
ŚLĄSK A POLSKA W PIERWSZYCH LATACH 
WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ (1618 — 1620)

Sprawa stosunków polsko-śląskich w pierwszych 
latach wojny 30-letniej doczekała się szeregu omó
wień zarówno w literaturze polskiej, niemieckiej jak 
i czeskiej. Pisał o tym zagadnieniu ze stanowiska pol
skiego A. Mosbach i wydał nawet szereg ciekawych 
aktów, dotyczących tej kwestii* 1). Prawie równocze
śnie Niemiec H. Palm w szeregu rozpraw, ogłaszanych 
w Zeitschrift des Vereins f. d. Geschichte und Alter- 
tum Schlesiens a poświęconych stanowisku Śląska 
w czasie wojny 30-letniej, zajął się również dość szcze
gółowym omówieniem stosunku Śląska do Polski 
w tych czasach2). Wyniki badań obu historyków ze-

J) A u g u s t  M o s b a c h ,  Kilka kart z dziejów austriacko- 
śląsko-polskich mianowicie za Zygmunta III, Poznań 1869; Wiado
mości do dziejów polskich z archiwum prowincji śląskiej, Wrocław 
1860, Dwa poselstwa do Polski przez Ślązaków odprawione w r. 1611
i 1620, Rocznik Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu T. II. str. 254.

2) H. P a 1 m, Das Verhalten d. schlesischen Ftirsten und Stande 
im ersten Jahre der bóhmischen Unruhen, Zeitschrift d. Vereins 
f. d. Geschichte u. Altertum Schlesiens T. V. 251, Das Verhalten 
d. schlesischen Ftirsten und Stande bei der Wahl Friederichs V. 
von Pfalz zum Kónige von Bóhmen im Jahre 1619, tamże T. VII. 
str. 227, Die Konióderation der Schlesier mit den Bóhmen im 
Jahre 1619 und ilire nachsten Folgen, tamże VIII, str. 265, Schler 
siens Anteil am dreissigjahrigen Kriege vom Juli bis Dezember 1620 
tamże XII, str. 285, Die Verwicklung der Schlesier mit Polen in 
den Jahre 1618—1620, Zeitschrift fur preuss, Geschichte und Lan-



brał i omówił dość obszernie i wnikliwie A. Szelągow- 
ski w znanej książce: ,,Śląsk a Polska wobec powsta
nia czeskiego4', Lwów 1904. Wreszcie przed samą 
drugą wojną światową poświęcił temu zagadnieniu 
dużo uwagi historyk czeski w dziele ,.ćeske povstani 
r. 1618—1620 a Polsko", Brno 1937, rozszerzając 
przytym znacznie podstawę źródłową badań i wydając 
bądź to w całości bądź to w szerokich wyciągach sze
reg nowych dotąd nieznanych aktów.

Jeśli w tym stanie rzeczy przystępujemy raz jeszcze 
do omówienia tego problemu, to czynimy to dla trzech 
powodów. Tak więc po pierwsze dlatego, że ciekawe 
wyniki pracy Macurka, ogłoszonej jak widzimy nie
długo przed wojną, nie doczekały się dotąd obszerniej
szego omówienia w literaturze polskiej i wyniki je j są 
naogół nieznane szerszym kołom historyków. Po dru
gie zapoznanie się z drukowanymi źródłami do tego 
zagadnienia przekonało nas, że wszyscy historycy, nie 
wyłączając Szelągowskiego i Macurka, niewykorzystali 
w pełni stojącego im do dyspozycji materiału źródło
wego i nie wyciągnęli z niego ostatecznych wniosków. 
Wreszcie w czasie naszych poszukiwań archiwalnych 
poświęconych zbieraniu materiałów do zamierzonej 
przez nas monografii Karola Ferdynanda biskupa wro
cławskiego znaleźliśmy akty, nieznane wszystkim do
tychczasowym badaczom, a rzucające ciekawe światło 
na to zagadnienie.

Fakt, że jak wspomnieliśmy, temu zagadnieniu po
święcono już szereg opracowań, zwalnia nas od obo
wiązku szczegółowego omawiania przebiegu powstania 
czesko-śląskiego przeciw Habsburgom. Niemniej jed
nak dla jasności naszego przedstawienia uważamy za

deskunde X. 424. — Z ważniejszych rozpraw poświęconych temu 
tematowi należałoby jeszcze wymienić rozprawę R o e p p e l ’a, Das 
Verhalten Schlesiens z. Zeit der bomischen Unruhen, Zeitschrift d. 
Yereins f. d. Geschichte u. Altertum Schlesiens I. 1—30.



stosowne przypomnieć najważniejsze problemy i fazy 
tego ruehu.

Tak więc przypominamy, że powstanie czeskie po
siada zasadniczo dwa aspekty, ściśle ze sobą złączone. 
Mianowicie aspekt religijny, skoro było próbą obrony 
wyznania protestanckiego, zagrożonego przez zwycięski 
i nietolerancyjny katolicyzm okresu kontrreformacji 
i aspekt polityczny,' ponieważ było walką w obronie 
praw i swobód politycznych narodu czeskiego przed 
absolutystycznymi tendencjami Habsburgów. Od czasu 
do czasu wreszcie powstanie to, wobec różnicy naro
dowej istniejącej między większością powstańców 
a ówczesnymi królami czeskimi, zyskiwało jeszcze cha
rakter wojny narodowej, wojny Słowiańszczyzny 
z Niemcami. Nie potrzebujemy dodawać, że ten skom
plikowany charakter powstania ułatwiał społeczeństwu 
szlacheckiemu w Polsce zrozuhiienie toczącej się u je j 
zachodnich granic walki, wywoływał naturalne współ
czucie z pobratymczym narodem.

Jeśli chodzi o przebieg powstania, to rozpada się 
ono dość wyraźnie na dwa okresy.

