie przysięgi od mie
szczan opolskich, ale wobec braku wyraźnej instrukcji na ten temat za
niechali tych planów. Postanowili opuścić Opole, donosząc o wszystkim 
szefowi komisji, księciu Henrykowi Wacławowi, i namiestnikowi Jerzemu 
Rudolfowi122.

Wyjaśnienia wymaga w tym miejscu stanowisko stanów górnoślą
skich. Wydaje się, że opór ich wynikał z tego, iż chciały one grać na 
zwłokę wobec spodziewanego uderzenia Bethlena Gabora na Śląsk. 
W Wiedniu i na Śląsku panowało powszechne przekonanie, że atak wojsk 
siedmiogrodzkich pójdzie w tym właśnie kierunku 123. Zresztą stały już 
one pod Boguminem. Stany więc obawiały się zapewne, że wkroczywszy 
na Śląsk książę siedmiogrodzki zechce się mścić na tutejszej szlachcie, 
gdyby złamała złożoną mu przysięgę.

We Wrocławiu natomiast nie liczono się z tym wcale. Na obradu
jący w październiku w tym mieście sejmik generalny nie dopuszczono

122 Relation der Kays. Com m issarien Verrichtung zu Oppeln, Opole 17 X 1623 r. 
(ibid.).

123 Książę cieszyński F ryderyk  W ilhelm  do Jerzego Rudolfa, Schw arzw asser 
14 X  1623 r. (ibid.). P isa ł on, że spodziewa się nadejścia B ethlena G abora na Śląsk 
z 90 000 w ojska. Por. też A cta  publica, t. V, s. 206, przypis n r  1, oraz lis t P io tra  
P azm any’ego do F erdynanda II, B ratysław a 22 X  1623 r., w  którym  m. in. czy
tam y: „A tque u tinam  M oraviam  et S ilesiam  non pervadat... [tj. B ethlen G ábor — 
przypisek mój, J. L.]” . Peter Pázm ány levelezése..., s. 355—356.



już pełnomocnika Bethlenowego124. Jerzy Rudolf postanowił też wy
wrzeć nacisk na stany górnośląskie w kierunku realizacji postulatów ce
sarskich. Polecił zatem komisarzom ponownie udać się do Opola, gdzie 
24 października miały się rozpocząć obrady sejmiku; prosił księcia zię- 
bicko-oleśnickiego, żeby udał się tam osobiście i jeszcze przed otwar
ciem obrad poczynił odpowiednie „preparatoria”, i dał mu szczegółową 
instrukcję, jak ma w sposób najgładszy doprowadzić do odebrania księstw 
górnośląskich Bethlenowi Gaborowi125. O dotychczasowym przebiegu 
sprawy poinformował wreszcie cesarza 126.

Żałować należy, że nie zachowały się na Śląsku żadne materiały ar
chiwalne mówiące o przebiegu obrad sejmiku górnośląskiego w Opolu 
w dniach 24—26 X 1623 r. Na skutek tego bowiem nie możemy nic 
bliższego powiedzieć na temat metod i sposobów, przy pomocy których 
Henryk Wacław zdołał nakłonić stany górnośląskie do powzięcia uchwały 
o powrocie księstwa opolsko-raciborskiego w bezpośrednie władanie 
Habsburgów i złożenia przysięgi poddańczej na rzecz Ferdynanda I I 127 128. 
W każdym razie książę ziębicko-oleśnicki musiał się dobrze koło tej spra
wy zasłużyć, skoro cesarz zapraszał go do dalszej służby dla domu habs
burskiego, której „Ihr [tj. książę — przypisek mój, J. L .] bei der Oppli- 
schen Commission ein gutt prob zue mainem sonderbaren gnedigsten 
Contento gethan” 12s.

Gdy na Śląsku intensywnie przygotowywano się do odparcia ewen
tualnego najazdu wojsk siedmiogrodzkich i na polecenie Ferdynanda II 
przeprowadzono restytucję księstwa opolsko-raciborskiego, rozpoczęły

124 A us dem  Berichte der M ünsterberg-F rankenste in ischen  G esandten an den  
Landeshauptm ann Sig ism und von  Bock, B reslau  18 X 1623 r. (A cta  publica, t. V, 
s. 205).

125 W in strukc ji te j m. in. czytam y: „Sonderlichen w ollen E. G. m it fleisse 
darob sein, dam it sie zum  ersten  zum proponiren  gelangen vnd die Commission 
ablegen mögen, ehe etw a die S tende von andern  praeocup iret vnd dass w erckh 
desto v e rw irre te r  gem acht w erden  m öchte. Sölten auch die andern  Kays, d ep u tir-  
ten, welche gleichwol etw as w eit abgesessen n ich t so eilendts, alss es wol vonnöten 
zuer stelle kom m en können, w ollen E. G. die versam leten  S tende m it a llerhand t 
h ierzue dienlichen m otiven persvadiren , das sie n ich t von ein ander verrücken , 
sondern sich so lange beysam en halten  w olten biess sie die anderen depu tirten  zu 
rech te anlangen köndten, dam it also I. K. M. allergnediegstem  w iellen vnd an - 
schaffen vm b so viel desto vn feilbarlicher vnd schuldiegster m assen ein genügen 
beschehen möge...” Jerzy  Rudolf do H enryka W acława, Legnica 19 X  1623 r. 
(SUA-CDK, Schriften...).

