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Zagadnienie ustosunkowania się Polski do wojny 30-letniej zwra
cało na siebie od dawna uwagę historyków. Zdawano sobie bowiem spra
wę z tego, że aktywny udział Rzeczypospolitej w rozgrywających się
wówczas w Europie środkowej wypadkach mógł mieć duże znaczenie
dla dalszych losów Polski. Jeśli przy tym zainteresowanie historyków
z predylekcją spoczęło na latach 1618— 1620, należy to przypisać nie
tylko temu, że były to początkowe lata wielkiej wojny, ale że w tym
okresie istniała mniej lub więcej realna perspektywa odzyskania Śląska.
Charakterystyczne też jest, że Adam Szelągowski, pisząc na ten temat
obszerną rozprawę ogłoszoną w r. 1904, zatytułował ją Śląsk i Polska
w obec powstania czeskiego i aczkolwiek zajął się w niej obszernie całą
polityką zagraniczną Polski w tym czasie, to jednak specjalną uwagę
zwrócił na sprawę śląska, będącą, jak wiadomo, w okresie, w którym
pisał swą rozprawę, przedmiotem coraz żywszego zainteresowania
opinii polskiej.
Piszący w trzydzieści trzy lata później na ten temat historyk czeski
J. Macůrek, aczkolwiek ujmował temat pod kątem widzenia czeskim
i kładł nacisk na momenty wspólnoty słowiańskiej, dochodzące tak
silnie do głosu w czasie powstania czeskiego, również wiele miejsca
poświęcił sprawie rewindykacji Śląska1. Na sprawę Śląska zwróciłem
wreszcie przede wszystkim uwagę w uzupełniającej badania Szelągowskiego i Macůrka rozprawie ogłoszonej w r. 1947 na łamach „So
bótki“ 12.
W związku z tym mogłoby się wydawać, że po ogłoszeniu około
500 stronic rozpraw naukowych na ten temat można by uznać tę
1 J. M a c ů r e k , Č eské p ovstán í r. 1618—1620 a P olsko, Brno 1937.
2 W. C z a p l i ń s k i , Ś ląsk a P olska w pierw szy ch latach w ojn y trzydziesto
letn iej (1618—1620) (Sobótka, 1947, s. 141—181).
1 — S o b ó tk a

kwestię za wyjaśnioną, zreferowaną i w konsekwencji zamknąć ją do
lajnusa3. Jeśli tak nie jest, jeśli po kilkunastu latach wracamy znowu
do tego zagadnienia, wypada wyjaśnić, dlaczego to czynimy.
Otóż z^rócřvpzy' od paru lat uwagę na dzieje Polski w drugim
i trzecim dziesiątku^at XV II w., przekonałem się, że dzieje tych lat
czekają jeszcze na historyka, a ich prześledzenie może rzucić snop
światła nie tylko na następne lata, ale również zmienić nieco nasze po
glądy na politykę zagraniczną Rzeczypospolitej w tej dobie. Prace bo
wiem Szelągowskiego i Macůrka poświęcone są w pierwszej mierze
polskiej polityce zagranicznej przy dość powierzchownym omówieniu
spraw wewnętrznych. Tymczasem polityka zagraniczna jest w ostatniej
instancji wynikiem stosunków wewnętrznych, układu sił społecznych,
rozwoju czynników gospodarczych. Sądzę też, że dopiero po sumien
nym zbadaniu stosunków wewnętrznych będzie można wydać ostatecz
ny wyrok o zachowaniu się Polski wobec zaczynającej się wojny
30-letniej, tym bardziej że rozbudzone od jakiegoś czasu zainteresowa
nia genezą i znaczeniem tej wojny wśród historyków różnych narodów
pozwolą zbadać sprawę na szerokim tle porównawczym4.
Kwerendę archiwalną do tego tematu rozpocząłem już przed paru
laty i powoli zbliżam się do końca mych poszukiwań. W trakcie tych
prac przemyślałem dokładnie parę zagadnień związanych zę sprawą re
windykacji Śląska w latach 1618— 1620, znalazłem wreszcie trochę
nowego materiału archiwalnego do tego zagadnienia. W konsekwencji
postanowiłem się z tymi zdobyczami podzielić z kolegami zajmującymi
się historią naszej bliższej ojczyzny.
Artykuł mój rozpada się dość wyraźnie na dwie części. W pierwszej
zajmę się dwoma dyskusyjnymi kwestiami, mianowicie sprawą stosunku
króla i szlachty polskiej do sprawy udziału w wojnie 30-letniej, a tym
samym do sprawy rewindykacji Śląska. Wobec tego zaś, że sprawę tę
omawiałem niegdyś dość dokładnie na łamach „Sobótki“, zredukuję
3 Pomijamy tu dla oszczędności miejsca rozprawy niemieckich badaczy dziejów
Śląska, którzy jednak to zagadnienie omawiali raczej marginesowo. Nie wspomi
namy również o publikacjach źródłowych Mosbacha i Palma.
4 Wokół genezy i znaczenia wojny 30-letniej narasta cała literatura. Wystar
czy przypomnieć, że już po wojnie pokazały się reedycje prac: G. P a g e s , L a guerre
de trente ans, Paris 1949; C. V. W e d g w o o d , T he T hirty Y ears War, Penguin
Books 1957, świadczące o wzroście zainteresowania tą wojną. Problematykę tę
omawia w czasopiśmie „Past and Present“ (r. 1954) J. V. P o l i š e n s k ý , T he
T hirty Y ears W ar. Tenże autor poświęca temu zagadnieniu również pewne ustę
py w swych książkach A nglia a B ílá Hora, Praha 1949, specjalnie zaś w pracy
N izozem ská p olitika a B ílá Hora. Praha 1958. Sprawa wojny 30-letniej była rów
nież przedmiotem dyskusji na zjeździe historyków w Sztokholmie latem 1960 r.

w tej części wiadomości faktyczne do minimum. W drugiej zajmę się
nieco dokładniej sprawą genezy interwencji polskiej, mianowicie genezą
wyprawy lisowczyków na Słowację i na Śląsk.
I
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że omawianie stosun
ku Zygmunta III do powstania czeskiego i ściśle z nim złączonego
powstania śląskiego nie jest celowe, skoro w tym okresie według ofi
cjalnych wypowiedzi historyków rządzi państwem nie tyle król, ile
oligarchia magnacka5. Należałoby więc zastanowić się, o ile przyjęty
schemat jest słuszny, ale rozważania na ten temat zaprowadziłyby nas
zbyt daleko. Dlatego odkładając tę sprawę do osobnych studiów, stwier
dzamy krótko, że w każdym razie w tej sprawie odgrywał król jeszcze
bardzo ważną, jeśli nie decydującą rolę.
Przechodząc do zbadania istotnych motywów, którymi kierował się
w tej sprawie Zygmunt III, nie można zapominać, że jeśli powstanie
czeskie stanowiło jakieś ogniwo w ruchach antymonarchicznych, zapa
lających się wówczas kolejno w różnych częściach Europy, to stano
wisko Zygmunta III, zwolennika legalizmu i silnej władzy monarszej,
nie było w Europie odosobnione. Po drugiej stronie barykady stał on
razem z Ferdynandem II, cesarzem, Jakubem, królem angielskim, Fi
lipem III, królem hiszpańskim, Chrystianem IV, królem duńskim,
i paru mniejszego kalibru władcami, w związku z tym też nie można
było się po nim spodziewać innego niż niechętnego stanowiska wobec
powstania występującego przeciw legalnej władzy6.
Obaj też historycy zajmujący się tym zagadnieniem podkreślają
zgodnie, że decydującym motywem postępowania Zygmunta III był
legalizm. Świadczy o tym szereg wypowiedzi króla z lat 1618, 1619
5 Tezę o rządach magnaterii w Polsce już od końca w. XV I przyjmuje H istoria
P olski wydana przez PAN, t. II, s. 67—68. Tezę tę postawioną we wstępnym roz
dziale, poświęconym charakterystyce okresu, podkreśla się potem w tytułach
poszczególnych rozdziałów, jak rozdział czwarty części ósmej „Osiągnięcie prze
wagi przez magnaterię i walki o Inflanty (1576—1609)“ oraz rozdział piąty „Zabor
cza polityka magnaterii na Wschodzie i porażka nad Bałtykiem“. Podobne stano
wisko zajmuje Z. K a c z m a r c z y k , który w artykule O ligarchia m a g n a cka
w P olsce ja k o fo rm a pań stw a (Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Krakowie, t. I, Warszawa 1958) pisze na s. 224: „Początek oligarchii
magnackiej jako wyraźnej formy państwa przypada na początek XV II wieku.
Umownie można by tu przyjąć datę 1606 r.“ Do tego tematu zamierzam wrócić
i zakwestionować parę przyjętych twierdzeń w tej sprawie.
6 Historycy współcześni przykładają specjalną wagę do spraw walki legitymizmu i sił wolnościowych w czasie wojny 30-letniej.

i 1620 7. Jeśli też w szeregu wypowiedzi Zygmunt III podkreśla motyw
religijny, akcentując, że powstańcy występują przeciw prawdziwej religii, to wypowiedzi te nie osłabiają znaczenia poprzednich8. Tak się
bowiem składało, że ruchy wolnościowe najczęściej bratały się z róż
nymi wyznaniami protestanckimi, co było wynikiem pewnej prawidło
wości historycznej, nad którą nie możemy się tu bliżej zastanawiać.
Zygmunt III zdawał sobie dobrze sprawę z tego zwłaszcza, że przecież
z własnego królestwa wygnali go niegdyś właśnie protestanci. Poza
tym wiemy dziś, że religia katolicka stanowiła podporę władzy legitymistycznej, a co ważniejsze — zdawał sobie sprawę z tego sam Zyg
munt III. Otwarcie też w jednym ze swoich listów nazywa religię kato
licką „wszystkich królestw firmissimum propugnaculum“ 9.
Z badaczy zajmujących się tym zagadnieniem pierwszy Macůrek
zwrócił uwagę na sprawę niesłychanie ważną, mianowicie na obawę
króla, by rozpalony w Czechach i na Śląsku bunt nie przeniósł się do
sąsiednich krajów, przede wszystkim do Polski. Cytuje on bowiem
wypowiedź Zygmunta, że ,,ich [Czechów] czyn musi być wszystkim
dynastiom odstraszającym przykładem“. Jeśli bowiem — stwierdza
dalej król — pozwoli się lekkomyślnym ludziom usuwać prawowitych
władców, „kto ręczy za to, że podobny los nie spotka i nas? Nic nie
będzie bezpiecznego w chrześcijańskim świecie“ 101. Wyraźniej jeszcze
występuje ta obawa królewska w dwu innych pismach, mianowicie
w liście do cesarza i odpowiedzi danej posłowi Vischerowi. W pierw
szym bowiem pisze król, że powstańcy myślą o tym, aby „huius con
tagionis virus ad finitimas quoque gentes transmittant“ n , w drugim
zaś piśmie, mówiąc o konieczności zduszenia zarazy buntu, wspomina,
że ta zaraza „vicinos quoque subditos contaminare posset“ 12.
W związku z tym powstaje zasadnicze pytanie, jak przedstawiała
się wówczas sytuacja wewnętrzna w Polsce. Inaczej bowiem odnosiłby
się do zagadnienia przeniesienia zarazy do Polski Zygmunt w wypadku
zupełnego spokoju w Polsce, a inaczej wówczas, gdyby istotnie we
wnętrzne stosunki groziły jakimś wybuchem. Na zagadnienie to zwrócił
już uwagę Szelągowski, ograniczył się jednak do zacytowania uwag
7 S z e l ą g o w s k i , op. cit., s. 49; M a c ů r e k , op. cit., s. 41 i 42.
8 Wystarczy przypomnieć cytowane przez Macůrka wypowiedzi, s. 33 i 41.
9 List Zygmunta III do Żółkiewskiego, 15X1619; B i e l o w s k i , P ism a S ta
n isław a Ż ółkiew skieg o, Lwów 1861, s. 547.
10 M a c ů r e k, op. c it , s. 42.
11 List Zygmunta do cesarza cytowany przez M a c ů r k a , op. cit., s. 41—42.
12 R espon sum SRM tis P olon oru m ... P etro V ischer ... consiliario Ser. Principis
A lb erti A rchidu cis A ustriae, Riksarkivet, Sztokholm, extranea 120. Akt ten cyto
wany zresztą jest parę razy przez Macůrka.