Pierwszym okresem, to czas od wybuchu powstania 
czeskiego, czyli od defenestracji 23 maja 1618 r., do 
momentu detronizacji Ferdynanda Habsburga i wyboru 
w dniu 26 sierpnia 1619 r. królem czeskim Fryderyka, 
elektora Palatynatu. Drugim to czas, który upłynął 
między wyborem Fryderyka a ostateczną likwidacją 
powstania w początkach 1621 r.

W pierwszym okresie zarówno Czesi, jak i sprzyja
jące im narody monarchii Habsburgów, jakkolwiek 
otwarcie występują przeciw cesarzowi, nie zrywają 
jeszcze wszystkich mostów za sobą. Tak więc toczy się 
w tym okresie wojna, wojska czeskie pod wodzą 
Thurna i Hohenlohego walczą przeciw wojskom ce
sarskim, cesarz nawet w tym okresie znajduje się 
w pewnej chwili w ciężkiej sytuacji, niemniej pow-



stancy zapewniają o swej wierności w stosunku do 
władcy, stwierdzają, że stają jedynie w obronie przy
znanych im praw, równocześnie też toczą się rokowa
nia w sprawie zapośredniczenia między stronami wo
jującymi porozumienia.

Odpowiednie też jest w tym okresie stanowisko Ślą
zaków. Tak więc jeszcze w lipcu, jakkolwiek między 
cesarzem Maciejem a Czechami przyszło już do otwar
tej wojny, sejm śląski odmówił udzielenia pomocy 
Czechom i wysłał poselstwa zarówno do Pragi jak i do 
cesarza wzywając obie strony do porozumienia i po
kojowego ułożenia sporu. Popiero' też na sejmie odby
tym w październiku tego roku, a więc w cztery mie
niące po rozpoczęciu powstania czeskiego zdecydowali 
się ślązacy na wysłanie Czechom pomocy wojskowej, 
zastrzegając się równocześnie, że przez to jeszcze nie 
chcą zrywać z cesarzem a chcą jedynie bronić przy
wilejów religijnych, przede wszystkim listu majesta
tycznego. I rzeczywiście ani jedna ani druga strona 
walcząca nie uważała tego za zerwanie stosunków. 
Tak więc Ślązacy wysłali pismo do cesarza, w którym 
uroczyście oświadczali się ze swą gotowością do po
kojowego ułożenia sporu, cesarz zaś, jakkolwiek dość 
przykro odczuł uchwałę Ślązaków, nie omieszkał wy
słać do nich poselstwa, wzywając ich wprawdzie do 
wycofania wojska z Czech, ale równocześnie tłuma
cząc swoje zachowanie się w sprawach religijnych. 
Gdy następnie pod koniec 1618 r. i na początku 1619 r. 
zaświtała nadzieja na uspokojenie zatargu za pośred
nictwem elektora saskiego, stany śląskie wysłały za
opatrzone w odpowiednie instrukcje poselstwo do 
Pragi i starały się wstrzymać Czechów od ofensyw
nych działań. Gdy wreszcie 20 marca 1619 r. umarł 
cesarz Maciej, na Śląsku zarządzono oficjalną żałobę, 
skoro zaś ha sejmie w kwietniu poseł Ferdynanda we
zwał ich do złożenia hołdu wybranemu jeszcze



w 1617 r. królem czeskim Ferdynandowi, stany nie 
odmówiły wręcz temu żądaniu, ale zasłoniły się jedy
nie koniecznością porozumienia się z innymi krajami 
czeskimi, z którymi wiązał ich zawarty jeszcze 
w 1609 r. układ, zobowiązujący ich do wspólnej 
obrony swobód religijnych.

Ten przebieg powstania na Śląsku posiadał niewąt
pliwie swoje znaczenie jeśli chodzi o ustosunkowanie 
się Polaków do sprawy śląskiej, nie może on jednak 
historykowi zasłaniać właściwego sedna sprawy. Od 
początku bowiem było jasnym, że w rozpoczynającej 
się wówczas walce szło o ściśle’ ze sobą sprzężone dwie 
rzeczy. O kwestię, czy Habsburgom uda się osłabić, 
jeśli nie zniszczyć protestantyzm w prowincjach kró
lestwa czeskiego, oraz o to, czy w związku z tym kraje 
te zamienią się w państwa rządzone absolutnie, czy 
też zwycięży tu zasada poważnego ograniczenia wła
dzy monarszej w duchu demokratycznym i udziału sta
nów, głównie naturalnie szlachty i magnatów, w rzą
dach.

Sprawa ta była całkiem jasna nawet dla umiarko
wanych przeciwników powstańców czeskich na dwo
rze wiedeńskim. Kardynał Klesel, z czasem zresztą 
jako człowiek ^miarkowany odsunięty od wpływów, 
pisał już w czerwcu 1618 r. do posła austriackiego 
w Madrycie, że musi się koniecznie postarać o pomoc 
dla cesarza, albowiem w przeciwnym razie ,,Czechy 
staną się państwem na wzór holenderski41 (ist Bóhmen 
ein holandisćh Gouvernement) 3).

Te dwa momenty były też decydujące przy usto
sunkowaniu się Zygmunta III do sprawy powstania 
czesko-śląskiegO. Pierwszym był niewątpliwie mo
ment religijny. Wszak był to władca, .który, jak to 
świadczy Ar St. Radziwiłł, kilka lat później potrafił na

3) R o e p p e l ,  cyt. rozprawa str. 21.



posiedzeniu senatu stwierdzić: „Niech zginie raczej 
Rzplita i ja, niżeliby religia i honor boży miały do
znać obrazy i ponieść szkodę“ 4). Drugim był moment 
polityczny. Niechęć do ruchu, który pod wielu wzglę
dami przypominał królowi niedawny rokosz Zebrzy
dowskiego. Nie bez znaczenia wreszcie był zapewne 
i wzgląd na to, że osłabienie pozycji Habsburgów 
w Europie oznaczało równocześnie zmniejszenie jego 
widoków na odzyskanie tronu szwedzkiego.