126 Relation wegen einziehung O ppeln vn d  Ratiboř, Legnica 24 X  1623 r. (ibid.).
127 I d z i k o w s k i ,  op. cit., s. 158; W e i t z e l ,  G eschichte der S ta d t Ratiboř, 

s. 158; H u r t e r ,  op. cit., t. IX, s. 235.
128 F erdynand  II  do H enryka W acława, W iedeń 3 X I 1623 r. (WAP Wr., Rep. 33 

I 55a).



się nowe rokowania między Habsburgami a Bethlenem Gaborem. Chwy
ciwszy bowiem za broń, Mitrydat Siedmiogrodu liczył na pomoc swoich 
sojuszników, tymczasem jeszcze w sierpniu Chrystian brunszwicki został 
pobity przez Tilly’ego pod Stadtlohn, a Mansfeld pod Friesvyth, i obaj 
schronili się w Holandii. Inne państwa protestanckie nie udzieliły osa
motnionemu Bethlenowi żadnej pomocy. Wprawdzie Szwedzi nadal 
montowali koalicję protestancką, ale na razie nie wróżyła ona szans po
wodzenia. Dlatego księciu siedmiogrodzkiemu nie pozostało nic innego do 
zrobienia, jak podjąć układy; stosunek sił bowiem był zdecydowanie dla 
niego niekorzystny. 10 października przybył do niego palatyn Stanisław 
Thurzó, aby go powstrzymać przed dalszymi krokami przeciwko cesa
rzowi i zainicjować rokowania. Kontynuować je mieli Stefan Pograny 
i Stefan Szikszay. Bethlen nie był układom przeciwny, zwłaszcza że 
w Turcji nastąpił nowy przewrót i trudno się było zorientować, czy nowy 
sułtan, 14-letni Murad IV, poprze Siedmiogród przeciwko Austrii. 
Wprawdzie Mansfeld jeszcze w październiku wyrażał chęć wkroczenia 
w razie potrzeby do Moraw i na Śląsk 129 130, ale Bethlen nie wierzył w to 
i w październiku rozpoczął rokowania w oblężonym przez wojska siedmio
grodzkie Hodonimiu (Göding) bądź osobiście, bądź przez swoich pełno
mocników, kanclerza Kováchóczy ego i Kassaia ł3°.

W czasie rokowań cesarz odrzucił zdecydowanie żądanie Bethlena, 
żeby za podstawę rokowań przyjąć warunki pokoju mikułowskiego, m. in. 
również jeśli chodzi o punkty mówiące o Bethlenowych zdobyczach tery
torialnych na Węgrzech i na Górnym Śląsku. Wysuwano na nich dosyć 
często żądanie zwrotu księciu siedmiogrodzkiemu obu księstw górno
śląskich; delegacja siedmiogrodzka stanowczo się przy tym upierała. 
Był jednak moment, że na skutek perswazji ze strony stanów węgier
skich, które wychodziły z założenia, iż Siedmiogrodzianin nie ma w ogóle

129 M ansfeld do T hurna, G riekziell 16 X  1623 r. ( O d l o ž  i l i k ,  op. cif., 149—  
150). S tosunki m iędzy B ethlenem  a H absburgam i były tak  mocno naprężone, że 
mim o n iesprzy ja jącej sy tuacji przebyw ający w  H adze F ryderyk  I w yrażał nadzie
ję na u trzym anie księcia siedm iogrodzkiego w  stanie w ojny z R akuszanam i aż do 
w iosny, kiedy to  spodziewał się zgromadzić w iększe siły  na  zachodzie i uderzyfr 
w spólnie z arm ią siedm iogrodzką na w ojska Ligi K atolickiej. Z prośbą o to  zw ra
cał się zresztą bezpośrednio do B ethlena (Fryderyk I do B ethlena Gabora, Haga 
12 IX  1623 r., ifbid., s. 142—145; tenże do T hurna , H aga 13 IX  1623 r., ibid., 
s. 145—147). Obawy B ethlena G abora co do stanow iska P o rty  nie były bezpod
staw ne, bo „ein vornehm er tü rk ischer W essir und Pascha h a t kais. Mt. schriftlich 
versichert, dass der tü rk ische K aiser des B ethlens sich anderergesta lt n ich t anneh
m en oder in seine H ändel m ischen w erde, es w ürde denn der B ethlen vom d eu t
schen K aiser angegriffen...” Relacja Zeidlera, Bécs 24 IX  1623 r. ( G i n d e l  
A cta  et documenta..., s. 356).

130 G o o s s, op. cif., s. 568.



autorytetu na Górnym Śląsku, była ona gotowa zrezygnować z tego żą
dania „tali conditione, ut liber passus in eo [tj. Bethlena Gabora — przy- 
pisek mój, J. L.] sit omnibus etiam ex Silesia, Opulia et Ratiboria, 
neque ulli benevoli suae serenitatis vel in personis, vel in bonis mole- 
stuntur, ita in converso neque suae Mattis fidelis ubique”. Zrzekając 
się rzeczywistego posiadania księstwa opolsko-raciborskiego, Bethlen miał 
zatrzymać tytuł księcia tej ziemi. Atoli w ostatniej chwili książę zapro
testował przeciwko takiemu rozwiązaniu omawianego problemu i zażą
dał nie tylko tytułu, ale i przekazania mu we władanie księstw górno
śląskich. I choć jego właśni doradcy próbowali go nakłonić do ustępstw, 
trwał w uporze 131.

Nie chcąc przedłużać rokowań, delegacja cesarska poszła na ustęp
stwo, ponieważ obawiano się, że na Węgrzech wybuchnie nowe powsta
nie po stronie Bethlena. Jego zwolennicy podnieśli tam mocno głowy 132. 
20 XI 1623 r. zawarto więc zawieszenie broni z ważnością do 29 IX 
1624 r., na mocy którego oba księstwa górnośląskie miały pozostać we 
władaniu Bethlena tak długo, jak długo był ważny ten traktat. Książę 
siedmiogrodzki i jego ludzie mieli mieć wolny dostęp na Śląsk, zwłaszcza 
Górny. Gwarantowano sobie wzajemnie, że zwolennicy i sprzymierzeńcy 
jednej strony nie będą karani przez drugą i nie poniosą żadnych szkód 
na swoich osobach i majątkach 133.