wypowiedzianych na ten temat przez obcych i równocześnie pospieszył
zwrócić uwagę na to, że wieści te są chyba świadomie wyolbrzymione 1314.
Na to pytanie zamierzam z czasem odpowiedzieć obszernie, obecnie
jednak pozwolę sobie zwrócić uwagę na parę ważnych, a nie dostrze
żonych momentów.
Tak więc w pierwszym rzędzie trzeba pamiętać, że rokosz Zebrzy
dowskiego pozostawił w umyśle Zygmunta trwały ślad, wyrażający
się w obawie przed wszelkimi odruchami szlacheckimi, nawet gdy
przybierały one stosunkowo niewinną postać zjazdów, sejmików czy też
innych zgromadzeń.
Szereg dowodów na poparcie tego twierdzenia znajdujemy w cie
kawych relacjach Jakuba Zadzika, sekretarza wielkiego, przebywającego
w latach 1610— 1621 przy boku króla. Tak więc już we wrześniu 1613 r.
pisze, że szlachta dopomina się sejmu tak gwałtownie, że „już i my —
myśli o dworze — nie możemy temu kontradykować i przypadamy nań
nie tak z chęci, ile z musu“ u . Gdy rok później mieszkańcy Inflant do
magali się zwołania specjalnego zjazdu ziemian tej prowincji, dwór sprze
ciwił się tem u15. Żądania szlachty latem 1614, by zwołano pospolite
ruszenie, wywołują na dworze niezadowolenie, albowiem — jak pisze
Zadzik — „pospolite ruszenie niebezpieczne, in tam exulceratis ani
mis“ 16. Skądinąd dowiadujemy się, że król prawie nigdy nie spieszył
się ze zwołaniem sejmu.
W okresie około 1618 r. wobec wzrostu tendencji opozycyjnych wśród
szlachty obawa ta rośnie również proporcjonalnie. Dzieje sejmu r. 1618
nie doczekały się opracowania, jednak jest pewne, że na nim wystą
piła szlachta z naręczem grawaminów. Zasługują one na wyczerpujące
omówienie, ale odłożymy to do późniejszego czasu. Na razie wystarczy
stwierdzić, że są one poważniejszego kalibru i przypominają miejsca
mi grawamina z czasów rokoszowych. Występują one przeciw wzmac
nianiu władzy królewskiej i przeciw ograniczaniu działalności sejmu.
Ataki też na ściślejszą radę królewską, zwaną małym senatem (senatulus), na niewyznaczanie senatorów rezydentów, niespisywanie proto
kołów obrad senatu szły w parze ze skargami na naruszanie swobody
obrad sejmowych poprzez zdejmowanie niemiłych królowi spraw z po
rządku obrad, ogłaszanie konstytucji nie uchwalonych w izbach. Jeśli
też uświadomimy sobie, że równocześnie szedł silny atak szlachty za
13 S z e l ą g o w s k i, op. cit., s. 87—89.
14 Zadzik do Wawrzyńca Gembickiego, 1 8 I X 1613, Riksarkivet, extranea 105.
15 Zadzik do Gembickiego, 13 V I 1614, ibid.
16 Zadzik do Gembickiego, 6 V I I 1614, ibid. Wypowiedziana opinia pochodzi od
wojewody poznańskiego Ostroroga, odpowiada jednak poglądom panującym wów
czas na dworze.

równo różnowierczej, jak i katolickiej na duchowieństwo, istotną pod
porę tronu, to zrozumiemy, że król miał powody, by obawiać się wów
czas szlachty 17.
Trzeba przyznać, że historycy zajmujący się tym okresem zdawali
sobie sprawę z istniejącego w Polsce naprężenia, ale, po pierwsze, nie
doceniali tego faktu, po drugie, przypuszczali, że do tego stanu doszło
dopiero w r. 1620 w związku z łupiestwami popełnionymi przez lisowczyków w południowej części Rzeczypospolitej. Tymczasem naprę
żenie to istniało już w r. 1618.
Po niespokojnym sejmie z początkiem r. 1618 doszło w lecie i je
sieni do kolejnych i ciężkich najazdów tatarskich na południowo-wschod
nie kresy Rzeczypospolitej. W lipcu zagony tatarskie, paląc i niszcząc
kraj, dotarły do dorzecza Sanu. Przerażona tym faktem szlachta woje
wództwa sandomierskiego opuściła z żonami i dziećmi południowe po
wiaty tej ziemi i zjechawszy się w Sandomierzu, wymogła na wojewo
dzie sandomierskim Zbigniewie Ossolińskim wysłanie do króla pisma,
w którym proszono o zgodę na zwołanie pospolitego ruszenia woje
wództwa 18.
Pismo to wywołało niemałe zaniepokojenie i rozterkę na dworze.
Z jednej bowiem strony zdawano sobie sprawę z tego, że w wypadku
ponownego i silnego uderzenia Tatarów „wielka by invidia padła na
JKMć, że on nie tylko, żeby sam miał tueri salutem Reipublicae, ale
też i tym, którzy się z ochotą do tego rzucają, pozwalać nie chce“,
z drugiej jednak strony rozumiano, że zjazd szlachty sandomierskiej
na pospolite ruszenie mógłby zachęcić odleglejsze województwa do
wyjścia w pole, a w takim wypadku „obawiać się, żeby zaraz drogi nie
otworzyli do nowszych rokoszów“. Ostatecznie jednak król, postawiony
na rozdrożu, pokazał, że mniej się boi niesławy niż rokoszu, i zabronił
Ossolińskiemu zwoływać szlachtę na pospólite ruszenie 19.
Na tym się jednak trudności króla nie skończyły. Niedługo potem
przybyli na dwór warszawski posłowie województw krakowskiego, wiel
kopolskich oraz powiatu sanockiego20. Ziemianie krakowscy i sanoccy
17 E x orb itan cji w R zeczypospolitej za Zygm unta I II sum ariusz w r. 1618 z e
brany, rkps Bibl. Uniw. Wrocławskiej, Steinwehr, fol. 37, s. 115— 121. Tamże rów
nież obszerne eksorbitancje w stosunku do duchowieństwa.
18 Zbigniew Ossoliński do króla, 4 V III1618, Riksarkivet, extranea 115, kopia.
19 Zadzik do W. Gembickiego, 9 V III1618, ibid., extranea 106. Król do woje
wody sandomierskiego, 15 V III1618, ibid., extranea 88.
20 O poselstwie Krakowian pisze Zygmunt do W. Gembickiego, 20 V II I1618,
ibid., extranea 102. Uchwała sejmiku województwa krakowskiego z 10 V III1618,
S. K u t r z e b a , A k ta sejm ik o w e w ojew ód ztw a krak ow skieg o, t. I, Kraków 1932,
s. 386. Szlachtę sanocką zwołał kasztelan sanocki na 8 sierpnia. Zjazd odbył się
17 sierpnia, skąd wysłano poselstwo do króla, na które ten odpowiedział 28 VIII

prosili króla o aprobatę postanowienia sejmikowego w sprawie odbycia
w najbliższym czasie okazowania. Wielkopolanie użalali się na naru
szenie pokoju religijnego w ich prowincji, burzenie zborów protestanc
kich i prosili o wysłanie do nich komisji. Reakcja dworu na te wyraźnie
dla niego niewygodne poselstwa była bardzo charakterystyczna. Tak
więc, aczkolwiek z niechęcią, pozwolono Sanoczanom odbyć okazowanie ze znamiennym zastrzeżeniem, „aby tam żadnych konsultacji, żad
nych deliberacji rycerstwo nie czyniło“. Przypuszczalnie podobną odpo
wiedź dano Krakowianom, o ile w ogóle nie odmówiono im, jako dalej
położonym, zgody na okazowanie. Co do postulatów szlachty wielko
polskiej, to jakby pamiętając o tym, do czego doprowadził zatarg
w sprawie zborów w Brunowie i Hrobie, zdecydowano się wysłać tam
komisję. Równocześnie zaś starano się gorąco, by ująć sobie przybyłych
Wielkopolanów. Kolejno też zapraszali ich na uczty zausznik króla,
starosta lajski Kasper Denhoff, referendarz koronny, a nawet sam
podkanclerzy koronny, cieszący się wówczas wielkim znaczeniem na
dworze biskup łucki Andrzej Lipski 21.
Zastraszony tymi poselstwami dwór, zdający sobie w dodatku sprawę
z tego, że obrona państwa przed Tatarami wyraźnie zawodzi, nie spie
szył się mimo doradzań poszczególnych senatorów ze zwołaniem sejmu.
Jeszcze też we wrześniu stwierdza biskup poznański Andrzej Opaliński,
że chociaż sejm jest potrzebny, „u dworu nie życzą go“ 22. Ostatecznie
też dopiero w październiku zdecydował się król na zwołanie sejmu,
wyznaczając mu równocześnie termin dość odległy, mianowicie połowę
stycznia przyszłego roku 23.
Nie znamy jeszcze dokładnego przebiegu wszystkich sejmików, jed
nak możemy stwierdzić, że przebieg i wyniki niektórych z nich wróżyły
źle królowi. Tak np. instrukcje sejmiku wołyńskiego były naładowane
różnymi pretensjami pod adresem króla24. Przebieg sejmiku zaś wiel
1618, A k ta g rod zkie i ziem skie, t. X X , s. 170— 174; O p oselstw ie w ielk o p o lsk im ;
L au du m w ojew ó d ztw w ielk op o lsk ich , 30 V I I 1618, AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, II, teka 6, kopia. Posłami byli Krzysztof Cielecki, Abraham Ciświcki, Marcin
Rej i Piotr Ossowski. O poselstwie tym są również wzmianki w korespondencji
z dworu.
21 Piotr Gembicki do Wawrzyńca Gembickiego, 31 V II I1618, Riksarkivet, extra
nea 97, oryg.
22 Andrzej Opaliński do W. Gembickiego, 1 2 IX 1618, ibid., extranea 99.
23 Zygmunt III do W. Gembickiego, 15 X 1618, ibid., extranea 102. W liście tym
jest mowa, że sejm zostanie zwołany nie wcześniej jak 15 1 1619. Już jednak w li
ście do S. Rudnickiego, biskupa warmińskiego, z 25 X 1618 (BN BOZ 957) jest mowa
o terminie 22 1 1619.
24 In stru kcja pan om posłom ... w Łucku, 13 X I I 1618, AGAD, Arch. Radziwiłł. II
teka 6, nr 1104.