Wszystko to razem sprawiło, że Zygmunt III był od 
pierwszej chwili wybuchu powstania zainteresowany 
rozgrywającymi się na terenie Czech i Śląska wypad
kami i że gotów był zgodnie z-zawarty® jeszcze 
w 1613 r. między nim a cesarzem przymierzem udzie
lić .mu pomocy5). Inna rzecz, że ówczesna sytuacja 
polityczna Polski, toczącej wojnę z Moskwą, zagrożo
nej atakiem ze strony Tatarów i Turków nie pozwa
lała królowi na udzielenie cesarzowi czynnej pomocy 
i w konsekwencji Zygmunt III musiał się ograniczyć 
do pomocy dyplomatycznej 6). W tym celu też skorzy
stał z listu stanów śląskich skierowanego do niego 
i do senatorów polskich7), tłumaczącego zbrojenia 
wszczęte na Śląsku koniecznością zabezpieczenia się 
ód napadu i wystosował 19 września ę»ismo do stanów 
śląskich w tej sprawie.

Pismo to miało wyraźnie charakter interwencji 
dyplomatycznej. Król nie mogąc udzielić cesarzowi 
wojskowej pomocy, chciał przynajmniej, jak się sam

4) Memoriale St. Al. Radziwiłła rok 1640, 25. V. Rps. Bibl. 
Czart. 2356.

5) E u g e n i u s z  3  a r w i ń s k i, Przymierze polsko-austriac
kie z r. 1615, Lwów 1896.

0) Ma c u r e k ,  Ceske povstarń a Polsko 1618—1620 Brno 1957, 
str. 17.

7) Jan Chrystian książę lignicki do Zygmunta III, 9. VII. 1615, 
Mosbach, Wiadomości 257—8.



do cesarza wyraził, „jakąś groźbą odstraszyć” śląza
ków od akcji przeciw cesarzowi8). Groźbą tą miało 
być ostrzeżenie, że Zygmunt na podstawie istniejącego 
między nim a cesarzem, ogłoszonego w 1615 r. przy
mierza, w którym „jasno i wyraźnie podkreślono 
sprawę udzielenia pomocy przeciw buntującym się 
poddanym” w wypadku ich wyraźnego wystąpienia 
przeciw cesarzowi, nie odmówi swemu sprzymierzeń
cowi pomocy. Wzywał więc król Ślązaków do porozu
mienia się z cesarzem, nieudzielania Czechom pomocy 
i równocześnie wypowiadał poglądy oddające dobrze 
jego i jego najbliższych współpracowników przeko
nania. „Broń — pisał — bywa sprowokowana bronią. 
Poddanym pozostaje jedynie chwała posłuszeństwa. 
Nie trudno przewidzieć, w jakie niebezpieczeństwa 
mogą wpaść... ci, którzy władzę od Boga ustanowioną 
osłabiają i naruszają”. Jeśli król w liście tym nie po
ruszał dość silnie sprawy religijnej, to naturalnie je - 

. dynie dlatego, że pisał przecież do protestańtów 9) .
Ślązacy nie pozostali królowi dłużni odpowiedzi. 

W liście skierowanym zresztą nie do króla, ale do se
natorów tłumaczyli swe stanowisko, bronili swego po
stępowania. Pismo to było też pewnego rodzaju apo- 
logią Ślązaków, w dodatku apologią, przeznaczoną nie
wątpliwie dla szerszych kół szlachty polskiej. Nie spo
sób też nie przyznać, że rozumowanie Ślązaków było 
logiczne i niepozbawione prawnej motywacji. “̂ Tak 
więc swą pomoc udzieloną Czechom tłumaczyli ukła
dem! zawartym z nimi jeszcze w 1609 r„ a zobowią
zującym ich do udzielenia pomocy w wypadku naru
szeniach ich przywilejów, stojących na straży zupełnej

8) M a c u r ę  k, op. cit. str. 25.
B) H. P a l  m, Acta publica, I. 288—9, poza tym pisał jeszcze 

król do margrabiego karniowskiego. B u c k i s c h ,  Schlesische Re- 
ligionsakten T. III. Cap, 14, Membr. 2, Egzemplarz z archiwum die
cezjalnego we Wrocławiu.



tolerancji religijnej, ślązacy podkreślali z naciskiem, 
że układ ten zyskał swojego czasu pełną aprobatę ce
sarza. Ich pomoc miała też za zadanie bronienie istnie
jących przywilejów. W wystąpieniach ofensywnych 
przeciw cesarzowi nie chcieli brać udziału, „pozosta
jemy jedynie — pisali — w granicach dozwolonej, 
uznanej i zatwierdzonej unii, bronimy zaś tegn, co 
sarń Majestat Cesarski nam przyznał i dozwolił11. 
W związku z tym podkreślali, że nie mogą być uważani 
za buntowników, skoro stają przy obowiązujących 
prawach i z należnym szacunkiem odnoszą się do ce
sarza. Z drugiej strony przypominali liczne pakta obo
wiązujące Polskę i Czechy do zgodnego współżycia 
i stwierdzali, że „pacta publica privatis omnino esse 
praeferenda“, odmawiając tym samym paktowi, za
wartemu w 1613 r. między monarchami, wartości 
paktu publicznego, wiążącego oba narody. W końcu 
w listach pisanych do poszczególnych dygnitarzy, pol
skich zapewniali, że wojsko ich zostało umieszczone 
na granicy polsko-śląskiej jedynie ze względu na 
trudności wyżywienia i że ma polecone zachowywać 
się poprawnie11).