Układ ten został natychmiast ratyfikowany przez księcia siedmio
grodzkiego, potwierdzenia jego odmówił natomiast Ferdynand II, który 
odebrawszy raz księstwo opolsko-raciborskie nie zamierzał go oddawać 
Bethlenowi Gaborowi, a czuł się już tak mocny, że mógł sobie na to 
pozwolić. Spowodowało to nawiązanie nowych rokowań w Tyrnau, w któ
rych z ramienia palatyna występował Emerich Czobor. Zakończyły się 
one 8 grudnia sporządzeniem nowej wersji traktatu rozejmowego, mó
wiącej już o przekazaniu księstw górnośląskich cesarzowi w zamian za 
pozostawienie we władaniu księcia siedmiogrodzkiego jednego ze spor
nych komitatów węgierskich 134.

131 M onum enta Comitialia..., t. V III, s. 175—177.
132 G i n d e 1 y, Acta et documenta..., s. 361.
133 G o o s s ,  op. cii., s. 570—571; M onum enta  Comitialia..., t. V III, s. 206. In te 

resu jący  nas p u n k t tego uk ładu  rozejm owego brzm iał: „D ucatus in  Silesia O ppu- 
liae et R atiboriae, sicut an tea p er dom inum  principem  fu eru n t possessi, m anean t 
in eodem sta tu  usque and term inum  induciarum ...” C ytuję za: G i n d  e ly ,  Acta  
et documenta..., s. 364. Z aw arcie tego rozejm u zostało bardzo przychylnie p rzyję te 
przez stronę polską. Z barask i do B ethlena Gabora, K raków  8 X II 1623 r., S o k  o- 
ł o w s k i ,  op. cit., s. 83.

134 F orm ułu jąc 28 listopada sw oje w arunk i F erdynand  II stw ierdzał: „ducatus 
O ppuliae et R atiboriae in Silesia m anean t p ro  nobis...” (ibid., s. 367). W tym  m niej 
w ięcej brzm ieniu  podano ten  w arunek  w  tekście tra k ta tu  z 8 g rudnia: „ducatus



Tym razem na odmianę Bethlen Gabor nie zgodził się na ratyfikację 
tego układu, i to głównie ze względu na punkt dotyczący księstwa opol- 
sko-raciborskiego. Odrzucił też sugestię, wysuwaną przez stany węgier
skie, zamiany Górnego Śląska na dwa okręgi węgierskie, Trichin i Thu- 
rócz 135, głównie z powodów finansowych, ponieważ mogły mu one dać 
zaledwie 25 000 dukatów rocznego dochodu, gdy tymczasem księstwa 
górnośląskie aż 300 000 136. Dlatego też mimo próśb i nalegań ze strony 
palatyna węgierskiego nie ustępował tak długo, dopóki nie wstawi się do 
gotowej już redakcji traktatu poprawki głoszącej, że księstwo opolsko- 
-raciborskie pozostanie pod jego panowaniem aż do wygaśnięcia rozejmu. 
W przeciwnym wypadku groził najazdem Turków i Tatarów. Nie pozwa
lał nawet na skomunikowanie się w tej sprawie delegacji cesarskiej z Fer
dynandem I I 137. Przedłożony cesarzowi do ratyfikacji nowy tekst trak
tatu rozejmowego został ponownie odrzucony, gdyż Ferdynand II nie 
chciał się zgodzić na zwrot księstw górnośląskich Bethlenowi. Musiano 
więc kontynuować rokowania i wreszcie po prawie dwumiesięcznych 
dodatkowych obradach w dniu 20 I 1624 r. stanął w Bańskiej Bystrzycy 
rozejm, na mocy którego księstwa te przypadły ostatecznie cesarzowi, 
z tym, że zapewniono amnestię wszystkim zwolennikom siedmiogrodz
kim na tym terenie; Bethlen stracił też 5 komitatów węgierskich, mu
siał odprawić posiłki turecko-tatarskie itd.138 Zawarcie tego rozejmu 
rozwiało ostatecznie nadzieje ,,króla zimowego” i jego zwolenników na 
utrzymanie Siedmiogrodu w stanie walki z Habsburgami139.

W okresie tych rokowań Bethlen Gábor wysunął oryginalny plan uło
żenia stosunków siedmiogrodzko-habsburskich. Szedł on po linii utrzy
mania wszystkich zdobyczy siedmiogrodzkich w dotychczasowej wojnie, 
a zarazem zapewniał cesarzowi całkowity spokój z tej strony i przy
mierze z Siedmiogrodem. Bethlen mianowicie chciał się związać z Ferdy

O ppuliae e t R atiboř m anean t p ro  Sua M ajestate...” (M onum enta Comitialia..., 
t. V III, s. 210; G o o s s ,  op. cit., s. 577). Obok tego p u n k tu  w  projek tach  tych zn a j
dował sią jeszcze inny, m ówiący: „quod nullos ex benevolis dom ini p rincip is in  his 
com itatibus Sua M ajestas C aesarea Regiaque in  personis vel bonis m olestabit et 
im pediet, passusque per com itatus eos, sicuti e t alios hom inibus dom ini principis 
in Silesiam , ducatusque Oppoiiensem  et R atiboriensem  liber conceditur...” G o o s s ,  
op. cit., s. 570.

135 M onum enta Comitialia..., t. V III, s. 183.
iss V e r e s  s, op. cit., s. 31.
137 Spraw ozdanie delegatów  cesarskich  z przebiegu rokow ań w  grudniu  1623 r. 

(G i n d e 1 y, Acta et documenta..., s. 383).
138 G o o s s ,  op. cit., s. 579—580. In teresu jący  nas p u n k t poza drobnym i zm ia

nam i stylistycznym i nie różni sią wcale od sform ułow ania w  trak tac ie  z 8 g ru d 
nia poprzedniego roku.