kopolskiego był wyjątkowo niespokojny. Adam Czamkowski, mający
wówczas 67 lat, pisał o nim do prymasa: „Jam zaprawdę przez ten
wszystek czas, jakom począł in Republica versari, większych molestii
i trudności nie uznał prócz rokoszu, któremu tego sejmiku facies nieco
była podobna“ 25. Na sejmiku tym, co ciekawe, ostrzej przeciw królowi
występowali katolicy niż protestanci. Toteż biskup poznański konsta
tuje, że nie udało mu się przeprowadzić postulatów królewskich, dzięki
„uporowi katolików raczej niźli ludzi w religii rozróżnionych“ 26.
Przebieg samego sejmu, jak widać z zachowanych diariuszy, był
również dość niespokojny, jeśli nawet nie burzliwy. Myli się jednak
Dobrowolska, która marginesowo wspomina o tym sejmie, jeśli przyj
muje, że główną sprężyną antykrólewskich wystąpień byli bracia Zbara
scy 27. Zbarascy odegrali niewątpliwie na nim poważną rolę, jednak wy
zyskiwali mocne złoża niezadowolenia z polityki królewskiej, istniejące
zarówno wśród szlachty, jak i tej części magnaterii, która nie brała
bezpośredniego udziału w rządach. Zostawiając dokładne omówienie
tego sejmu do późniejszej pracy, ograniczymy się do stwierdzenia, że
pod koniec obrad, mianowicie 28 lutego, posłowie postanowili w wy
padku, gdyby król nie uwzględnił ich postulatów, „żądać od primatum
Regni, aby admonicją do Króla JMci uczynił“ 28. Wprawdzie przy
puszczalnie chodziło w danym wypadku jedynie o groźbę mającą za
straszyć króla, jednak już to, że grożono użyciem środka będącego
pierwszym krokiem na drodze do wypowiedzenia królowi posłuszeń
stwa, świadczy samo za siebie.
Rozpisaliśmy się dość szeroko na ten temat po to, by udowodnić, że
sytuacja króla polskiego była wówczas ciężka, a wobec rozpalonego
w sąsiedztwie powstania nawet niepokojąca. To jednak, co dotąd po
wiedzieliśmy, nie wyczerpuje jeszcze całości obrazu. Trzeba bowiem
pamiętać, że w ówczesnej Polsce istniał jeszcze dość silny, aczkolwiek
już słabszy niż dawniej, obóz protestancki. Na ten fakt zwracali zresztą
uwagę już i poprzedni badacze, wskazując na takie osobistości w tym
obozie, jak Rafał Leszczyński, wojewoda bełski, i Krzysztof Radziwiłł,
hetman polny litewski, z którymi król musiał się poważnie liczyć29.
Zapominano jednak dotąd o tym, że oprócz tego istniała pozornie zli
kwidowana wówczas przez króla, w istocie jednak coraz wyraźniej
25 Adam Czarnkowski do W. Gembickiego, 24 X I I 1618 w Poznaniu, Riksarkivet,
extranea 96, oryg.
26 Andrzej Opaliński do W. Gembickiego, 22 X I I 1618, ibid., extranea 99.
27 W. D o b r o w o l s k a , K siążęta Z barascy w w alce z h etm an em Ż ółkiew skim ,
Kraków 1930, s. 41.
28 Diariusz sejmu 1619, rkps Bibl. Kórnickiej, 1540, nr 22 pod 28 lutego.
29 Szelągowski, op. c it, rozdział II i III; M á c ů r e k , op. cit., s. 14.

podnosząca głowę dyzunia, mająca za sobą szerokie poparcie mas
ukraińskich, zarówno szlachty, jak i mieszczan oraz chłopów, a mogąca
w coraz większym stopniu liczyć na liczniejsze niemal z każdym ro
kiem wojska kozackie. Czym były zaś wówczas te blisko 40 000 liczące
oddziały mołojców, wiedziano dobrze na dworze30. Równocześnie zaś
na dworze na pewno zdawano sobie sprawę z tego, że między dyzunitami a protestantami dochodzi powoli do bliższego porozumienia.
Wprawdzie nie znaleźliśmy żadnego pisma datowanego z r. 1618
czy 1619, dotyczącego stosunków między dyzunitami a protestantami,
posiadamy jednak pisma z następnych lat, a świadczące o tym, że takie
porozumienie już wcześniej istniało. Tak metropolita kijowski Job Bo
recki, pisząc we wrześniu 1622 r. w imieniu kozaków do Krzysztofa
Radziwiłła, stwierdza, że wojsko to oddaje się pod opiekę wielmoży
litewskiego, „naśladując przodków swoich“ 31. Z wcześniejszego listu
atamana kozackiego Sahajdacznego dowiadujemy się również, że istnia
ło jakieś porozumienie między wojskiem kozackim a tym przywódcą
protestantów litewskich w r. 1621 32. Wszystko to świadczy, że w latach
poprzednich istniało rzeczywiste porozumienie między tymi dwoma od
łamami dissidentium in religione.
Dopiero wszystko to razem wzięte pozwala nam zrozumieć, dlaczego
Zygmuntowi istotnie zależało na tym, by nie dopuścić do zwycięstwa
powstańców w krajach habsburskich. To stanowisko Zygmunta stanie
się zaś tym bardziej zrozumiałe, gdy uprzytomnimy sobie, że właśnie
wówczas, o czym dotąd nie wspominano, w otoczeniu króla niewątpli
wie myślano o jakimś wzmocnieniu władzy monarszej w Polsce 33.
W związku z tym, co powiedzieliśmy wyżej, wydaje nam się, że
teza Macůrka, jakoby dopiero pod koniec r. 1619 opozycja szlachecka
udaremniła poważniejsze próby udzielenia przez Zygmunta III pomocy
cesarzowi, wymaga korektury, skoro opozycja ta istniała i dawała wy
raźnie znać o sobie już w r. 1618. Jeśli w korespondencji swej z ce
sarzem Zygmunt nie wspominał o niej, to dlatego, że nie bardzo chciał
30 Zadzik do W. Gembickiego, 3 1 V II I1619, pisze o Kozakach: „To chłopstwo
jeśli in ordinem redygowane nie będzie i z Turkami nas prędko powadzi, i na nas
się obrócić może“. List nie datowany hetmana koronnego z r. 1618 ocenia siły ko
zackie na 40 tysięcy (Riksarkivet, extranea 115, kopia). Zgadza się to z innymi
opiniami statystów dworskich.
31 Jow Borecki, metropolita kijowski, do Krzysztofa Radziwiłła, 241X 1622,
AG AD, Arch. Radziwiłł., II, teka 7, nr 1263, oryg.
32 Piotr Konaszewicz, hetman, z rycerstwem zaporoskim do Krzysztofa Ra
dziwiłła w Kijowie 1 3 1 1622, AGAD, Arch. Radziwiłł., II, teka 7, nr 1228, oiyg.
33 Obszerniejszy dowód oparty na korespdhdencji podkanclerzego kor. A. Lip
skiego zamierzam przeprowadzić w planowanej pracy P olska w p ierw szy ch latach
w ojn y 30-letniej.

0 tym wspominać. Za to w całej pełni chyba utrzymana być musi teza
druga, wysunięta zarówno przez Macůrka, jak i Szelągowskiego, że
sprawa Śląska nie budziła u króla polskiego żywszego zainteresowania
1 była w pewnej mierze przynętą użytą w celu pozyskania opinii pol
skiej dla myśli interwencji w sprawy czesko-śląskie34.
Przechodząc do drugiej kwestii, mianowicie stanowiska szlachty
i magnaterii polskiej wobec zagadnienia odzyskania Śląska, trudno nie
stwierdzić, że dzisiaj odczuwamy pewną pretensję do ówczesnych poli
tyków, iż nie wyzyskali nawet tych tak słabych perspektyw usado
wienia się na Śląsku. Trzeba przyznać, że piszący o tej sprawie histo
rycy nie ukrywali też swej pretensji do szlachty polskiej. Wyraźnie
występuje ona na kartach Dziejów Polski nowożytnej Konopczyńskie
go 35, w odpowiednim rozdziale Historii Śląska Piwarskiego36, wresz
cie da się ona również wyczytać we wstępie do drugiej części pierwszego
tomu Historii Polski wydanej przez Polską Akademię Nauk37. Przy
tym wszystkim jednak historycy, zwłaszcza ci, co zajmowali się specjal
nie tym zagadnieniem, przytaczali wiele okoliczności łagodzących. Pod
kreślano bliskie związki istniejące wówczas między szlachtą polską
a Górnego Śląska, przypominano poczucie wspólnoty słowiańskiej, roz
budzone wówczas zgrabnie przez powstańców czeskich, oraz nieufność
szlachty do absolutystycznej, proaustriackiej polityki króla Zygmun
ta 38. Wszyscy wreszcie wskazywali na fakt zaabsorbowania szlachty
zagadnieniami wschodnimi, wojnami moskiewską, szwedzką i turecką.
0 tym ostatnim pisał dość szeroko w swym sumiennym studium Fran
ciszek Suwara 39.
Moim zdaniem jednak nie dość silnie podkreślono ten właśnie ostat
ni moment. Przecież perspektywa uzyskania nabytków na Śląsku otwar
ła się w momencie po zakończeniu poważnej wojny z Moskwą i za
warciu bardzo niepewnego porozumienia z Turcją pod Oryniniem. Niemówiąc też już o tym, że przed Polską stawał poważny problem zagospo
darowania i zabezpieczenia pod względem militarnym świeżo przyłą
czonych do Polski terenów, nikt chyba z ówczesnych polityków nie
łudził się co do tego, że sprawa turecko-tatarska nie jest załatwiona
1 że w najbliższym czasie trzeba będzie wytężyć wszystkie siły, by
utrzymać tu dotychczasowy stan posiadania. Nie można wreszcie za34 M a e u r e k , op. cit., s. 55; S z e l ą g o w s k i , op. cit., s. 95.
35 D zieje P olski now ożytn ej, t. I, Kraków 1936, s. 253— 254.
36 K. P i w a r s k i, H istoria Ś ląska, Katowice 1947, s. 200.
37 H istoria P olski, wyd. PAN, t. I, cz. 2, s. 75.
38 Chodzi tu o S z e l ą g o w s k i e g o , op. cit.; M a c ů r k a , op. cit.; C z a p l i ń 
s k i e g o , op. cit.
39 F. S u w a r a , Przyczyny i sk u tki k lęsk i c ec o rsk iej 1620 r., Kraków 1930.

pominąć o grożącym z północy niebezpieczeństwie szwedzkim. Król
szwedzki bowiem, któremu udało się wcześniej od Polski zawrzeć poro
zumienie z Rosją, dał się już poznać Polsce w r. 1617 jako groźny prze
ciwnik. Wprawdzie w r. 1618 udało się Polsce zawrzeć ze Szwecją rozejm, ale był on zawarty jedynie na dwa lata i nikt chyba nie łudził
się co do tego, że po jego upływie czekała Polskę ciężka i wyczerpująca
w ojna40. Jakąż siłę ekspansji musiałaby . posiadać Rzeczpospolita, by
w takim momencie podejmować nową akcję na zachodzie. Tymczasem
wiemy, że tak nie było; przeciwnie, po wielkich a nieudałych wojnach
interwencyjnych w Rosji, po niepowodzeniach na terenie księstw naddunajskich, po bezkarnych prawie najazdach tatarskich na Rzeczpospo
litą w latach 1617 i 1618 owładnął szerokie koła szlachecko-magnackie
pewnego rodzaju pesymizm, niepokój, u podłoża którego leżał nie
wątpliwie zapowiadający się już wyraźnie kryzys gospodarki feudalnej.
Przemawiający też 24 I 1619 wobec obu izb sejmowych i króla mar
szałek izby poselskiej, Jan Swiętosławski, stwierdzał: „naleźliśmy, że
siły nasze nie tylko k i l k u oraz wójen, ale i j e d n e j z tak potężnym
i wszystkiemu światu strasznym nieprzyjacielem wytrzymać by n i e
mogły. Bo któż nie zna słabości naszej?... Przychodzi nieprzyjaciel w zie
mie Waszej Królewskiej Mości i siła złego naczyniwszy, kiedy i którędy
chce, odchodzi impune, nie masz znikąd pociechy i obrony“ 41. Ten
niepokój, który tu tak jasno występuje, odzywa się i w innych wypo
wiedziach szlachty polskiej. Szlachta sandomierska, o której pisaliśmy
wyżej, że opuściła swe siedziby i domagała się zwołania pospolitego
ruszenia, pisze w swym uniwersale, że uważa wyjście w pole za ko
nieczne, „abyśmy z żonkami, dziatkami naszymi i z ubogimi poddanymi,
którymeśmy winni powinną obronę, na tak straszny i ż a ł o s n y szwank
nie przychodzili“ 42. A przecież musimy pamiętać, że chodziło tu o zie
mie leżące wówczas w centrum Rzeczypospolitej.
Pesymistycznie oceniał również na sejmie w r. 1619 sytuację znany
zwolennik króla, biskup krakowski Marcin Szyszkowski, skoro stwier
dzał w swym votum : „Kto mądrym okiem spojrzy na postanowienie
Rzeczypospolitej, musi to przyznać, że się pono we wszystkim kręgu
świata królestwo takie nie znajduje, które by tot calamitatibus podległo
i w tak wielgie i częste niebezpieczeństwa wpadało. W ustawicznych
40 G. E r i c s s o n ,
s. 10.