Omówione listy zawierają w sobie mniej lub wię- 
cej wyraźnie wyrażone główne argumenty obu wal
czących obozów, przy czym, jak widzimy król polski 
solidaryzował się z argumentami obozu cesarskiego. 
Z dwóch tych tez, pierwszej że jedyną bronią podda
nych jest bezwzględne posłuszeństwo wobec władzy 
i drugiej, że można i należy bronić praw, przyznanych 
narodowi przez władcę, niewątpliwie bliższa, sympa
tyczniejsza dla narodu polskiego była teza druga. 
Wszak w imię tej tezy podniesiono niedawno sztan- * 13

10) Pismo książąt i stanów śląskich do wojewodów i senatorów 
polskich 13. X. 1618, Vratislaviae, P a 1 m, Acta publica, I. 286—8.

“ ) Pisnio książąt i stanów śląskich do generała Wielkopolski,
13. X. 1618 Vratislaviae, Palm, Acta Publica I. 289—90.



dar rokoszu przeciw królowi i w imię tej tezy nawet 
regaliści przebaczyli rokoszanom ich wystąpienie 
przeciw królowi.

Niestety nie zachowały się odpowiedzi poszczegól
nych senatorów na listy stanów śląskich z wyjątkiem 
dwóch, prymasa i Czarnkowskiego, generała wielko
polskiego. Z tych dwóch odpowiedź Czarnkowskiego 
może w pewnej mierze uchodzić za wyraz stanowiska 
szlachty. Generał wielkopolski zawiadamiał mianowi
cie w swej odpowiedzi Ślązaków, że przeczytał ich list 
zgromadzonej na sejmik szlachcie i przestrzegał, że 
wobec zaciągów, przedsięwziętych w Polsce i usta
wienia wojsk niedaleko granicy może dojść do zatar
gów między obu wojskami, polskimi i śląskimi. Rów
nocześnie jednak uspokajał ich, że stany polskie wie
rzą, iż Ślązacy nie chcą wystąpić przeciw Polakom 
i zapewniał, że szlachta polska również bez słusznej 
przyczyny przeciw nim nie wystąpi12) .

List prymasa nie może uchodzić za wyraz swobod
nej opinii nawet regalistycznie usposobionej szlachty. 
Lojalny bowiem prymas przesłał projekt tego listu 
królowi i uwzględnił zaprojektowane w nim przez 
króla poprawki i dodatki13). To też w liście skiero
wanym do ślązaków wzywał ich, by nie łączyli się 
z buntującymi się Czechami, skoro cesarz zapewne 
uwzględni zanoszone do niego pokorne prośby. Na 
uwagę Ślązaków, że Czesi nie mogą uchodzić za bun
towników, przypominał, że ten ruch zaczął się od wy
rzucenia namiestników cesarskich przez okno, zaję
cia kościołów katolickich przez protestantów, podbu
rzenia całego narodu przeciw cesarzowi. ,,Jeśli to nie 
jest buntem — dodawał ironicznie — zaiste nic pod 
słońcem nie byłoby buntem“. Odnośnie do zawartych

12) Adam Sędziwój Czarnkowski do stanów śląskich, 6. XI. 
1618, Pyzdry, P a l m ,  op. cit., I. 348.

ls) M a c u r e k op. cit. str. 26.



między cesarzem a królem paktów podkreślał z naci
skiem, że pakty te nie są ,’ani nowe, ani prywatne" 
i były zaakceptowane przez stany obu krajów14).

Tak wyglądała wymiana poglądów obu stron 
w ciągu 1618 r. W ciągu następnego roku dopiero 
zaszły wypadki, które doprowadziły do radykalnej 
zmiany sytuacji. Jak wiemy 20 marca 1619 r. doszło 
do śmierci cesarza Macieja, po którym następcą za
równo w Rzeszy jak i w królestwie czeskim miał być 
Ferdynand II. Perspektywa zasiądnięcia na tronie cze
skim zdecydowanego gorliwca katolickiego nie wyda 
wała się naturalnie ani stanom czeskim, ani śląskim 
specjalnie miła. To też jakkolwiek stany śląskie nie 
prędko zdobyły się na zdecydowane kroki, można się 
było spodziewać, że z czasem na Śląsku, podobnie jak 
i w Czechach, wezmą górę żywioły skrajne, dążące do 
zerwania związków między Habsburgami i 'dawnymi 
ziemiami korony czeskiej. Już w czerwcu 1619 r_ zgo
dziły się stany śląskie na wysłanie poselstwa na ge
neralny sejm, zwołany przez Czechów na lipiec do 
Pragi. Odtąd wypadki potoczyły się szybko za sobą. 
Na zebranym w lipcu t. r. sejmie uchwalono najpierw 
konfederację stanów czeskich, morawskich i ślą
skich, będącą pewnego rodzaju konstytucją, czy pak
tami konwentami przyszłego, federacyjnego państwa. 
W drugiej połowie sierpnia dokonano detronizacji 
Ferdynanda, po czym 27 i 28 sierpnia wybrano kró
lem Czech kalwina, Fryderyka, elektora Palatynatu.

O tych faktach należy pamiętać, by zrozumieć roz
wój dalszy stosunków polsko-śląskich, które jak wi
dzieliśmy dotąd rozgrywały się na płaszczyźnie spo
kojnej wymiany zdań i wzajemnej óbserwacji. Rów
nocześnie -też należy przypomnieć, że 3 stycznia

14) Prymas do stanów śląskich, 13. XI. 1618, P a l m ,  Acta Pu- 
blica I. 346—7.



1619 r. udało się wreszcie Polakom zawrzeć rozejm 
z Moskwą i tym samym mógł Zygmunt III poświęcić 
więcej uwagi wypadkom, rozgrywającym się w są
siednim kraju.