139 N ieznany szlachcic m oraw ski do Z ierotina, 21 X II 1623 r. (O d  l o ž i  l i k ,  
op. cit., s. 161—163); Z ierotin  do F ryderyka I, B erlin  31 I 1624 r. (ibid., s. 167—168).



nandem II traktatem przyjaźni. Scementować ją miało małżeństwo 
z arcyksiężniczką Cecylią Renatą, późniejszą królową polską, która w po
sagu miała otrzymać oba księstwa górnośląskie, a po śmierci męża tron 
siedmiogrodzki. Książę siedmiogrodzki miał też zostać namiestnikiem 
cesarskim na Węgrzech. W ten sposób Bethlen widząc, że wojna z cesa
rzem przybierała niekorzystny dla niego obrót, usiłował ratować swój 
stan posiadania na Węgrzech i na Śląsku. Gdyby plan ten doczekał się 
realizacji, byłby bardzo korzystny dla obu stron. Jednakże do tego nie 
doszło. Wprawdzie już w styczniu 1624 r. udał się do Wiednia z tą misją 
poseł Bethlenowy katolik Wolfgang Kamuthy, ale niewiele osiągnął. Ro
kowania bowiem w tej sprawie ciągnęły się do połowy 1625 r. i nie 
dały żadnego rezultatu. Do ich fiaska przyczyniła się w pierwszym rzę
dzie niechęć dworu wiedeńskiego, głównie z przyczyn wyznaniowych, 
choć i tutaj Bethlen szedł na daleko idący kompromis 140.

Nowy rozejm nie przyniósł zakończenia rokowań, ponieważ Bethlen 
w dalszym ciągu żądał potwierdzenia wszystkich postanowień traktatu 
mikułowskiego. 6 II 1624 r. przybyła do Wiednia nowa delegacja siedmio
grodzka w składzie: Wolfgang Kamuthy, Stefan Kassai i Jan Borne- 
missza. Na dworze wiedeńskim tymczasem ścierały się dwie koncepcje 
odnośnie do załatwienia sporu z Bethlenem Gaborem i rozwiązania pro
blemu niemieckiego. Pierwszą z nich reprezentowali przywódcy reakcji 
katolickiej na Węgrzech, prymas Piotr Pázmány i hrabia Mikołaj Ester
hazy, którzy nie chcieli w ogóle paktować z księciem siedmiogrodzkim, 
uważając, że nadszedł dogodny moment do jego całkowitego zgniecenia, 
a przynajmniej wyrugowania wpływów Bethlena na Węgrzech. Jednak
że cesarz poszedł za sugestią doradców niemieckich, zwłaszcza Eggen- 
berga, którzy ze względu na sytuację ogólnoniemiecką uważali za ko
nieczne zawrzeć pokój z Bethlenem. Dlatego też, gdy posłowie siedmio
grodzcy przybyli do Wiednia, Ferdynand II wprawdzie odmówił im 
udzielenia audiencji, ale wyznaczył komisję do rokowań z nimi, w któ
rej skład weszli biskup von Raab, Dallos, kanclerz węgierski Stefan 
Sennyey, Emerich Gzobor, hrabia Raimbald i Jerzy Teufel, a więc brakło 
wśród nich „ultrasów” węgierskich. Spod kompetencji tej komisji wy
jęto całkowicie sprawy związane z projektowanym mariażem Bethlena 
z Cecylią Renatą 141.

Odbyte w dniach 19, 21 i 24 lutego posiedzenia delegacji habsbur
skiej i siedmiogrodzkiej wykazały całkowitą różnicę zdań; strona siedmio
grodzka za podstawę rokowań przyjmowała pokój mikułowski, natomiast 
cesarska — stan sprzed wybuchu wojny, tj. z 1619 r. Niemałą rolę od

14° F e  3 s i e r, op. cit., t. V III, s. 581; D e p n e r ,  op. cit., s. 103—106.
141 G o o s s, op. cit., s. 583—584.



grywały przy tym targi o księstwo opolsko-raciborskie. W czasie tych 
posiedzeń osiągnięto tylko tyle, że zawarto na okres od 27 lutego do 31 
marca zawieszenie broni, ratyfikowane przez Bethlena Gabora 14 marca. 
Tekst jego w interesującym nas punkcie brzmiał identycznie jak tekst 
styczniowego układu rozejmowego 142.

Uporczywe trwanie Bethlena Gabora przy zwrocie księstw górno
śląskich utrudniało bardzo dojście do porozumienia. Delegacja cesarska 
zaczęła się nawet wahać, czy w tym punkcie nie pójść na ustępstwa, 
ale wobec nieprzejednanego stanowiska przywódców węgierskich mu
siała tego zaniechać. Nadal domagano się zrzeczenia się przez księcia 
siedmiogrodzkiego tytułu króla węgierskiego i księstwa opolsko-racibor- 
skiego, a w zamian za to miał otrzymać ziemie węgierskie do rzeki Taya, 
z tym tylko że w twierdzach aż po Koszyce miały przebywać garnizony 
cesarskie. Gwarancją pokoju miało być to, „dass, wofern Bethlen wider 
Ihre Mt. brüchig würde, seine Stände und Unterthanen sowohl in Sie
benbürgen als Ober-Ungarn alsdann uf solchen Fall ihrer Eidespflicht 
straks ipso facto erlassen sein sollen”. Posłowie siedmiogrodzcy nie zgo
dzili się jednak na to1, zasłaniając się brakiem odpowiedniej instrukcji, 
koniecznością trzymania się warunków traktatu mikułowskiego i po
trzebą skonsultowania się ze swoim mocodawcą.