G ustav II A d o lf o ch Sigism und, 1621—1623, Uppsala 1928,

41 Przemowa p. marszałka poselskiego do króla JM na sejmie warszawskim
r. 1619, rkps Bibl. Raczyńskich, Poznań, nr 7, k. 253.
42 L ni wersal p. wdy sandomierskiego rycerstwa tamecznego, 4 V III1618, Riksarkivet, extranea 115, kopia.

jesteśmy kłopotach i w codziennej prawie ostatniego u p a d k u bojaźni“ 4S.
Dopiero uwzględniwszy ten stan umysłów szlacheckich, możemy
zrozumieć, że przy istnieniu innych jeszcze motywów, o których pisano
dotąd, szlachta, a nawet magnateria, nie kwapiła się do podejmowania
dość ryzykownej interwencji na Śląsku. Nie należy również zapominać,
że szlachta nadal obawiała się, że król jej dąży do wzmocnienia władzy,
tym samym jednak zdawała sobie doskonale sprawę z tego, że wszelkie
wzmocnienie władzy Habsburgów w konsekwencji pomoże królowi
w realizacji jego planów.
II
Dalszym zagadnieniem, które postanowiliśmy tu nieco dokładniej, niż
to dotąd robiono, rozpatrzyć, to sprawa interwencji króla Zygmunta
w wypadki rozgrywające się w sąsiedztwie poprzez wyprawienie naj
pierw na Słowaczyznę, potem na Śląsk lisowczyków.
W historiografii naszej przyjęło się twierdzenie, że sprawa przybycia
na ratunek cesarzowi przy pomocy lisowczyków wypłynęła jesienią 1619 r.
Pokazuje się jednak, że pomysł ten zrodził się znacznie wcześniej
w związku z rozwojem sytuacji w Polsce i w najbliższym sąsiedztwie.
Wiadomo bowiem, że rok 1618 zamykała polityka polska prowizorycz
nym uspokojeniem granic wschodnio-północnych. Tak więc udało jej
się jeszcze pod sam koniec 1618 r. zawrzeć długi rozejm z Rosją, który
wobec wyczerpania państwa rosyjskiego pozwalał mieć nadzieję, że
będzie dotrzymany. W tym samym roku zawarto dwuletni rozejm ze
Szwecją. Z Turcją nie doszło wprawdzie do zawarcia jakiegoś nowego
układu, ale spodziewano się, że jeśli uda się uspokoić Kozaków, to
i wówczas zgodnie z traktatem buszańsłtim Tatarzy wstrzymają się od
napadów na Polskę. Odbyty w miesiącach zimowych sejm, aczkolwiek
niezbyt spokojny, dawał królowi jednak w zysku teoretycznie dwa
lata bez sejmu. Wszystko to ułatwiało nieco sytuację królowi. Równo
cześnie zaś położenie Habsburgów wobec śmierci cesarza Macieja sta
wało się dość poważne. Stawało się jasne, że już nie tylko Czesi nie
zechcą uznać Ferdynanda za króla, ale że za ich przykładem pójdą
Ślązacy i Morawianie. Zwołany w końcu kwietnia sejm śląski wypadł
niekorzystnie dla Habsburgów. Stany oświadczyły otwarcie, że warun
kiem uznania przez nich Ferdynanda musi być usunięcie grawaminów43*
43 Votum JM X Marcina Szyszkowskiego biskupa krakowskiego, rkps Jag., 88,
k. 80.

religijnych i uznanie wpierw Ferdynanda przez Czechów44. Nieco póź
niej udało się Czechom pozyskać dla siebie Morawy. Wszystko to razem
przeraziło w pierwszym rzędzie tego Habsburga, który znajdował się
na terenie objętym powstaniem, mianowicie biskupa wrocławskiego
arcyksięcia Karola. Przysłał on jeszcze z początkiem maja list z prośbą,
by król zgodził się na przyjazd królewicza Władysława, udającego się
wówczas na Jasną Górę, do Nysy. Król zgodził się na to, tłumacząc
się następnie przed prymasem, że nie mógł odmówić bratu swej żony
tego, „co do pokazania ludzkości w tak bliskiej pokrewności należy“ 45*.
Niedługo potem zjawił się na dworze warszawskim nowy posłaniec od
arcyksięcia „Karła“ z otwartą prośbą „o ratunek wszystkim kościołom“.
Prośba ta, której towarzyszyło odmalowanie w ciemnych barwach sy
tuacji cesarza, wywarła duże wrażenie na Zygmuncie. „Radby to widzę
Król JM ć uczynił [udzielił pomocy] — pisze Zadzik — ale uważając
niebezpieczeństwa od pogan, nie może, lubo by chciał ściągnąć tam
ręki“. Ambasadorką uciśnionego Ferdynanda stała się naturalnie jego
siostra, królowa Konstancja. „Z płaczem Królowa JM o tym ze mną
mówiła, rada by widziała od nas tu ratunek bratu swemu, jakoż go
dziłoby się, ale w naszym zatrudnieniu trudno gdzie indziej rękę
ściągnąć, tylko gdzie boli“ — pisze tenże Zadzik 4C.
W tej sytuacji ktoś zwrócił uwagę króla na pułk lisowczyków pozo
stający wówczas bez zajęcia. Pułk ten liczący parę tysięcy gotowych
na wszystko, zdemoralizowanych w czasie interwencyjnych wojen żoł
nierzy przebywał wówczas koło Kowna, dając się we znaki Litwinom,
a napawając strachem mieszkańców księstwa pruskiego, by przypad
kiem nie przyszła im ochota udać się następnie na dobrze zagospodaro
wane tereny pruskie.
O tych oddziałach donosi prymasowi biskup Rudnicki, stwierdzając,
że oddziały te zamierzają udać się na Śląsk i do Czech. Równocześnie
jednak Rudnicki nie podaje, za czyim poduszczeniem wybierają się
oddziały te do krajów korony św. Wacława47. O tym samym donosi
równocześnie prymasowi przebywający na dworze królewskim Zadzik.
I on pisze o tym, że lisowczycy chcą iść, wziąwszy zapłatę, na Śląsk.
44 H. P a l m , Das V erh alten d. sch lesisch en F ürsten und S tände h ei d er W ahl
F ried erich V. v. P falz zum K ön ige von B öh m en im J a h r e 1619 (Zeitschr. d. Vereins
f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens, VII, s. 234—240).
45 Zygmunt III do W. Gembickiego, 11 V 1619, Riksarkivet, extranea 102, oryg.
48 Zadzik do W. Gembickiego, 23 V 1619, w Warszawie, Riksarkivet, extranea
106, oryg.
47 S. Rudnicki, epp. Varmiensis, do W. Gembickiego, 23 V 1619, ibid., extranea
99, oryg.

Wprawdzie przy tym dodaje, że nie wiadomo, „kto go [ten pułk] zaciąga
i na jaką stronę“, ale w danym wypadku była to chyba jedynie ostroż
ność w stosunku do prymasa, nie pochwalającego niekonstytucyjnych
sposobów, albowiem już w następnym niemal zdaniu Zadzik zapytuje
się prymasa, czy nie należałoby zezwolić na zaciągnięcie tego pułku
przez króla czeskiego. Jako motyw przemawiający za tym podaje Za
dzik fakt, że w przeciwnym wypadku istnieje obawa, aby ci żołnierze
nie poszli „in partes Czechów“. W istocie jest też prawie pewne, że
zaciągającym lisowczyków był albo król, albo agenci austriaccy. By
pozyskać do tej myśli prymasa, Zadzik podrzucił mu jeszcze jedną
przynętę, dodając na osobnej kartce przyłączonej do listu charaktery
styczną uwagę: „Lisowczykowie niewiele by kosztowali, expeditae ich
cohortes mogłyby siła pomóc, ale i na tych pieniędzy nie ma, a ja się
bardzo obawiam, żeby ich nasi heretycy na pomoc Czechom nie za
ciągnęli“ 48.
Mniej więcej tydzień później, możliwe że w związku z jakimś pis
mem prymasa, Zadzik przestał się krępować i doniósł swemu protekto
rowi w dniu 3 czerwca, że z dworu posłano do lisowczyków „subordinatas personas ... dla zaciągnięcia in partes króla czeskiego“. Pokazuje
się więc, że pieniądze się znalazły i że oddziały te były pierwotnie
przeznaczone przeciw powstańcom czeskim.
Podjęcie jednak takiej decyzji nie pozbawiło króla i jego otoczenia
szeregu wątpliwości. Tak więc zdawano sobie sprawę z tego, że — jak
pisze Zadzik — „niepodobna, aby sine maleficio ci ludzie przechodzić
mieli i pewnie na szkody by się resolwować przyszło, bo bez tego nie
mogłoby być od tego swawoleństwa“. Jak więc widzimy, tym razem Za
dzik nie ukrywał tego, że na dworze uważano te expeditae cohortes za
to, czym w istocie były — „swawoleństwo“. Drugą trudnością była
sprawa wyznaczenia im miejsca przeprawy przez Wisłę, albowiem oba
wiano się, by lisowczycy nie poświęcili temu zbyt wiele czasu i przy
tej sposobności nie złupili nadbrzeżnych terenów. Wreszcie zdawano
sobie także sprawę, że nie obejdzie się bez tego, by lisowczycy „Śląska
drasnąć nie mieli“, zatem „do nowych jakich z tej strony zaciągów,
a u nas zaś do rozruchów pewna okazja“. Widocznie jednak chęć pospie
szenia z pomocą cesarzowi była tak silna na dworze, że nie tylko z zim
ną krwią wydawano Śląsk na pastwę zdziczałego żołnierza, ale nawet
resolwowano się nie tylko na jakieś represje ze strony Ślązaków, ale
i rozruchy w Polsce. Jedyną poważniejszą przeszkodę upatrywał Zadzik
w tym, że nie wiadomo, czy lisowczycy nie otrzymają pierwej żołdu
i nie rozjadą się do domów przed przybyciem posłańców królewskich.
48 Por. przyp. 46.

Dla każdego, kto zna stosunki polskie, powolność dokonywania wszel
kich wypłat, zastrzeżenie to musi się wydawać nieistotne 49.
Jednakowoż stała się rzecz nieoczekiwana. Prawie miesiąc później,
mianowicie 28 czerwca, donosi nieoczekiwanie Zadzik prymasowi: „Lisowczykowie już zapłatą uprzątnieni i z gromad swych się rozeszli, idą
jednak ku Ukrainie absque maleficio, chcąc się zaciągnąć przeciwko
pogaństwu. Za czym z onego intentum naszego nic nie będzie“ 50. Trud
no nie zgodzić się, że w tej relacji poszczególne wiadomości są nieścisłe,
a inne skutkiem tego co najmniej podejrzane. Już samo stwierdzenie
w jednym zdaniu, że lisowczykowie się rozeszli, a jednak „idą ku Ukrai
nie“, budzi wątpliwości. Wątpliwości te muszą się zamienić w pewność,
skoro wiemy na podstawie późniejszych listów Żółkiewskiego, że po
pierwsze, przybycie lisowczyków na kresy przyjął z wielką obawą, by
ci żołnierze albo nie poszli na Wołoszczyznę i przez to nie stali się
przyczyną nowych nieporozumień z Turcją, albo też nie przy łączy li się
do Kozaków i przez to samo nie stali się przyczyną poważnych trudności
dla Polski. Po drugie, Żółkiewski nie ukrywa w tych listach, że chciał
ich rozpuścić, ale jak stwierdza, „choćbym najbardziej chciał, oni by
się pewnie po dobrej woli nie rozjechali“ 51. Czyli innymi słowy, lisowczycy przybyli widocznie na wschód w zwartych oddziałach, a nie po
jedynczo, jak by to sugerował Zadzik. Oczywiście na pewno nieścisłe
jest twierdzenie, że szli na Ukrainę „absque maleficio“; przeciwnie, wie
my, że dali się we znaki Podlasiu i innym ziemiom52. Tym samym
jednak podejrzana wydaje się wiadomość o tym, że wysłańcy kró
lewscy przegrali wyścig z szafarzami skarbu Rzeczypospolitej. Chyba
jednak inne przyczyny sprawiły, że projektowany zaciąg nie doszedł
do skutku. Jakie to były przyczyny? W tej sprawie zdani jesteśmy na
przypuszczenia. Możliwe, że po prostu wysłannicy królewscy nie mieli
dość brzęczących argumentów, by przekonać przyszłych Elearów. Może
przyszły jakieś instrukcje z Wiednia albo też od królewicza Władysła
wa przebywającego w Nysie i, jak się zdaje, interesującego się mocno
planowanymi zaciągami 53. Dość, że pod koniec czerwca zarzucono pier
wotną myśl zaciągów lisowczyków i skierowania ich na Śląsk i do Czech.
40 Zadzik do W. Gembickiego, 3 V I 1619, w Warszawie, ibid., extranea 106, oryg.
50 J. Zadzik do W. Gembickiego, 28 V I 1619, w Warszawie, ibid., extranea 106,
oryg.
51 Żółkiewski do króla, z Kamionki, 15 X I 1619, rkps Bibl. Raczyńskich, Po
znań, nr 2, k. 317—322.
53 Patrz dalej.
53 O tym, że Władysław interesował się tymi zaciągami, a nawet chciał ich
użyć przeciw powstańcom czeskim, świadczy dokument ogłoszony przez A. M o s b a c h a, W iadom ości do d ziejów p o lsk ich z archiw u m p row in cji ślą sk iej, Wrocław
1860, s. 263.