W tym momencie wystąpił na widownię wzajem
nych stosunków między obu krajami królewicz Wła
dysław, wybrany car moskiewski, który wskutek nie
powodzenia wyprawy moskiewskiej musiał na dłuższy 
czas zawiesić swe dążenia do objęcia tronu moskiew1 
skiego. W maju tego roku udał się królewicz do Nysy, 
gdzie dłuższy czas przebywał u wuja swego biskupa 
wrocławskiego, arcyksięcia Karola15). Po drodze 
wstąpił królewicz jeszcze na jakiś czas do Często
chowy. Podróż ta i pobyt królewicza w tych dwóch 
miejscach zasługuje na naszą bliższą uwagę. Do Czę
stochowy wybrał się królewicz dla spełnienia jakie
goś pobożnego ślubu lub też odprawienia jakichś na
bożeństw. Z Warszawy wyjechał już 13 maja i naj- 
prawdopodobnie 15 lub 16 stanął w Jasnej Górze, 
gdzie, zabawił co najmniej do 20-go, a możliwie, że 
nieco dłużej. Dwudziestego ósmego był już w Ny
s ie 16). W czasie swego pobytu na Jasnej Górze nie 
wypełnił królewicz całego czasu tylko nabożeństwem. 
Tak więc wiemy, że tu na Jasnej Górze odwiedził go 
wysłaniec prymasa ks. Madaleński, z którym odbył 
jakąś konferencję, najprawdopodobniej politycz- * 18

15) S z e l ą g o w s k i ,  op. cit. 64—66.
18) Datę wyjazdu królewicza z Warszawy podaje nuncjusz pa

pieski, Diottalevi w depeszy z 17. V. 1619, Zbiory Polskiej Akade
mii Umiejętności, Teka rzymska 59, Dwudziestego maja jest kró
lewicz jeszcze w Częstochowie, albowiem w tym dniu pisze list do 
prymasa z Częstochowy, Bref til Laurentius Gembicki, Riksarkivet 
w Sztokholmie. Z dnia 28, maja 1619 r. znajduje się koncept listu 
królewicza z Nysy do cesarza w Archiwum Diecezjalnym w Wro
cławiu Sygu. I. A. 4, S-V.



n ą 17). Skądinąd wiemy wreszcie, że odwiedzili go tu 
dość. niespodziewani posłowie. Nuncjusz bowiem pa
pieski Diottalevi donosi nieco później, że w czasie 
pobytu królewicza w Częstochowie zjawili się tu po
słowie Ślązaków i Czechów zawiadamiając go, że po
ważna część stanów ujrzałaby go chętnie na tronie 
czeskim. Jak wyglądała dokładnie treść tego przed
łożenia posłów, czy chodziło tu jedynie o wysondo
wanie w tej sprawie opinii królewicza, czy też po
słowie wystąpili z jakiemiś konkretniejszymi propo
zycjami, nie wiemy.

Wiadomość ta, niepotwierdzona przez żadne znane 
dotąd źródła, mogłaby na pierwszy rzut oka wydawać 
się nieprawdopodobną i podejrzaną. Za je j prawdzi
wością przemawia w pierwszym rzędzie fakt, że nun
cjusz podawszy ją stwierdza równocześnie, że w tym 
czasie opublikowano nawet jakieś pismo w języku 
niemieckim z podobnym projektem. Wprawdzie nun
cjuszowi nie udało się dostać do ręki całej tej pu
blikacji, atoli ktoś dostarczył mu tłumaczenie jed
nego rozdziału tej publikacji, które to tłumaczenie 
nuncjusz załączył do depeszy wysłanej do Rzymu18). 
Poza tym zaś bliższe rozpatrzenie się w ówczesnych 
kandydaturach do tronu czeskiego i rozważenie na
strojów panujących wśród Czechów' i Ślązaków' nie 
pozwala na zasadnicze odrzucenie tej wiadomości.

Otóż jak wiadomo jako kandydatów' do ko
rony czeskiej wysuwano wówczas trzech książąt: 
elektora Palatynatu Fryderyka, elektora saskiego 
Jana Jerzego, wreszcie księcia sabaudzkiego Ka
rola Emanuela. Jak wiadomo z czasem zwycię
żyła pierwsza kandydatura, atoli trzeba pamiętać.

17) Patrz wspomniany list królewicza do prymasa Gembickiego 
w Riksarkivet w Sztokholmie.

10) Depesza nuncjusza Diottalevi z dnia 24. VI. 1619, Teka 
rzymska 59. Tłumaczenia tego nie ma w tece.



że początkowo nie wzbudzała ona zbyt wielkiego 
entuzjazmu przede wszystkim dlatego, że Fryderyk 
był kalwinem. Kandydatura elektora saskiego upadła 
głównie dlatego, że Jan Jerzy nie zdecydował się na 
walkę z Habsburgami. Wreszcie przeciw kandydatu
rze sabaudzkiej przemawiał zarówno fakt słabości 
tego władcy, jak i jego odległości od teatru woj
ny19). W takiej sytuacji nie jest wykluczone, że ży
wioły bardziej umiarkowane mogły wysunąć kandy
daturę księcia katolickiego, równocześnie jednak 
znanego ze swych tolerancyjnych przekonań, wycho
wanego w demokratycznej i tolerancyjnej Polsce. 
Wprawdzie Władysław był synem Austriaczki i Zyg
munta III, zaprzysięgłego sprzymierzeńca Habsbur
gów, atoli Czesi i Ślązacy mogli rachować na to, że 
wysuwając kandydaturę królewicza doprowadzą do 
skłócenia tych dwóch dotąd sprzymierzonych domów.

Tak więc względy polityczne mogły przemawiać 
za postawieniem takiej kandydatury. Pozostaje jesz
cze odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy karfdy- 
datura ta mogła się zrodzić na tle ogólnego ustosun
kowania się Czechów i ślązaków do Polski- w tych 
czasach. Jeśli chodzi o Czechów to z pracy Macurka 
dowiadujemy się wyczerpująco, że wśród Czechów 
odżyła wówczas dość silnie świadomość narodowej 
wspólnoty z Polakami. Jak było jednak z Ślązakami?