W połowie marca cesarz na posiedzeniu tajnej rady i rady węgier
skiej w Wiedniu zdecydował się jeszcze raz odrzucić propozycję zawar
cia z Siedmiogrodem traktatu pokojowego na zasadach ustalonych w Mi
kułowie i polecił Thurzówi zawiadomić o tym w ciągu kilku najbliż
szych dni posłów siedmiogrodzkich. Skłoniła go do tego wiadomość, że 
Bethlen w razie wojny nie może liczyć na razie na pomoc Turcji143. 
Jednakże 25 tego miesiąca zmienił zdanie wobec niepomyślnych wieści 
nadchodzących z Niemiec i ze Szwecji i kazał prowadzić układy, przyj
mując za punkt wyjścia traktat mikułowski, bo posłowie siedmiogrodzcy 
chcieli wyjechać z Wiednia zasłaniając się instrukcją, a tego znowu 
Ferdynand II wolał uniknąć. Zmiana stanowiska dworu wiedeńskiego 
usunęła główną przeszkodę w pomyślnym zakończeniu rokowań i posu
nęła je poważnie naprzód. Znalazła ona zresztą wyraz już wcześniej 
w wystąpieniu palatyna na posiedzeniu delegacji w dniu 20 marca. 
Thurzó zaproponował wtedy z własnej — jak podkreślał — inicjatywy, 
żeby Bethlen zrzekł się księstwa opolsko-raciborskiego i komitatów

142G i n d e l y ,  A cta  et documenta..., s. 390; G o o s s ,  op, cit., s. 588; F i r n -  
h a b e r ,  Actenstücke... (Archiv..., s. 40); H. S c h w i c k e r ,  Peter Pázm ány, E rz
bischof und Prim as von Hungarn..., Köln 1888, s. 66, podaje omyłkowo datę 26 
m arca i niesłusznie nazyw a ten tra k ta t pokojowym.

143 R elacja Zeidlera, Bécs 10—20 III  1624 r. ( Gd n i d e l y ,  Acta et documenta..., 
s. 404).



Abaujvár z Koszycami i Borsod z miastem Szöndro, a za to wyjedna 
u cesarza potwierdzenie pozostałych punktów traktatu mikułowskiego. 
Co się tyczy rezygnacji z księstwa opolsko-raciborskiego, to sugestia 
palatyna nie .spotkała się w zasadzie ze sprzeciwem, gdyż pod koniec po
siedzenia jeden z  delegatów siedmiogrodzkich, Kassai, oświadczył, że 
Bethlen nie wyrzeknie się nigdy posiadłości węgierskich, ale o księstwach 
górnośląskich nie wspomniał ani słowa144. Odtąd rokowania potoczyły 
się już szybko. Bethlen nadesłał nową instrukcję, w której upoważnił 
delegatów siedmiogrodzkich do wyrzeczenia się ziemi górnośląskiej, jeśli 
strona cesarska będzie się przy tym upierać, ale za odpowiednim ekwi
walentem. Posłowie siedmiogrodzcy przedstawili to delegacji cesarskiej 
i zażądali za to zrzeczenia się oddania swojemu władcy w posiadanie 
trzymanego dotąd przez niego w zastawie zamku Ecsed oraz Felso- i Na- 
gybánya, a także amnestii dla wszystkich zwolenników siedmiogrodzkich 
na Górnym Śląsku i oddanych terenach węgierskich145. Warunek ten 
przyjęto. 25 marca przedłużono zawieszenie broni do 1 maja. W Wie
dniu delegacja habsburska przygotowała projekt traktatu pokojowego 
na podstawie uzgodnionych w czasie rokowań warunków, z tym tylko 
że Ferdynand II nie chciał się zgodzić na danie żadnego ekwiwalentu za 
zrzeczenie się przez Bethlena pretensji do księstw górnośląskich.

6 kwietnia posłowie siedmiogrodzcy udali się z tekstem projektu 
układu146 oraz formularzem patentu o amnestii do przebywającego 
w Koszycach Bethlena Gabora. On sam przyjął wyniki wielomiesięcz
nych rokowań bardzo niechętnie, ale naciskany przez stany i nie wi
dząc spodziewanej 'pomocy z Zachodu 147, musiał ustąpić. Podpisał też 
22 kwietnia rewers jako projekt tekstu ratyfikacyjnego, wprowadzając 
w nim do tekstu układu kilka drobnych zmian, m. in. żądał zachowania 
dla siebie tytułu księcia opolskiego i raciborskiego, a także prośbę sta
nów — uzupełnienia tekstu o am nestii148. Wyprawił następnie swoich 
pełnomocników, kanclerza Kováchóczyego i Stefana Bomessa, do Wie
dnia dla zakończenia rokowań. 8 maja w tym mieście doszło do pod
pisania traktatu pokojowego, na mocy którego Bethlen Gabor zrzekł się 
m. in. swoich pretensji do księstwa opolsko-raciborskiego bez żadnego 
ekwiwalentu, zatrzymując dożywotnio tytuł księcia tych ziem; dostał 
za to 7 komitatów oraz potwierdzenie swobód religijnych i politycznych 
na oddanych terenach 149.

144 V. F r a n k i ,  P ázm ány P eter és kora, t. II, P est 1870, s. 90—98.
145 G o o s s, op. cit., s. 593.
146 P r a y - M i l l e r ,  op. cit., t. II, P estin i 1816, s. 3.
147 B ethlen do T hurna, Koszyce 11 IV 1624 r. (O d l o ž i l  i k, op. cit., s. 177—178).
148 G o o s s, op. cit., s. 599—600.
149 Ibid., s. 594—595; H u b e r ,  op. cit., t. IV, s. 270.