Do myśli użycia lisowczyków jako oddziałów interwencyjnych po
wrócono pod koniec lata. Stało się to w związku z przybyciem na dwór
polski poselstwa cesarskiego z hr. Althanem na czele. Poselstwo przy
było pod pozorem uczestniczenia w chrzcie świeżo narodzonej Anny
Katarzyny Konstancji, w rzeczywistości jednak miało ono za zadanie
uzyskanie od Zygmunta konkretnej pomocy 54. Sytuacja polityczna obozu
legitymistycznego nie była wówczas już specjalnie trudna, niemniej na
horyzoncie ukazywały się jeszcze ciągle realne niebezpieczeństwa.
Tak więc do plusów należałoby zaliczyć poprawę na froncie wojen
nym, widoki na wybór Ferdynanda na cesarza rzymskiego, co — jak
wiemy — nastąpiło ostatecznie 28 sierpnia. Minusem była dokonana
przed tym elekcja Fryderyka na króla czeskiego i co ważniejsza, gro
żące wystąpienie Bethlena, które nastąpiło ostatecznie w pierwszych
dniach września55. W Polsce śledzono wypadki rozwijające się w są
siedztwie z niespokojną uwagą, ale bez paniki. W liście pisanym 31
sierpnia Zadzik, wyrażający zapewne zdanie kół dworskich, pisał: „po
kąd się te motus czeskie nie uspokoją, mamy się czego słusznie oba
wiać“ 56. Z rosnącym też niepokojem obserwowano gromadzące się nad
Karpatami chmury przyszłej węgierskiej rebelii. O tym jednak, że mi
mo wszystko patrzono w przyszłość spokojnie, świadczy nastrój panu
jący w czasie uroczystości chrztu „królewniczki“. W czasie uczty wy
danej po ceremonii kościelnej „był Król JM ć wesół, byli i goście,
przyszło i do klęczenia, i do tłuczenia kieliszków. Nasz ksiądz podkan
clerzy począł, za czym i drudzy musieli“, donosi obecny przy tym re
gent Piotr Gembicki 57.
Sprawy przywiezione przez posłów cesarskich rozpatrzono, gdy ro
zeszły się opary uczt, dopiero 5 września na posiedzeniu, w którym
wzięli udział przybyli na chrzest senatorowie, zapewne stronnicy króla,
czyli tworzący złośliwie tak przez opozycję nazywany senatulus. Treść
tych narad była już uprzednio znana Szelągowskiemu, ze względu
jednak na ich wagę i nowe źródła do tego posiedzenia pozwolimy sobie
nad tym posiedzeniem dłużej się zatrzymać 58. Prośby przedstawione przez
poselstwo streszczały się w trzech punktach. Tak więc prosił cesarz,
54 P. Gembicki do W. Gembickiego, 3 I X 1619, Riksarkivet, extranea 97, oryg.
55 G. P a g ě s , L a gu erre d e tren te ans, 1618—1648, Paris 1949, s. 61—62.
56 J. Zadzik do W. Gembickiego, 31 V III1619, Riksarkivet, extranea 106.
57 P. Gembicki do W. Gembickiego, 3 IX 1619, loc. cit.
58 S z e l ą g o w s k i , op. cit., s. 68. Tenże opiera się przy tym na relacji zamiesz
czonej w liście króla do Żółkiewskiego z 30 IX 1619, rkps Racz., 2, s. 294—298. W na
szym przedstawieniu posługujemy się dokładniejszą relacją uczestnika tej narady,
A. Lipskiego, zawartą w jego liście do W. Gembickiego, z 7 I X 1619, Riksarkivet,
extranea 98, oryg. Z niej też głównie pochodzą dosłowne cytaty umieszczone niżej.

by Zygmunt wysłał kogoś do Czechów, aby ich skłonić do złożenia
broni i zdania się na łaskę swego króla. Dalej prosił o pozwolenie na
przeprowadzenie zaciągów w Polsce, przy czym prośba ta dotyczyła
zarówno pozwolenia na wyprowadzenie już zaciągniętych 600 kopijników pod dowództwem starosty oświęcimskiego oraz zgody na to, „aby
wolno było Królowi JM Ferdynandowi za jego pieniądze służałego
z państw Króla JM ci wywieść żołnierza“. Innymi słowy, jak widzimy,
szło tu nie o proste zaciągi, ale o wyprowadzenie żołnierza wyćwiczo
nego, chwilowo niepotrzebnego w Polsce. Prawdopodobnie już wów
czas stawiano otwarcie, że chodzi w danym wypadku o lisowczyków.
Ostatnia wreszcie prośba streszczała się w tym, „żeby JKM ć privatim
jakie posłał Królowi JM Ferdynandowi subsidia“.
Zgromadzony wówczas w Warszawie nieliczny senat zajął wobec
tych próśb zdecydowanie życzliwe stanowisko. Zgodzono się na wysła
nie posła do Czech, zastrzegając się jedynie, by poseł „to negotium
tractet prudentissime, żadnych pogróżek nie czyniąc“. Co do wojsk
zgodzono się bez zastrzeżeń na wyprowadzenie wzmiankowanych ko
pi jników. Podobnie udzielono zgody na dalsze zaciągi, zastrzegając się
jedynie, by się odbyły „nie pod imieniem Króla JMci, nie sub nomine
publico, nie in visceribus Regni ... ale na granicach, jako w spiskich
miastach“. Zaciągi miały się odbywać bądź to za pieniądze, bądź to
za asekuracje, przy czym nie stawiano żadnych ograniczeń co do liczby,
zgadzając się, by poseł wywiódł z Polski, „kogo może“.
Jeśli chodzi o motywację tego bądź co bądź ważnego kroku, to mały
senat przyjął zdanie króla, że krok ten jest zgodny z istniejącymi pak
tami, za własne. Dalej powoływano się na to, że kiedy po raz pierwszy
postawiono sprawę pomocy Habsburgom na posiedzeniu senatu po
sejmie w r. 1619, nie było w tej sprawie sprzeciwów. W listach wresz
cie do poszczególnych senatorów podkreślał król, że nie chodzi w danym
wypadku jedynie o Habsburgów, ale „o wiarę świętą katolicką, którą
heretycy funditus evertere nituntur“ 59.
Jedynie w sprawie ostatniego punktu, dotyczącego udzielenia pomocy
pieniężnej Habsburgom, senat stanął na stanowisku, że w żadnym wy
padku nie można na to przeznaczać pieniędzy publicznych, albowiem
to mogłoby sprowadzić wojnę na Polskę, „w którą zaciągać nie jest
w ręku Króla JM ci“. Co do możliwości prywatnego subsidium, to senat,
nie wchodząc naturalnie w prywatne sprawy króla, uznał to ze względu
na szczupłość dochodów królewskich za rzecz trudną.
W wyniku takich uchwał małego senatu król — jak pisze podkan
clerzy Lipski — postanowił napisać do hetmana, „aby pojrzawszy po
30 Patrz wyżej cytowany list króla do Żółkiewskiego.
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rzeczach ukrainnych, do czego się rzeczy z Tatarzynem i Turczynem
skłaniać będą, jeśli pokój pewny, za którym przyszłoby wojska zmniej
szyć, żeby albo pułk lisowczyków, albo który inny na ten zaciąg grafa
Altana obrócił“.
Odpowiednie rozkazy skierowane do hetmana wyszły jednak chyba
nie zaraz po odbyciu posiedzenia senatu, a najprawdopodobniej około
połowy września. Przypuszczalnie pisał w tej sprawie do hetmana na
zlecenie króla kto inny, po czym dopiero 30 września wysłał król swój
list z potwierdzeniem danych uprzednio dyspozycji do hetmana. Według
wszelkiego prawdopodobieństwa pierwsze zlecenia królewskie dotarły
do Żółkiewskiego jeszcze przed końcem września.
Polecenie królewskie w sprawie skierowania lisowczyków na za
chód przyjął hetman, który — jak to wspominaliśmy wyżej — miał
już z nimi pewne kłopoty, z zadowoleniem i chyba gdzieś z końcem
września albo początkiem października skierował ich na zachód, pole
cając iść traktem podgórskim w tej błogiej nadziei, że ostatecznie
hrabia Althan zaciągnie ich „na stronę cesarza JMci, żeby tak dobrym
sposobem exonerował Koronę od tej swawolnej kupy“. Żółkiewski nie
krył się z tym, że właściwie uważał, iż należałoby lisowczyków rozpę
dzić i rozgromić, tak jak to stało się poprzednio z niejaką kupą Kar
wackiego, ponieważ jednak za to potem napadano na niego, wolał li
sowczyków „uczciwie zbyć na służbę, ile tak uczciwą i potrzebną do
cesarza JM ci“ 60.
Lisowczycy tym razem usłuchali spokojnie hetmana i zgodnie z jego
poleceniem ruszyli na zachód, docierając chyba gdzieś około połowy
października do południowych terenów woj. krakowskiego, gdzie z ko
lei rozłożyli się koło Jasła, Krosna i Biecza 61.*81
60 List Żółkiewskiego do króla, z Kamionki, 15 X I 1619, rkps Racz., 2, k. 317—322,
kopia.
81 Sprawa datowania poruszeń lisowczyków napotyka pewne trudności, albowiem
wyraźnie celowo poplątał ją główny historiograf wyprawy, Wojciech D e m b o 
l ę c k i, P am iętn iki o lissow czykach, czyli przew agi E learów p olskich , Kraków 1859.
Ten autor na s. 18 twierdzi, że Hommonay zaciągnął ich, będących pod Braiłowem,
na służbę cesarza około św. Marcina, tj. około 11 listopada. Wiadomość ta jest
całkowicie bałamutna. Szlachta krakowska w swym poselstwie skierowanym 1 4 1
1620 do króla stwierdza, że przybyli oni w ziemię krakowską „zaraz po św. Micha
le“ ( K u t r z e b a , A kta sejm ik o w e w ojew ód ztw a k rak ow skieg o, I, s. 409). I ta jed
nak data wydaje się być nieco nieścisła ze zrozumiałych względów, skoro szlachta
skarżyła się na swe krzywdy i dlatego chciała je możliwie wyolbrzymić. Najpraw
dopodobniej wygląda relacja Wielewickiego, który stwierdza, że lisowczycy bawili
w Krakowskiem prawie miesiąc (je r e uno m ense) przed uderzeniem na Węgry
( W i e l e w i c k i , D ziennik spraw dom u zakon n ego oo. jezu itów u św. B arbary,