Otóż niewątpliwie gdyby cała ludność ówczesnego 
Śląska miała decydować o stanowisku Śląska do Pol
ski, to wobec wyraźnej wówczas, jeszcze polskości 
Górnego Śląska, wobec znacznej jeszcze liczby Pola
ków na Śląsku Dolnym, ziemia ta z pewnością ciąży
łaby wyraźnie do Polski. Rewolucja jednak ówczesna. 10

10) Patrz wspomniane rozprawy P a l m a ,  oraz M. R i 11 e r, 
Deutsche Gesehichte im Zeitalter, der Gegenreformation u. d. drei- 
ssigjahrigen Krieges, Stuttgart 1908.



była podobnie jak rewolucja czeska według klasycz
nego okreś]enia Marksa ruchem mniejszości w inte
resie mniejszości. O stanowisku Śląska decydowali 
wówczas w pierwszym rzędzie książęta śląscy, *w pew
nej mierze szlachta śląska wreszcie, zapewne w naj
mniejszej mierze, mieszczaństwo. Żywioły zaś te były 
w tym okresie, jak to już nieraz podnoszono, zasad
niczo zgermanizowane. Przyjąwszy jednak ten fakt 
nie należy zapominać o dwóch momentach. Tak więc 
ruch śląski, podobnie jak i ruch czeski był w dużej 
mierze wywołany względami religijnymi, obawą przed 
wzrastającą reakcją katolicką. Te zaś względy spra
wiały. że stany., ewangelickie z podziwem, zmiesza
nym z pewnego rodzaju zazdrością, patrzyły na są
siednią Rzplitę, w której różnowiercy cieszyli się 
dość obszerną tolerancją i swobodą. To też w rok 
później stany śląskie w liście, skierowanym do sta
nów polskich, stwierdzają, że wzorem dla ich poczy
nań w obronie wyznania ewangelickiego były przy
kłady polskie. ,,lleż bowiem u was istnieje ustaw 
sejmowych o wolności religii? ile paktów konwen
tów? Czyż od Henryka króla następcy nie zostali zo
bowiązani uroczystą przysięgą do strzeżenia pokoju 
między różniącymi się w wyznaniu? To też przykła
dem nigdy dość godnym polecenia jest najmądrzej
szy i najdzielniejszy król Stefan, który wyznał, że jest 
królem ludzi a nie ich dusz“ 20).

Ale obok spraw religijnych imponował Ślązakom 
sam ustrój demokratyczny i wolnościowy Rzplitej. 
Odgrywającym na Śląsku największą rolę książętom 
i szlachcie mogła się uśmiechać perspektywa posia
dania w kraju takiego znaczenia, jak magnaci i szlachta 
w Polsce. Charakterystycznym dla tego ustosunko

20) Książęta i stany śliskie do senatorów polskich, Mosbach, 
Wiadomości, 279, oraz P a l m,  Acta Publica III. 103—112.



wania się Ślązaków do praw polskich jest między in
nymi fakt, że w chwili, gdy w maju 1619 r, dopomi
nali się o prawo brania udziału w elekcji, podkre  ̂
ślali, że ,,kraj śląski wówczas, kiedy jeszcze znajdo
wał się pod władzą korony polskiej posiadał votum 
na elekcji1121). Przedstawiciele Śląska też, obecni 
w następnym roku na sejmie w Polsce, z pewnym 
uznaniem podkreślają, że przy końcu sejmu swobod
nie wytykano królowi w obecności wszystkich stanów 
błędy, popełnione w rządzeniu, ,,jak w wolnej Rzplitej, 
gdzie zwykło się słuchać wolnych głosów'122).

Nie od rzeczy będzie wreszcie zwrócenie również 
uwagi na żywe wówczas jeszcze stosunki kulturalne, 
istniejące między Śląskiem a Polską. W bibliotekach 
poszczególnych książąt, w księgozbiorach księży, na
wet niezbyt Polsce życzliwych kanoników wrocław
skich znajdują sic liczne książki historyków i publi
cystów polskich, sławiących wolnościowy ustrój 
PoUki21 22 23).

O tym jak̂  dalece ustrój . wolnościowy polski od
powiadał ówczesnym przywódcom ruchu śląskiego 
świadczy jeszcze przyjęcie przez nich bez zastrzeżeń 
pnktów zaprzysiężonej w Pradze 31 lipca konfedera
cji stanów czeskich, morawskich i śląskich, w której 
znalazł się szereg punktów, żywcem niemal wyjętych 
z artykułów henrycjańskich. Wszak punkt 31-y tej 
konfederacji zastrzegał prawo wypowiadania wojny 
i rozpoczynania werbunków stanom, punkt 23  zaka
zywał przeprowadzania elekcji vivente rege, punkt

21) P a l m ,  Acta Publica II. 367—85.
22) Relacja posłów śląskich z poselstwa do Polski 22. XII. 1620. 

P a l m,  Acta Publica III. 276—306.
23) Myślimy tu przede wszystkim o Bjbliotece kapitulnej we 

Wrocławiu,. która po zniszczeniu przez Szwedów w czasie wojny 
30-letniej powstawała potem z darów poszczególnych kanoników 
i która posiada obecnie szereg dzieł polskich z tych czasów.



30-y postanawiał,, że w wypadku gdyby król naru
szył postanowienia konfederacji, to wówczas stany 
są ,,ipso facto11 zwolnione od obowiązku posłuszeń
stwa wobec króla i w przyszłości nie mogą być po
ciągane do odpowiedzialności za podjęte w obronie 
swych praw kroki24).