Pdkój wiedeński z 8 V 1624 r. zakończył w zasadzie przeszło 4-letnie 
zmaganie dyplomacji siedmiogrodzkiej o uzyskanie, a następnie utrzy
manie w zastawie Górnego Śląska. Wprawdzie w latach 1624—1626 
sprawa ta wypłynęła znowu na forum dyplomatyczne, gdy Gustaw 
Adolf wrócił do swoich .planów obrania linii Odry jako podstawy ope
racyjnej jcałej kampanii przeciwko wojskom habsburskim. Wówczas to 
istniał projekt zaatakowania Śląska od północy przez wojska szwedzkie 
i sprzymierzone z nim armie książąt północnoniemieckich, od południa 
przez armię siedmiogrodzką, a od zachodu m. in. przez.Mansfelda, naj
większego awanturnika pierwszej fazy wojny trzydziestoletniej. Bethlen 
Gábor miał być ważnym ogniwem nowej koalicji. Nad przystąpieniem 
jego do niej pracowali szczególnie dyplomaci: angielski Roe, francusk;. 
Sebastian Breyant oraz wysłany do Siedmiogrodu z sekretną misją wy
słannik Gustawa Adolfa — Sandler. Alians ten projektowano scemen- 
tować małżeństwem księcia siedmiogrodzkiego z siostrą elektora bran
denburskiego, Katarzyną, będącą zarazem siostrą małżonki Gustawa 
Adolfa 150 151. Wobec oporu Gdańska, który nie chciał się zgodzić na zacho
wanie neutralności w wypadku wojny szwedzko-polskiej, oraz nacisku 
ze strony wysłannika brandenburskiego, Belliniego, i dyplomacji holen
derskiej, nalegających na przeniesienie wojny do północnych Niemiec, 
a nie do krajów Korony św. Wacława, plany Gustawa Adolfa chwilowo 
upadły, ale podjęła je następnie Dania. W ich świetle Bethlen Gábor 
miał zająć nie tylko księstwo opolsko-raciborskie, ale także inne tery
toria śląskie, a przede wszystkim księstwo karniowskie i brzeskie15J. 
Jednakże książę siedmiogrodzki nie od razu zdecydował się wejść do no
wej koalicji. Miał już zbyt przykre doświadczenia ze zbyt pochopnym, 
czynnym angażowaniem się przeciwko Habsburgom. Bał się no
wej izolacji politycznej i militarnej. Dlatego też niezależnie od tych pla
nów wszedł w kontakty z dyplomacją cesarską i próbował na drodze 
rokowań wytargować od niej ustępstwa, a zwłaszcza księstwa górno
śląskie. Dwór wiedeński nie dowierzał mu jednak i nie zgodził się na 
to, wietrząc w jego deklaracjach pokojowych jakiś podstęp, tym bar
dziej, że dobrze wiedziano o jego znoszeniu się z potencjami protestanc-

150 A n g y  a 1, op. cit., s. 57; S z e l ą g o w s k i ,  op. cit., s. 304—305; J. P au l, 
G usta f Adolf, t. I, Leipzig 1927, s. 150—151; G. D r o y s e n ,  G usta f Adolf, t. I, 
Leipzig 1869, s. 188 i n.

151 A h n l u n g ,  op. cit., s. 272 i n . ;  t e n ż e ,  G ustav A do lf in för ty ska  kriget, 
S tockholm  1918, s. 2—3; D anm ark Norges T raktater, t. III, K öbenhavn 1916, s. 624; 
S c h u b e r t ,  op. cit., s. 286 i n.; T hurn  do B ethlena Gabora, Haga 14 V II 1624 r. 
(O d  l o ž  i l i k ,  op. cit., s. 180—183); C apitaneus a S trassburg  do Thurna, A lba 
28 .VII 1626 r. (O v á r  y, op. cit., s. 211); tenże do tegoż, bez daty  (ibid., s. 213).



krmi 152. Wskazywało na to najwyraźniej jego małżeństwo z Katarzyną 
Hohenzollernianką zawarte w marcu 1626 r.153 Obawy te nie były płonne, 
bo w niedługi czas potem wojska siedmiogrodzkie uderzyły na posia
dłości Habsburgów. Nowa kampania nie przyniosła Bethlenowi sukce
sów. Wkrótce zmuszony został na skutek niepowodzenia wojsk duńskich 
i swoich własnych oraz wkroczenia Wallensteina na Węgry do zawarcia 
rozejmu, a następnie pokoju 154. Nowy traktat pokojowy, podobnie jak 
zawarty przeszło 2 lata temu w Wiedniu, nie dał Bethlenowi korzyści; 
nie udało mu się wcale uzyskać dla siebie księstw górnośląskich ani 
utraconego na rzecz cesarza stanu posiadania na Węgrzech. Należy za
znaczyć, że choć nigdy już nie odzyskał ziemi górnośląskiej, Bethlen 
Gabor do końca życia posługiwał się tytułem księcia opolsko-racibor- 
skiego i kazał go umieszczać na monetach bitych w jego mennicach 155.

W świetle naszych dotychczasowych rozważań pełne uzasadnienie 
i potwierdzenie znajduje wypowiedziane przez Dzięgiela156 i potwier
dzone przez innych badaczy 157 zdanie, że „kolonia ta [tj. Śląsk — przy- 
pisek mój, J. L.] służyła w pierwszym rzędzie do łatania dziur w dyplo
macji cesarskiej; istotnie, skoro sięgniemy pamięcią wstecz i przypa
trzymy się poszczególnym momentom zawikłań tej dyplomacji, to do

152 P adav in  donosił 5 V III 1626 r. z W iednia, że B ethlen G abor przysłał k a rd y 
nałow i D ietrichsteinow i pięknego konia tureckiego: „eon le tte re  ď assicuratione 
ď esser fidellissim o et sincerissim o am ico di Cesare, voler d ipender da lui, et 
tu tto  cio che haverá  a passare eon la M aesta Sua, in tende sij po rta to  da esso 
C ardinale; per segno di che lo progava fa r  instanza alia M aesta Sua, perchě le 
r ito rn i i dua ducati d ’Opolia et R atiboř che sono dalia moglie, oltre di che vogli 
lT m paratore proometterle et farle  assistenza p e r ... di veder doppo lui il P rinc ipa to  
di T ransilvan ia  in figlio, se ne fossero, ovvere in  nepote, faicendo percio la rg - 
hissim e essibitioni, senza d ich iarirsi ad alcuna ressolutione in contrario , con quali; 
e t  con tu tte  le dim ande p rede tte  ě cap ita to  qui il C ardinale, doppo espedito 
oorriere; quello di G abor con prom issione d i m anderle  la risposta, che tu tti questi 
giorni si ě consu lta ta  et hoggi deve essere ressoluta, con la quale il C ardinale 
espedirá uno in  T ransilvan ia . C orrispondente alla  d im anda non sa rä  certo  la 
risposta ; perchě li due D ucati gliha giá il Re, et levarg lie ti non si approba, il 
M archesato  si rep u ta  ben confiscato et l ’assistenza che ricerca, ben si conosce 
che é p e r  p ren d e r occasione dalia negativa di dire, di non po tersi p rom ettere  
alauna cosa di qua, et che con p retesto  di ricupera re  il suo, sij p e r  uscire...” 
(ö  v á r  y, op. cit., s. 408—409).