Z chwilą, kiedy jednak w Warszawie pisano polecenie do hetmana,
by skierował wojska lisowczyków na zachód, jeszcze prawdopodobnie
nie myślano o skierowaniu ich przeciw Bethlenowi. Wprawdzie powoli
dotarły tu zapewne wiadomości o wystąpieniu Bethlena, jednak, zdaje
się, rachowano się z tym, że Bethlen, aczkolwiek przekroczył już gra
nice posiadłości cesarskich Węgier, na wiadomość o wyborze Ferdy
nanda wstrzyma swój dalszy marsz. By go uczynić bardziej ostrożnym,
skierował do niego w połowie września Zygmunt III list, w którym
ostrzegał Bethlena przed uderzeniem na Habsburgów, niedwuznacznie
dając mu do poznania, że krzywdę uczynioną Habsburgom będzie uwa
żał za swoją. W tym samym też celu skierował do niego jeszcze w końcu
września w poselstwie niejakiego Obałkowskiego*62. Równocześnie zaj
mował się król wówczas sprawą ewentualnej interwencji na Śląsku
i w tej sprawie rozpisywał znane listy do senatorów, biorąc asumpt ze
znanego listu arcyksięcia Karola do prymasa Gembiekiego, w którym
tenże otwierał przed Polską możliwości uzyskania jakichś księstw na
Śląsku 63.
Wszystko to razem świadczy wyraźnie o tym, że pierwotnie, to jest
co najmniej do pierwszych dni października, myślał król jedynie o skie
rowaniu oddziałów lisowczyków na Śląsk. Zmiana decyzji nastąpiła do
piero w pierwszych dniach października. Złożył się na to szereg przy
czyn oraz zbieg okoliczności. Tak więc gdzieś w pierwszych dniach
października przybył na dwór królewski nowy poseł cesarski, niejaki
Leopold Gansneb^który już całkiem wyraźnie prosił w imieniu cesa
rza o interwencję na Węgrzech64. Równocześnie albo niedługo potem
przybył na dwór polski Obałkowski, prawdopodobnie przywożąc ze
sobą list Bethlena datowany z 1 października. List ten nie pozwalał
mieć wątpliwości co do dalszych zamiarów ambitnego i energicznego
księcia. Chełpił się w nim, że przybył na Węgry wzywany tu przez
ludność zaniepokojoną nietoleraneyjną polityką cesarza, że poza tym
cieszy się polnym poparciem sułtana tureckiego, który jakąkolwiek
krzywdę mu wyrządzoną będzie uważał za własną. Nie szczędził też
Bethlen ostrych i złośliwych uwag pod adresem króla, stwierdzając, że
Script, rerum Polon., Kraków 1883, s. 310). Przyjmując więc umownie, że 21 listo
pada ruszyli na Węgry, można by przyjąć, że w Krakowskiem zjawili się między
15 a 20, boć przecież Wielewicki pisze „prawie jeden miesiąc“.
62 S z e 1 ą g o w s k i, op. cit., s. 75.
63 O tej korespondencji piszą zarówno S z e l ą g o w s k i , op. cit., s. 87 119;
jak M a e u r e k , op. cit., s. 58—63; wreszcie C z a p l i ń s k i , op. cit., s. 164 167.
84 O przybyciu Gansneba pisze S z e l ą g o w s k i , op. cit., s. 77, umieszcza jed
nak fakt jego przybycia zbyt wcześnie, skoro jego listy wierzytelne były datowane
z 27 IX 1619.

apodyktyczny ton listów królewskich można by tłumaczyć jedynie nie
wiedzą króla, „si tantum regem iuste excusare poterit ignorantia“ 65.
Wszystko to razem wzięte zaniepokoiło poważnie Zygmunta III i je
go najbliższe otoczenie. Zaraz też z początkiem października zdobył
się dwór na dwa posunięcia mające zabezpieczyć Rzeczpospolitą od
południa. Tak więc zlecono staroście sandomierskiemu, Stanisławowi
Lubomirskiemu, osadzenie zamków spiskich, przy czym miał zabez
pieczyć zarówno zamki będące pod zarządem polskim, jak i zamki
cesarskie. By uniknąć jakichś nieporozumień z powstańcami, zlecono
mu zająć te zamki nie zbrojnie, ale „praktyką“, czyli na drodze ukła
dów, przy czym miał to uczynić „nie publico ani regio nomine, ale
privata autoritate“. Równocześnie polecono lisowczykom, którzy jesz
cze nie dotarli do miejsc przeznaczenia, przyspieszyć marsz, przy czym
kazano im to uskutecznić możliwie dyskretnie, by wiadomość o tym
nie doszła do uszu Słowaków66.
O
poważnym zaniepokojeniu króla świadczy jego list wysłany w po
łowie miesiąca do Żółkiewskiego. Zdaniem króla Bethlen działa po
prostu jako pełnomocnik sułtana i tym samym bliska jest ta chwila,
kiedy wojska tureckie staną w niedalekiej odległości od starej stolicy
Polski. Wprawdzie Bethlen zapewniał króla polskiego, że nie zamierza
uderzyć na tereny polskie, ale czy można wierzyć człowiekowi, „który
się potencją cesarza tureckiego i chełpi, i szczyci“. „Trzeba tu — pisał
w związku z tym — consilium solidum, trzeba o tym myślić, żebyśmy
in promptu mieli takowe sposoby i środki, którymi by imminentibus
periculis zabieżeć się mogło“. Rzecz jasna, ewentualna współpraca
Bethlena z powstańcami czeskimi mogłaby doprowadzić do obalenia
prawowitej władzy i religii katolickiej. Przedstawiając Żółkiewskiemu
te swoje obawy, prosił go król o radę i uwagi 67.
Przestrogi królewskie znalazły chętny posłuch u starego hetmana.
Żółkiewski, który właśnie w tym czasie zakończył komisję z Kozakami
nad Rastawicą i który niedawno, jak widzieliśmy, skierował lisdwczyków na zachód, teraz poszedł dalej, mianowicie postanowił rozłożyć
wojska kwarciane nad granicą południową na linii od Oświęcimia aż
po Przełęcz Dukielską, uważając, że w tej chwili od strony Ukrainy
nie grozi żadne niebezpieczeństwo, gdy za południową granicą rozpala
się nie byle jaki pożar. „Bo iż tu, przy granicy, straszliwy zapał inopi
nate wzniecony, nie masz komu wierzyć, kiedy nulla fides, nulla pietas,
że flagitiosissima perfidia obeszli się przeciwko cesarzowi JMci panu
65 Bethlen Gabor do Zygmunta III, 1 X 1619, Riksarkivet, extranea 88, kopia.
66 Piotr Gembicki do W. Gembickiego, 4 I X 1619, Riksarkivet, extranea 97,
oryg.
87 Zygmunt III do Żółkiewskiego, 15 X 1619, B i e 1 o w s k i, op. cit., s. 544—549.

swemu ... Co wiedzieć, jeśli czego ... nie poważą przeciwko nam“ —
pisał w tym czasie do prymasa Gembickiego 68.
W tej sytuacji, gdy istniała zasadnicza zgodność między sędziwym
hetmanem i kanclerzem a królem, na pierwszy rzut oka wydaje się
trudny do wytłumaczenia fakt, że skoro już około połowy października
wojska lisowczyków stały gotowe do uderzenia nad granicą węgierską,
król jednak przez jakiś czas zwłóczył z wydaniem ostatecznego rozkazu.
Jest to o tyle dziwne, że przecież na dworze zdawano sobie zapewne
dobrze sprawę z tego, że każdy dzień pobytu niekarnych band na Pod
karpaciu wzmaga niezadowolenie szerokich kół szlacheckich, których
dobra padały ofiarą tych oddziałów, nie mówiąc już o tym, że wiadomość
0 stojących na granicy wojskach polskich przez tę zwłokę musiała nie
wątpliwie dojść do głównej kwatery węgierskiej.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że zwłoka ta została spo
wodowana przez brak pieniędzy po stronie cesarskiej. Tłumaczenie
jednak takie nie wydaje się przekonywające, skoro — jak wiadomo —
1 tak ostatecznie lisowczycy ruszyli na Słowację, nie otrzymawszy albo
też otrzymawszy bardzo mało pieniędzy od cesarza. Wydaje się też, że
przyczyną zwłoki był wzgląd Zygmunta na opinię zarówno szlachty,
jak i magnaterii, wśród której poczęły się podnosić głosy ostrzegające
przed mieszaniem się w obce sprawy bez omówienia sprawy na sejmie.
Co skłoniło jednak Zygmunta, że bez względu na tę opinię gdzieś z po
czątkiem listopada lub też, ściślej biorąc, w końcu października zgodził
się na spuszczenie ze smyczy Elearów? Otóż, jak się wydaje, decydu
jącym momentem w danym wypadku był fakt podjęcia w drugiej po
łowie października ofensywy wojsk czeskich i węgierskich w kierunku
na Wiedeń, która, jak wiadomo, już pod koniec października doprowa
dziła wojska powstańcze w najbliższe niemal sąsiedztwo stolicy habs
burskiej 69. To bezpośrednie zagrożenie samej stolicy monarchii habsbur
skiej sprawiło na pewno, że królowa żywo współczująca bratu, wspoma
gana w tym przypuszczalnie przez oddanego je j i specjalnie wrogiego
powstaniu podkanclerzego Lipskiego, a najprawdopodobniej również
i przez jezuitów, wymogła na królu przewalczenie ostatnich skrupułów
i zgodę na interwencję na Słow acji70.60
60 Stanisław Żółkiewski do W. Gembickiego, z obozu pod Rastawicą, 21 X 1619,
Riksarkivet, extranea 104, oryg. O wysłaniu wojsk kwarcianych na Pogórze pisze
hetman w liście do króla, tejże daty, B i e l o w s k i , op. cit., s. 361—364.
69 P o l i š e n s k ý , N izozem ská politika..., s. 205.
70 O pewnym wpływie jezuitów na przebieg tej sprawy można sądzić na pod-'
stawie oświadczeń Wielewickiego (patrz niżej cytowany ustęp), że szlachta przypi
sywała jezuitom autorstwo tej wyprawy, czemu jezuicki kronikarz wyraźnie nie
zaprzecza. Przypuszczenie to jest o tyle prawdopodobne, ze po pierwsze, uderzenie

Decyzja w tej sprawie zapadła na dworze prawdopodobnie z końcem
października, po czym Althan udał się do Krakowa, gdzie 2 i 3 listo
pada odbył konferencję z przybyłym tu magnatem węgierskim Hommonayem. Prawdopodobnie wówczas omówiono ostatnie przygotowania do
wyprawy i ustalono kierunek natarcia. Uderzenie jednak nie nastąpiło
zaraz po tej konferencji. Przypuszczalnie tym razem powodem opóź
nienia były względy techniczne związane z gromadzeniem w jednym
miejscu niekarnych oddziałów lisowczyków. Ostatecznie też, jak wia
domo, lisowczycy przeszli granicę dopiero 24 listopada, po czym
w dniach 25 i 26 rozbili, już po stronie słowackiej, czekające na nich
oddziały węgierskie w krwawej bitwie pod Humiennym *71.
Decyzja królewska, by jednak uruchomić stojące do dyspozycji od
działy lisowczyków, trzeba przyznać, zapadła istotnie w sam czas. Już
bowiem — jak wspomnieliśmy — w październiku poczęły do dworu
dochodzić słuchy o zastrzeżeniach, jakie w tej sprawie miał jeden z najwpływowszych wówczas magnatów, Wawrzyniec Gembicki, prymas
polski. Na znaczenie, jakim wówczas cieszył się ten parweniusz, zwró
cił już uwagę Maeůrek72. Wydaje mi się, że jednak ani Maeůrek, ani
też Przyboś, piszący potem jego życiorys, nie docenili roli, jaką ten
książę Kościoła odgrywał w drugim dziesięcioleciu XVII w. w Polsce.
Król liczył się mocno ze zdaniem tej głowy Kościoła katolickiego
w Polsce, a nad tym, by przypadkiem nie pominięto prymasa, czuwali
na dworze królewskim sekretarz wielki, protegowany przez prymasa
Jakub Zadzik oraz regent (krewny Wawrzyńca) Piotr Gembicki. We
wszystkich też ważniejszych sprawach przywykł Zygmunt III zwracać
się o radę do Gembickiego, a w wielu wypadkach pisma wychodzące
nawet w ważnych sprawach z kancelarii królewskiej były podyktowane
przez prymasa. Gdy chodziło o radę w jakiejś poważniejszej sprawie,
wysyłano do niego kogoś z najbliższego otoczenia króla, najczęściej
Zadzika lub Piotra Gembickiego73. Przy tym wszystkim jednak nie
oznaczało to w żadnym wypadku, by Zygmunt III bez reszty był wów
powstańców w Czechach, na Morawach, wreszcie w Słowacji w pierwszym rzędzie
było skierowane przeciw jezuitom, którzy też gromadnie przybywali do Polski, po
drugie, jezuici wówczas cieszyli się wielkim wpływem na dworze polskim.
71
O początku wyprawy pisze W i e l e w i c k i , op. cit. Datę bitwy ustalił chy
ba poprawnie F. K u d e 1 k a, B itw a p od H um iennym (Przegląd Powszechny,
t. LXX V , 1902, s. 187 i dalsze).
78
M a e ů r e k , op. cit., s. 10. Nazywam W. Gembickiego parweniuszem, bo po
chodził istotnie najwyżej ze średniozamożnej szlachty wielkopolskiej, H. E. W yc z a w s k i, B isku p P iotr G em b icki, Kraków 1957, s. 18— 19.
73
Świadczy o tym szeroka korespondencja W. Gembickiego znajdująca się
w Riksarkivet w Sztokholmie.