Nie trzeba wreszcie zapominać o jednym jeszcze 
momencie. Otóż niewątpliwie w XVII wieku szlachta 
śląska była już dość poważnie zniemczona, nie ozna
czało to jednak wcale, by szlachta nie pozostawała' 
wówczas w żywych i niejednokrotnie familijnych sto
sunkach z szlachtą polską. Sprawa spokrewnienia 
szlachty śląskiej z polską nie jest jeszcze dostatecz
nie , zbadana, ale współczesne źródła rzucają na to 
charakterystyczne światło. Tak więc gdy np. w 1620 
posłowie stanów czeskich, ślązacy Kochticki i Maltzan 
udają się do Polski pokazuje się, że wpływowy 
w Wielkopolsee szlachcic Marcin Zaremba, starosta 
grabowiecki jest krewnym Kochtickiego, marszałek 
trybunału piotrkowskiego Maniecki jest krewnym 
zarówno jednego jak i drugiego posła25).

W świetle tych uwag, świadczących o silnych 
więzach, łączących społeczeństwo śląskie z polskim, 
zrozumiemy, że postawienie kandydatury królewicza 
Władysława przez pewien odłam społeczności śląskiej 
nie był zjawiskiem niemożliwym ani też niewytłu
maczalnym. Jak zareagował królewicz na tę sugestię, 
nie wiemy dokładnie. W każdym jednak razie nie za
palił się do tej myśli i ustosunkował się do niej ne
gatywnie. Wpłynął na to niewątpliwie w pierwszym 
rzędzie fakt, że królewicz nie czuł się na siłach, by 
przeciwstawić się polityce ojca i przyjąć stanowisko 
przywódcy protestantów krajów korony czeskiej.

24) P a l  m, Acta Publica II. 367—85.
25) Relacja posłów śląskich ...22. XII. 1620 1. c.



Możliwe dalej, że królewicz nie spodziewał się, by 
autorowie tego projektu byli dość silni, by pozyskać 
dla niego resztę swych współobywateli. Dość że z cał
kiem innymi planami zjawił się królewicz z końcem 
maja w Nysie. Jakie były te plany?

Wprawdzie rokowania, które królewicz po przy
jaździe do stolicy biskupiej toczył ze swym wujem, 
są osłonięte tajemnicą, to jednak jest pewne, że ofia
rował mu wówczas pomoc króla Zygmunta w postaci 
pozwolenia na zaciąg bezrobotnych po skończonej 
wojnie moskiewskiej polskich chorągwi kozackich 
tzw. Lisowczyków. Więcej też niż prawdopodobne 
jest, że równocześnie zamierzał sam objąć komendę 
nad tym żołnierzem26).

Biskup wrocławski przyjął tę ofertę chętnie i ro
kowania potoczyły się jedynie odnośnie do czasu 
i formy tej pomocy. Ostatecznie też pobyt królewicza 
w Nysie przeciągnął się niespodziewanie długo. Zrazu 
na przeszkodzie rychłemu powrotowi stanęła słabość 
królewicza27), potem zaś zdaje się sam królewicz 
uznał, że wygodniej mu stąd niż z Polski'śledzić roz
wój wypadków w Czechach i zdecydował się tu zo
stać dłużej. Ponieważ Zygmunt III mógł podnieść za
strzeżenia przeciw takiemu przedłużaniu pobytu, ar- 
cyksiążę Karol prosił króla listownie, by nie odwo
ływał syna, albowiem dzięki jego obecności czuje się 
bezpieczniejszym od napadu heretyków28). W czasie

26) Punkta przedstawione przez Adama bar.-Wolckensteina dla 
któregoś z areyksiążąt, b. d. M o s b a c h, Wiadomości, 263, Przy
puszczenie takie jest wysoce prawdopodobne wobec tego, że' póź
niej nieco królewicz ofiarował swą gotowość dowodzenia wojskami 
wysyłanymi na Śląsk, patrz W ł. D z i ę g i e l ,  Utrata księstw 

opolskiego i raciborski^o przez Ludwikę Marię w roku 1666, Kra
ków 1936 str. 8 i dalsze.

2T) Depesza nuncjusza Diottalevi z 28. VI. 1619, Teka rzym
ska 59.

2R) Depesza nuncjusza Diottalevi z 30. VIII. 1619 tamże.



też pobytu królewicza w Nysie napisał arcyksiążę 
Karol znany list do prymasa polskiego Gembickiego 
z dnia 14 sierpnia 1619 r.

List ten przetłumaczony niedokładnie przez Mos- 
bacha, cytowany w wyjątkach przez Szelągowskiego, 
zasługuje ze względu na swą treść na bliższe rozpa
trzenie. Biskup odmalował w nim najpierw smutne 
położenie kościoła katolickiego na Śląsku i przedsta
wił poczynania Ślązaków stwierdzając w konsekwen
cji, że w tej ciężkiej sytuacji pomóc może jedynie 
interwencja obca. Tej, wobec zależności kościoła 
wrocławskiego od Gniezna, oczekiwał w pierwszym 
rzędzie ze strony polskiej. W jaki sposób sobie tę 
interwencję wyobrażał? Otóż zdaniem jego książęta 
śląscy, których pomawiał o to, że' są nie tylko naśla
dowcami Czechów, ale nawet w dużej .mierze spraw
cami buntu, „popełniwszy felonię, jako wasale we
dług prawa utracili swoje lenna i ’ wymagana jest 
egzekucja11. Wykonanie tej egzekucji proponował bi
skup Polakom. Rozumiejąc jednak że społeczeństwo 
polskie może się nie palić do takiego wysługiwania 
się cesarzowi proponował następujące wyjście. Na 
ostatnim sejmie śląskim postanowiono umocnić gra
nicę śląsko-polską sypanymi tu i ówdzie rowami 
i szańcami. „Tymczasem w sprawie tej granicy 
istnieje takie zamieszanie, że wszędzie jest ona nie
pewna i stanowi przedmiot sporu. Wobec tego w żad
nym miejscu nie da się tego dokonać bez sporów, 
szkody i naruszenia sąsiedniego majątku. Tym sa
mym jednak może sławne królestwo polskie rzecz tę, 
nową i podejrzaną, uznać za niesprawiedliwość, ci 
zaś, którzy mieszkają na granicy królestwa wobec 
naruszenia ich majątków mogą* to*uznać za sprawie
dliwą przyczynę do sporu. Wykorzystując te sposob
ność król Ferdynand zleciłby pokrzywdzonym miesz
kańcom tego królestwa, lub innym sposobniejszym



do tego, uderzenie na pograniczne posiadłości ksią
żąt tytułem egzekucji, z tym zastrzeżeniem, by na 
podstawie swych praw i na swój koszt zajęli lenna 
prawnie i faktycznie przepadłe (Caduca) i tak długo 
je (z zastrzeżeniem praw zwierzchnich Ferdynanda) 
zatrzymali, pókiby z nich z zyskiem nie wyciągnęli 
wynagrodzenia swych szkód“ 29).