153 S. S z i 1 á g y i, B eth len  Gábor és a sved diplom áczia  (Értekezések a tö r-  
ténelm i Tudom anyok Köreböl, R. X, 1882, s. 8—11); t e n ż e ,  Gabriel Bethlen  und  
die schwedische D iplomatie, B udapest 1882, s. 11—12.

154 G o o s s, op. cit., s. 609—623.
155 D e w e r d e c k ,  op. cit., s. 503—504; F. L u c a e ,  Schlesiens curieuse 

D e n k w ü rd ig k e ite n  oder vollkom m ene Chronica..., F ra n ck fu rt am  M ayn 1689, s. 718.
166 D z i ę g i e l ,  op. cit., s. 2.
157 K. P  i w  a r  s k i, H istoria Śląska, W roclaw—K atow ice 1947, s. 217.



strzeżemy, że ilekroć gdzieś przy zielonym stoliku nie umiano się po
godzić, zawsze wtedy Śląsk, szczególnie Górny, padał ofiarą, stawał się 
plastrem, który przykładano tam, gdzie trzeba było zagoić ranę, utem- 
perować gniew czy stłumić podrażnioną ambicję”. Dodajmy do tego — 
kolonią o dużym znaczeniu strategicznym, i stąd mimo różnych wiatrów 
zawsze dotąd wracał pod panowanie Habsburgów.

Zgodnie z niemal od wieku trwającą tradycją w początkach wojny 
trzydziestoletniej Górny Śląsk posłużył do przetargów w kombinacjach 
politycznych i finansowych na terenie Węgier. Oddanie księstwa opolsko- 
raciborskiego w zastaw Bethlenowi Gaborowi miało na celu osłabienie 
jego pozycji i uszczuplenie stanu posiadania na Węgrzech. Początkowo, 
przed Białą Górą, oddano mu księstwa górnośląskie tylko na papierze, 
gdyż obawiano się zapewne, żeby objąwszy je pod swoje rządy nie wzmoc
nił pozycji protestantów śląskich. Po stłumieniu powstania czeskiego i za
prowadzeniu względnego spokoju na Śląsku wpuszczono go tam, ale 
tylko na tak długo, dopóki w tym okresie wojny realne było niebez
pieczeństwo koalicji protestanckiej i najazdu tureckiego i dopóki nie 
zorientowano się, jak duże znaczenie strategiczne może mieć ziemia 
śląska w aliansie szwedzko-siedmiogrodzkim lub duńsko-siedmiogrodz- 
kim. Wtedy odebrano mu Górny Śląsk i już nigdy potem nie chciano go 
tam wpuścić. Można też przypuszczać, że oddanie księciu siedmio
grodzkiemu księstwa opolskonraciborskiego mogło mieć dla Habsburgów 
jeszcze inne znaczenie. Pomijając słowne obietnice i czynione nadzieje 
wychodzące głównie nie tyle z dworu wiedeńskiego, ile od biskupa wroc
ławskiego, arcyksięcia Karola, którego w tym wypadku należy uznać 
za persona privata, a mające na celu zapewnienie sobie tak niezbędnej 
pomocy przeciwko wrogom cesarstwa, w Wiedniu robiono wszystko, aby 
Wazów na Śląsk nie dopuścić158. Charakterystyczne jest, że robiono je 
właściwie tylko do bitwy pod Białą Górą, później enuncjacje na ten te
mat nikną niemal całkowicie. Zresztą niemal do połowy 1624 r., bo do 
chwili zawarcia pokoju wiedeńskiego, można było szermować argumen-

158 S z e l ą g o w s k i ,  op. cit., s. 240—241; C z a p l i ń s k i ,  Szlachta, m ożno
władztwo..., s. 280—281. Ten osta tn i w ysunął niedaw no słuszną hipotezę, że p e r
spektyw y odzyskania Ś ląska w  zw iązku z toczącą się w ojną trzydziesto letn ią „nie 
istn iały  ani w  przym ierzu z H absburgam i, ani też w  przym ierzu z obozem pro 
testanck im ” (P olityka  R zeczypospolitej Polskiej w  latach 1576—1648, „Pam iętnik  
V III Z jazdu H istoryków  Polskich w  K rakow ie 14—17 w rześnia 1958 r .”, t. I, 
W arszaw a 1S58, s. 97—98). B ardziej w yraźne w zm ianki o p lanow anych u stęp 
stw ach dw oru w iedeńskiego na rzecz Zygm unta I II  na Ś ląsku zaw iera jedynie 
in strukc ja  dla posłów F erdynanda II do Polski, A ithana i Tennagla, z końca 
1619 r. ( P r o c h a s k a ,  op. cii., s. 400—401; M a  e u r e k ,  op. cit., s. 84—85). Cesarz 
jednak  i tym  razem  n ie określił, jak ie  części Ś ląska m a zam iar odstąpić królow i 
polskiem u.



tem, że księstwo opolsko-raciborskie znajduje się w zastawie u księcia 
siedmiogrodzkiego. Wprawdzie nie znamy wypadku wyzyskania tego 
argumentu przez dyplomację austriacką, ale faktem jest, że paraliżo
wała ona, zwłaszcza po 1620 r., każdą akcję polską, dającą realne szanse 
na usadowienie się Wazów na Śląsku.