czas echem prymasa, jak by to, powierzchownie rozumując, można
przypuszczać.
Otóż jakieś wieści o zastrzeżeniach, o których wspomnieliśmy wyżej,
doszły prawdopodobnie jeszcze pod koniec października do dworu.
Może też w związku z tym przyspieszono decyzję, po czym zgodnie ze
zwyczajem posłano około 8 listopada do prymasa Zadzika74. Zadaniem
młodego sekretarza było wywiedzenie się szczegółowo, jakie są poglądy
Gembickiego na najważniejsze zagadnienia polityki wewnętrznej i za
granicznej. Rozmowa między Zadzikiem a prymasem nastąpiła praw
dopodobnie w jednej z wielkopolskich rezydencji prymasa i nie trwała
chyba dłużej jak parę dni. Prawdopodobnie też Zadzik zajechał jeszcze
do kogoś innego albo też załatwiał jakieś sprawy swoje czy króla, skoro
dopiero około 20 listopada zjawił się w stolicy, gdzie 21 zreferował
królowi stanowisko Gembickiego. Opieszałość tę można sobie jedynie
tłumaczyć tym, że decyzja w najważniejszej sprawie, mianowicie inter
wencji na Węgrzech, już zapadła, a innymi zagadnieniami nie przejmo
wano się na razie poważniej na dworze. Jakkolwiek jednak się sprawa
przedstawiała, Zygmunt nie myślał lekceważyć zdania prymasa i poświę
cił całą audiencję, by Zadzik mógł mu obszernie zreferować jego po
glądy.
Przebieg tej audiencji znamy, niestety, jedynie z relacji Zadzika
wysłanej do Gembickiego, więc rzecz jasna więcej dowiadujemy się tu
o stanowisku króla niż o poglądach prymasa, o których Zadzik wspo
mina jedynie ogólnie. W każdym razie na podstawie tej relacji możemy
stwierdzić, że prymas, aczkolwiek książę Kościoła, zainteresowany w lo
sach katolicyzmu w krajach habsburskich, nie pochwalał zamiaru
(wówczas dopiero realizowanego) użycia lisowczyków do wyprawy na
Węgry. Nie oznacza to jednak, by Gembicki był wrogiem jakiejkolwiek
interwencji. Zdaniem jego należało jednak użyć lisowczyków jeszcze
przed wybuchem powstania na Węgrzech i skierować ich przez Mo
rawy do Czech, by mogli się połączyć z wojskami cesarskimi. W chwili
obecnej, zdaje się, oświadczał się za rozwiedzeniem tych niekarnych
oddziałów. Jeśli chodzi o jakąś pomoc cesarzowi, to oświadczał się za
wysłaniem królewicza Władysława na czele jakiegoś znaczniejszego
oddziału w pomoc krewniakom75.
Co było powodem takiego stanowiska prymasa, o co mu w danym
74 Zygmunt do W. Gembickiego, 8 X I 1619, Riksarkivet, extranea 102, oryg. Do
nosi w tym liście o wysłaniu do niego Zadzika „w sprawach pewnych Nas i Rzplitą
na ten czas obchodzących“.
75 Przebieg tej audiencji opowiadam na podstawie listu Zadzika do W. Gem
bickiego, 22 X I 1619, Riksarkivet, extranea 106, oryg. W tymże liście podaje Zadzik
również reakcję króla i innych osób na dworze.

wypadku szło, na to możemy odpowiedzieć jedynie przypuszczeniami.
Otóż, jak się zdaje, prymas, który wbrew temu, co twierdzi Przyboś,
ulegał niegdyś wpływom Zamoyskiego, był przeciwnikiem nie uzgodnio
nych z szerokimi kołami szlachty posunięć królewskich. Zdawał on so
bie dobrze sprawę z tego, że przedłużający się pobyt lisowczyków na
Podkarpaciu może doprowadzić do wrzenia wśród szlachty krakowskiej,
a w konsekwencji do wystąpień szerszych kół szlacheckich przeciw kró
lowi. W przeciwieństwie zaś do podkanclerzego Lipskiego był Gembicki
przeciwnikiem niepotrzebnego drażnienia szlachty. O tym, że takie
poglądy leżały u podstaw jego opinii w tej sprawie, świadczy m. in.
też żądanie zgłoszone wobec króla, by ten zwołał sejm, albowiem jego
zdaniem nie było innego sposobu, ,,czym byśmy gruntownie contra
imminentia pericula obwarowani być mogli“.
Przy tym wszystkim wydaje się, że Gembickiemu, jako księciu Koś
cioła, zależało w większym może niż innym magnatom stopniu na
Śląsku, a specjalnie na diecezji wrocławskiej, której zależność od me
tropolii gnieźnieńskiej gotów był ostatnio zacieśnić biskup wrocław
ski, arcyksiążę Karol. Stąd też pewnie odpowiadała Gembickiemu
w większej mierze interwencja na Śląsku niż na terenie Słowacji. Dla
tego też może wysuwał projekt wysłania królewicza Władysława z po
mocą cesarzowi.
Zygmunt wysłuchał uwag prymasa z uwagą, ale tym razem nie za
mierzał się do nich zastosować. Co do lisowczyków, wprawdzie zapewnił,,
że zleci hetmanowi, by poszukał sposobów „redigendorum ich in offi
cium“, ale równocześnie musiał sobie zdawać sprawę z nierealności tej
obietnicy, skoro oddziały te w danej chwili winny były być albo na gra
nicy, albo już na terenie Słowacji. Co do projektu skierowania królewicza
na pomoc cesarzowi, „w tym się na sumpt referował“. Z całą stanowczo
ścią za to przeciwstawił się pomysłowi zwołania sejmu. Na przedłożenia
Zadzika oświadczył krótko, „że sejm bez wątpienia rozerwą heretycy
i będą mieli okazją do zjazdów“. Ostatecznie obiecał też zastanowić się
jedynie nad tą sprawą.
Wydaje się też, że te przedłożenia prymasa nastroiły króla ponuro
i zwiększyły zwyczajną u króla milkliwość. Nic charakterystyczniejszegd
jak reakcja króla na prośby prymasa w sprawie rozdania województwa
i starostwa krakowskiego oraz dóbr Ryki. Otóż król — jak pisze Zadzik — „na województwo i starostwo krakowskie zatrząsnął głową,
na Ryki zamilczał, owo z czasem uczyni, co zechce“.
Podobnie jak król ustosunkował się do sugestii prymasa, zwłaszcza
do projektu zwołania sejmu, podkanclerzy koronny, biskup łucki An
drzej Lipski.

Tymczasem sytuacja polityczna poczęła ulegać zmianie. Niedługo
po powrocie Zadzika do Warszawy doszła tu pewnie wiadomość o suk
cesach odniesionych przez lisowczyków nad powstańcami węgierskimi.
Jest więcej niż pewne, że wiadomość tę przyjęto na dworze polskim
z zadowoleniem. Z jednej bowiem strony wymarsz lisowczyków na te
reny słowackie usuwał przyczynę dotychczasowego niezadowolenia
szlachty krakowskiej, z drugiej zdawano sobie w Warszawie zapewne
sprawę ze znaczenia odniesionego nad Węgrami zwycięstwa dla dal
szego rozwoju zapasów między absolutyzmem a powstańcami.
Znacznie chłodniej przyjął te wiadomości prymas, u którego px>d
koniec roku przebywali królewicz Władysław wraz z biskupem Karolem.
Wyraził on zaraz obawę, by Węgrzy nie wyparli z powrotem lisowczy
ków do kraju, albowiem wówczas byliby ciężkim gościem dla ziem po
łudniowych, zwłaszcza że szlachta już uprzednio była niezadowolona
z tych prywatnych zaciągów Althana, tak „że już o prywatnych zjaz
dach wielki szmer między ludźmi“. Dlatego też doradzał prymas nadal
zwołanie sejmu, by na tej drodze uspokoić niezadowolonych, zwłasz
cza innowierców, których „zawzięcie“ z niepokojem obserwował, zwra
cając m. in. uwagę na to, że miasta pruskie wręcz wspomagają powstań
ców zarówno materiałem wojennym, jak i ludźmi76.
Przyjmując te uwagi prymasa, nie zdawano sobie na ^dworze zapewne
sprawy z tego, jak dalece są one aktualne. Niedługo bowiem doszły do
Warszawy najpierw wieści o sporach wśród dowódców lisowczyków,
a wkrótce potem zjawił się na dworze poseł tych oddziałów, niejaki
Poddembek, z doniesieniem, że lisowczycy ujrzeli się zmuszeni do po
wrotu na obszary Rzeczypospolitej. Poseł tłumaczył fakt powrotu tym,
że oddziały lisowczyków nie były zaopatrzone w sprzęt saperski. Wta
jemniczeni jednak dowodzili, że pospieszny odwrót był spowodowany
zarówno nieprzysłaniem przez cesarza dalszych rat żołdu, jak i nie
chęcią lisowczyków do mierzenia się z poważniejszymi oddziałami wę
gierskimi, które Bethlen skierował przeciw nim 77.
Tym samym jednak interwencja akcentowana i inspirowana przez
dwór przybrała najgorszy obrót. Z jednej bowiem strony można się
było spodziewać, że rozdrażnieni powstańcy węgierscy zechcą poszukać
pomsty, wpadając na tereny południowej Polski, z drugiej było do prze
widzenia, że ci urodzeni rabusie dadzą się znowu we znaki szlachcie
krakowskiej. Obawy te okazały się jedynie w p>ołowie słuszne. Węgrzy
bowiem ostatecznie nie wpadli na tereny piolskie, za to lisowczycy
76 Transumpt listu prymasa do podkanclerzego, b. d., pisany jednak około 15 X II
1619, Riksarkivet, extranea 115, kopia.
77 List niewiadomego do ks. biskupa poznańskiego Opalińskiego, 19 X I I 1619,
rkps Racz., 2, k. 336—339. Wyzyskuje ten list również i S z e l ą g o w s k i , op. cit.