Wydaje się jednak, że i dwór polski po Białej Górze, zajęty kłopo
tami wewnętrznymi i niebezpieczeństwem tureckim, nie zamierzał 
wszczynać jakiejkolwiek akcji mającej na celu pozyskanie Górnego Ślą
ska dla Rzeczypospolitej, nawet w formie lenna dla synów królewskich. 
Zygmunt III, żyjący ciągle w panicznym strachu przed nowym rokoszem, 
trzymał się kurczowo prohabsburskiej polityki, która miała mu też po
móc w planach odzyskania korony szwedzkiej. Nie mógł więc i nie chciał 
zadrażniać stosunków habsbursko-siedmiogrodzkich przez żądania oddania 
sobie lub swoim synom ziemi górnośląskiej, służącej jako poważny atut 
w rozgrywkach na terenie Węgier. Niezmiernie charakterystyczna jest 
pod tym względem korespondencja między Zygmuntem III a Ferdynan
dem II w okresie rokowań mikułowskich i zawarcia w Mikułowie trak
tatu pokojowego. Nie pojawia się w niej ani razu sprawa Górnego Ślą
ska. Cesarz nie informował wcale dworu polskiego o zamiarach oddania 
tej ziemi Bethlenowi. Gdy stało się to już faktem dokonanym, nie wspo
mniał wcale, pisząc o warunkach pokoju mikułowskiego i uzasadniając 
konieczność jego zawarcia, że ceną, którą za niego zapłacił, było m. in. 
oddanie księciu siedmiogrodzkiemu w zastaw księstwa opolsko-racibor- 
skiego. Nalegał tylko na to, żeby król polski nie dopuścił do ataków .pol
skich na Węgry lub Siedmiogród, bo zależy mu na dobrych stosunkach 
z Bethlenem Gaborem. Zygmunt III również nie wspominał wcale 
w odpowiedzi na te listy o sprawie górnośląskiej; nie ma w niej ani 
słowa o staraniach polskich o tę ziemię, ani słowa protestu przeciwko 
jej oddaniu Siedmiogrodzianinowi159. Wszystko wskazuje na to, że dwór 
warszawski zrezygnował zupełnie dla „wyższych” celów z prób osadze
nia się na Górnym Śląsku. Wskazują na to jeszcze inne fakty. Zyg
munt III, a właściwie jego żona zaczęła szukać gdzie indziej beneficjów 
dla swoich synów. W okresie bowiem, gdy w 1623 r. stosunki między 
Bethlenem Gaborem a Habsburgami były naprężone i groziły w każdej 
chwili wybuchem nowej wojny, a Ferdynand II oddawał już w zastaw 
górnośląskie dobra kameralne burgrabiemu von Dohna, królowa Kon
stancja i wszechwładna wychowawczyni synów królewskich Urszula 
Meyer rozpoczęły na dworze cesarskim starania o pozyskanie dla jednego

159 Por. listy  F erdynanda II do Zygm unta III, W iedeń 29 X II 1621 i 8 I 1622 r., 
oraz odpowiedź Z ygm unta III, W arszaw a 6 II 1622 r. (Biblioteka Czartoryskich 
w K rakow ie, rkpts n r  1623, s. 1684—1688).



z królewiczów polskich biskupstwa w Kamieniu Pomorskim oraz kano
nii w Kolonii160.

Bethlen Gábor początkowo nie traktował zastawu księstw górno
śląskich poważnie. Nawiązywał po prostu do tradycji królowej węgier
skiej Izabeli i Zygmunta Batorego. Jeśli upierał się przy ich posiadaniu, 
to chodziło mu głównie o względy finansowe. Dosyć szybko zorientował 
się bowiem, że bogata ziemia górnośląska może być dla niego złotą żyłą, 
a pieniędzy ciągle potrzebował. Jego polityka ekonomiczna i monetarna 
na Górnym Śląsku przyniosła też niespodziewanie dla niego korzystne 
wyniki. Nic więc dziwnego, że chciał go utrzymać pod swoim panowa
niem. Rządy jego na Górnym Śląsku, nie cieszące się w gruncie rzeczy 
sympatią i poparciem zdecydowanej większości tamtejszego społeczeń
stwa, nastawione były — jak się zdaje — głównie na wyciągnięcie z tego 
kraju maksymalnych korzyści finansowych. Nie wprowadził tam prze
cież nawet swoich załóg wojskowych. Jednak gdy zaczął nawiązywać 
kontakty dyplomatyczne i snuć, zupełnie zresztą realne, plany aliansu 
z północnymi krajami protestanckimi, a zwłaszcza ze Szwecją, zorien
tował się w dużym znaczeniu strategicznym Górnego Śląska, ale było 
już za późno, bo połapali się w tym także kierownicy polityki habsbur
skiej, odebrali mu go i nie chcieli zwrócić.

Panowanie Bethlena Gabora na Górnym Śląsku było ostatnim ogni
wem łańcucha zastawów tej ziemi władcom węgierskim i siedmiogrodz
kim. Wprawdzie już w 1629 r. powstał projekt ożenku Hommonaya 
z jedną z arcyksiężniczek austriackich i oddania jej w posagu księstwa 
opolsko-racibcrskiego 161, ale do realizacji tych planów wcale nie doszło.

190 „Wie sy dann iezt zu I r  K haysserl. M ajt. geschriben vnd dieselben ge- 
bethen haben, dess Sy darzue verhelfen  wollen, dass ainer auss I r  M ajt. [tj. k ró 
lowej K onstancji — przypisek mój, J . L.] geliebsten Söhnen m echt dass B istum b 
Cam in in  Bom m em , so iezt vac ie rt vnd  ain  canonicat zu Cöln darzu bekhom m en 
khönd, darzu  dann  E.F.G. auch genedigst w oll w eren  khönden, dass ain Cąnonicat 
ainem  auss vnssern  P rinzen  m echt conferiert w erden...” E xtract auss der Ju n g kh -  
fraw  M ayrin  Schreiben, 19 I II  1623 r. (WAP Wr., B istum  B reslau, Rep. 15 II  22s).

191 „V oluerint enim  u t m atrim onio  cum  H om onaio iuncta, D ucatus Opoliensem 
et Ratiboriensem  in desolata Silesia acciperet...” Copia extracta  ex  litteris T ran- 
sylvanicis, 15 X I 1629 r. ( G i n d e l y ,  Acta et documenta..., s. 505).