stali się znowu plagą okolic podgórskich. Jak pisze kronikarz jezuicki,
„po powrocie złupili cały szlak podgórski, nie czyniąc różnicy między
dobrami królewskimi, duchownymi i szlacheckimi“. Toteż wzburzenie
szlachty krakowskiej było ogromne. Kierowało się ono przeciw królowi,
jezuitom, których pomawiano o popieranie tej imprezy, wreszcie prze
ciw głównym organizatorom wyprawy. Toteż skoro 22 grudnia zjawił
się chory Hommonay w Krakowie, poprosił szybko jezuitów o możność
zamieszkania w jednym z domów zakonnych, by nie narazić się na roz
siekanie przez wzburzoną szlachtę. O sile wzburzenia szlachty jak
i o niezbyt czystym sumieniu jezuitów świadczy to, że nie zaraz zgo
dzili się na udzielenie Hommonayowi (którego zresztą uważali za swego
dobroczyńcę) prawa azylu, ale zasięgnęli wpierw opinii najwybitniej
szych magnatów, mianowicie Mikołaja Wolskiego, Stanisława Lubo
mirskiego i Krzysztofa Zbaraskiego. Dopiero gdy ci zaaprobowali po
mysł udzielenia magnatowi węgierskiemu schronienia w murach klasz
tornych, jezuici zdecydowali się przyjąć go do jednego ze swych domów
zakonnych78.
Rzecz jasna, że wszystko to sprawiło, iż sprawa lisowezyków stano
wiła w najbliższych miesiącach główny przedmiot trosk dworu kró
lewskiego. Wprawdzie na przełomie lat 1619 i 1620 zjawili się na dwo
rze nowi posłowie lisowezyków, którzy obiecywali, że ich towarzysze
gotowi są wrócić w służbę cesarza, jednak na dworze zdawano sobie
sprawę z tego, iż w ówczesnej sytuacji te niekarne, rozpuszczone od
działy mogłyby przynieść jakąś korzyść cesarzowi jedynie w wypadku,
gdyby na ich czele stanął ktoś z większym autorytetem i ujął ich
w mocne cugle dyscypliny. Przez jakiś czas mówiono tu nawet o obję
ciu nad nimi dowództwa przez księcia Koreckiego lub jednego z książąt
Zbaraskich, ale pomysły te nie wyszły poza stadium planów 79.
W tym stanie rzeczy nie widziano na dworze rozsądnego wyjścia.
Pozostanie bowiem tych oddziałów w Krakowskiem mogło doprowa
dzić do jakichś rozruchów i wystąpień antykrólewskich. Wypchnięcie
ich proste poza granice polskie mogło się skończyć tym, że oddziały
te przeszłyby w służbę protestantów i ewentualnie wpadłyby potem
już w celach jedynie łupieżczych do Wielkopolski. Jeśli wreszcie cho
dzi o rozwiązanie tej gromady, to zdawano sobie na dworze królew
skim sprawę z tego, że „rozkazać im się z tej gromady rozjechać nie
baczemy, aby to mogło być bez wielkiej z nimi kłótni“. Zresztą, jak
78 W i e l e w i c k i , op. cit.
79 O poselstwie lisowezyków pisze Zygmunt III do J. Ostrogskiego, kasztelana
krakowskiego, 4 1 1620, AGAD, Zb. Potock., 7 v. I, nr 59, oryg. To samo w kopii
w rkps. Ossolin. 2280/11, k. 94—95. O komendzie Koreckiego czy innych pisze Zadzik w liście do W. Gembickiego, 4 1 1620, Riksarkivet, extranea 106.

się zdaje, król nie chciał się pozbywać tej gromady wojskowej i dla
upozorowania faktu przetrzymywania ich w służbie zwracał uwagę
na to, że ewentualne ich rozpuszczenie mogłoby zachęcić powstańców
węgierskich do napadu na bezbronne ziemie polskie 80.
By znaleźć jakieś usprawiedliwienie swej działalności, zwrócił się
król na przełomie lat 1619 i 1620 z zapytaniem do poszczególnych se
natorów, m. in. do Żółkiewskiego i Wawrzyńca Gembickiego. Żółkiew
ski wypowiadał się stanowczo za wysłaniem lisowczyków na służbę do
cesarza, przyjmując, że po wyprawieniu ich tam nie będą już na ziemie
polskie wracali. Inaczej nieco zapatrywał się na tę sprawę Gembicki.
I on wprawdzie był przekonany, że najlepiej byłoby wysłać te oddziały
na służbę do cesarza, sądził jednak, że lisowczycy nie będą się do tego
kwapić. Uważał on dalej, że lisowczycy, przekroczywszy polecenia kró
lewskie, przestali być sługami swego monarchy i widział jedyne
wyjście w rozpuszczeniu tych oddziałów. „Racz WKMść w imię p>ańskie
exautorare servos inoboedientes ... Racz severissime nakazać, aby nie
wyciągali nic od poddanych WKMci ani od naszych duchownych. Lu
dziom także szlacheckim się nie uprzykrzyli“. Zwracał też uwagę, że
rabunki przeprowadzane przez lisowczyków przyczyniają się do wzbu
rzenia szlachty, a wyzyskują to specjalnie innowiercy81.
Istotnie rosnące wzburzenie szlachty, opinia prymasa, a zapewne
jeszcze innych senatorów sprawiły, że ostatecznie król postanowił ustą
pić i zerwać związki z lisowczykami. Dnia 8 1 1620 r. donosi też Zadzik Gembickiemu: „Lisowczykom rozkazał król JM z gromady się
rozjechać. Już wyprawiliśmy z tym do JM P kanclerza. Daj Boże, aby
się posłusznymi stawili, ale przyjdzie podobno gwałtem ich do tego
przycisnąć, bo trudno z gromady się rozjechać, który nigdzie nie ma
domu“ 82.
Że takie polecenia istotnie wyszły z kancelarii królewskiej, jest
powne, czy jednak król traktował je poważnie, odpowiedzieć nie potra
fimy. Polecenie takie było konieczne ze względu na rosnące oburzenie
szlachty krakowskiej, na jej poselstwo do króla, któremu trzeba było
odpowiedzieć, że król istotnie wydał rozkaz rozjechania się tych od
działów, wreszcie na rosnące zaniepokojenie w Wielkopolsce, do której
zresztą Krakowianie wysłali również posłańców. Wiele przemawia za
tym, chociażby nawet stylizacja wspomnianego listu Zadzika, że na
dworze nie brano sprawy poważnie i jeśli nawet poważnie rachowano
się z obawą jakichś rozruchów szlachty, to jednak myślano głównie
o tym, by ostatecznie te oddziały skierować na służbę do cesarza.
80 Zygmunt III do W. Gembickiego, 4 1 1620, Riksarkivet, extranea 102.
81 W. Gembicki do króla, 6 1 1620, ibid., extranea 94.
82 J. Zadzik do W. Gembickiego, 8 1 1620, ibid., extranea 106.

Uderzające jest, że pod koniec stycznia król zdecydował najpierw
wyjazd całego dworu do Białowieży, by następnie zadekretować jego
podróż, nie bacząc na ciężką zimę, do Wilna. „Pewniśmy — pisał wów
czas do prymasa — że nikt przeciwnie tego interpretari nie będzie
chciał i mógł, że nabożeństwo nasze spoinie z królową JM w tym
czasie odprawiany“ 83. Trudno nie zgodzić się, że ten ustęp listu, jeśli
weźmiemy pod uwagę, że prawie równocześnie król proponował cesa
rzowi wzięcie lisowczyków na swą służbę84, że nieco wcześniej wyra
żał obawę, by lisowczycy nie weszli na teren Śląska, wygląda trochę
jak stwarzanie alibi dla króla.
Podobnie tłumaczenie postępowania króla stanie się jeszcze bar
dziej zrozumiałe, jeśli przypomnimy fakt, że wówczas wśród doradców
króla zarysowywała się duża różnica poglądów na sprawę. Tak więc
Wawrzyniec Gembicki i jego porte parole Zadzik oraz Piotr Gembicki
reprezentowali politykę umiaru, politykę uwzględniania opinii szlachty.
Wiemy, iż prymas doradzał zwołanie sejmu, uważając, „że i heretyki,
i malcontentos łacniej będzie uciszyć placidis modis“. Interpelowany przez
Krakowian odpowiedział im spokojnym, układnym listem. Podobnie
rozumował Zadzik. Uważał on, że przywieziona przez Krakowian in
strukcja do króla „nie ma w sobie nic durum, aequa postulat“ 85.
Podobnie uważał, iż spokojna odpowiedź króla na poselstwo Krakowian
była dobrze napisana, „albowiem in libera republica tak trzeba z ludź
mi postępować, mulcere animos, non exacerbare exacerbatos, łacnoć
u nas ogień rozniecić i drwa są po temu, ale nie tak snadno ugasić,
jako nam niedawne czasy ukazały“ 86.
Inne całkiem stanowisko zajmował w tej sprawie podkanclerzy ko
ronny Andrzej Lipski. Uważał on, że narzekania Krakowian, sprowo
kowane zresztą — jego zdaniem — przez innowierców, są przesadne.
Przypominał, że kiedy uprzednio lisowczycy przechodzili przez Litwę,
Podlasie, Wołyń, „skwierczeliśmy ... non desperabamus de republica ...
sami tylko Krakowianie tak sacrosancta corpora, że ani tu sami nie
przyjaciołom bronić się nie chcą, ani praesidia dla ich bezpieczeństwa
obmyślane tolerare mogą“. Podobnie też list prymasa do Krakowian
uznał za zbyt łagodnie napisany. „Odpuść WMP — pisał do Gembidriego — że liberius piszę, życzyłbym, żeby trochę animosius im się było
odpisało, nie tak przyznawając im urazów“. Trzeba zaś podkreślić, że
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Zygmunt III do W. Gembickiego, 1 II 1620, ibid., extranea 102.
S z e l ą g o w s k i , op. cit., s. 123.
J. Zadzik do W. Gembickiego, 21 1 1620, Riksarkivet, extranea 106.
J. Zadzik do W. Gembickiego, ult. februarii 1620, ibid., extranea 106.

w tym momencie podkanclerzy cieszył się większym niż uprzednio wpły
wem na króla 87.
Toteż jeśli ostatecznie lisowczycy nie rozjechali się i w lutym poma
szerowali przez Śląsk do cesarza, to na pewno stało się za cichym przy
zwoleniem zarówno króla, jak i podkanclerzego. Zupełnie inaczej oceniał
ten fakt Gembicki, który na wieść o wymarszu lisowczyków na Śląsk
pisał do biskupa krakowskiego Szyszkowskiego: „Rozerwą tranquilli
tatem, rozerwą commerciorum usum, zaczym powstanie wielka commotio
populi, którą uciszyć niełacno będzie“ 88.
Ostatecznie do tego poruszenia, przewidywanego przez prymasa, na
szczęście dla króla nie doszło, ale równocześnie zarówno przemarsz li
sowczyków przez Śląsk, jak i późniejsze wypady luźnych oddziałów na
tę ziemię pogrzebały wszelkie widoki wyzyskania ciężkiej sytuacji Ślą
zaków i związania silniejszego diecezji wrocławskiej z gnieźnieńską,
o czym marzył Gembicki. Jeśli też król potem w instrukcji na sejmiki
zwracał uwagę, czy nie należałoby zastanowić się nad możliwością od
zyskania Śląska, była to jedynie formalność 89. Wobec idącej od wschodu
nawały tureckiej nie było już żadnej możliwości zajęcia się tą sprawcą./
Jeszcze stosunkowo niedawno, bo w listopadzie 1619 r., pisał Zadzik
pod wrażeniem niedawnych ofert biskupa wrocławskiego i rozwoju wy
padków na Śląsku: „Moglibyśmy się teraz za Śląsko ująć, mając pozwo
lenie na to od cesarza, i zaprawdę nieprawi będziemy Rzeczypospolitej,
jeśli się za to nie ujmiemy“ 90. Obecnie to, czego się wówczas obawiał,
stawało się rzeczywistością. Głos Zadzika zalicza dzisiejszy historyk je 
dynie do rzędu wypowiedzi świadczących o tym, że przynajmniej
w szczupłym gronie polityków polskich pamięć o tej starej dzielnicy pol
skiej nie gasła.
87 A. Lipski do W. Gembickiego, 22 II 1620, ibid., extranea 98, oryg.
88 W. Gembicki do biskupa krakowskiego, 13 II 1620, ibid., extranea 94, koncept.
89 S z e l ą g o w s k i , op. cit., s. 153.
90 J. Zadzik do W. Gembickiego, 28 X I 1619, Riksarkivet, extranea 106. Ta wy
powiedź Zadzika, późniejszego kierownika polityki polskiej, podkanclerzego, kanc
lerza koronnego, ma swą wagę. Równocześnie jednak trudno nie dać wyrazu roz
czarowaniu, że pamiętający w r. 1619 jeszcze o Śląsku polityk polski zapomniał
o nim chyba całkowicie później, gdy w rękach jego leżały w dużej mierze losy
polityki polskiej.