Zacytowaliśmy umyślnie dosłownie główne ustępy 
listu, albowiem zarówno Mosbach, jak i Szelągowski 
obeszli się z tekstem dość bezceremonialnie i znacz
nie uprościli sprawę. W świetle oryginalnego tekstu 
sprawa zyskuje też dość charakterystyczny aspekt. 
Mimo wszystko trudno się obronić przekonaniu, że 
proponowana przez biskupa forma zajęcia księstw 
trąciła na odległość. kruczkami prawnymi i była 
w większym stopniu obliczona na wygodę cesarza niż 
korzyść Polaków. Naturalnie nie można sprawy prze
sądzać. Nawet na podstawie tak skonstruowanej 
forrtiy można było wejść w posiadanie księstw ślą
skich i zatrzymać je na stałe. Ostatecznie historia 
zna okupacje obcych terenów pod jeszcze błahszymi 
pozorami. Atoli w tym wypadku trzeba pamiętać, że 
związany sojuszem z Habsburgami Zygmunt III nie 
zdobyłby.się na pewno na naruszenie układu a wobec 
tego całą nagrodą za pomoc byłoby objęcie w cza
sowe posiadanie kilku księstw śląskich przez po
szczególnych magnatów ewentualnie królewicza Wła
dysława.

Pozostaje jeszcze druga sprawa, mianowicie kwe
stia autorstwa listu i projektu. Historycy polscy i nie

29) Karol biskup wroda'wski do prymasa Wawrzyńca Gembic- 
kiego 14. VIII. 1619 Ńissa, S t e f .  D a m a 1 e w i c z, Series Epi- 
sepporum Gnesnensium, Varsaviae 1649, str. 365—8, Mosbach podał 
jedynie niedokładne tłumaczenie tego listu w cytowanej rozprawie 
Kilka kart... *23—24.



mieccy przechodzili dotąd do porządku nad tą kwe
stią przypuszczając, że projekt ten zrodził się w gło
wie arcyksięcia Karola. Szelągowski przypuszcza na
wet, że Karol wysuwał ten projekt w porozumieniu 
z cesarzem, że tak nie było świadczy jednak sam 
tekst listu, w którym biskup stwierdza, że „zanim się 
w tej sprawie porozumiemy z Naj. królem Ferdynan
dem uważaliśmy za stosowne Waszą Dostojność (tj. 
prymasa) prosić o rozważną radę i pomoc11. Skąd
inąd wiemy, że cesarz zaakceptował ten projekt, zre
sztą zdaje się bez entuzjazmu znacznie później30). 
Projekt więc zrodził się w Nysie, co wpęcej, zdaniem 
naszym autorem tego projektu był nie kto inny jak 
królewicz Władysław.

Już sam fakt, że projekt ten powstał w chwili, gdy 
na dworze biskupim przebywał królewicz, którego 
łączyły z biskupem więzy przyjaźni i który przybył 
111, by omówić z wujem formy udzielenia katolikom 
śląskim pomocy, przemawia silnie za tym, że króle
wicz był co najmniej współautorem tego projektu. 
Jeszcze silniej za autorstwem królewicza przemawia 
co innego, mianowicie jego zasadnicza skłonność do 
formowania właśnie podobnych projektów. Wystar
czy z późniejszej jego działalności przypomnieć sobie 
inne, formułowane przez niego projekty: pomysł 
przehandlowania korony polskiej za szwedzką, pomysł 
nakłonienia Danii do rozpoczęcia wojny z Szwecją zn 
cenę odstąpienia je j dość iluzorycznych praw do ko
rony szwedzkiej, uzyskania zaś w zamian za to re 
kompensaty od cesarza, by stwierdzić, że ten projekt 
biskupa przypomina dość silnie inne plany Włady
sława31). Przemawia jeszcze za tym i to, że prze-

30) J. M a c u r e kj op. cit. 84 odnośnik.
31) W ł. C z a p l i ń s k i ,  Władysław IV wobec wojny 30-let- 

niej, Kraków 1937 str. 46—7.



cięż królewicz proponował wówczas zaciągnięcie na 
pomoc cesarzowi oddziałów Lisowczyków, na czele 
których sam chciał stanąć. W liście zaś jest wyraźna 
wzmianka o poruczeniu tej akcji ,,aliis, qui ad hoc 
negotium aptiores videantur“. Jest więc więcej niż 
prawdopodobne, że sam Władysław myślał o wzięcie 
w swe ręce, jako sposobne, egzekucji nad książętami 
śląskimi, w celu zapewnienia sobie posiadłości len
nych na Śląsku.

Zanim jednak prymas a potem rząd polski mógł 
zająć stanowisko wobec tej propozycji biskupa wroc
ławskiego wypadki potoczyły się szybko dalej. Do 
Nysy przyszła kolejno wieść o detronizacji Ferdy
nanda i wyborze króla Fryderyka. Oznaczało to osta
tecznie zerwanie powstańców z Habsburgami i bez
względne zwycięstwo obozu radykalnego. Było ja 
snym, że obecnie stany protestanckie zażądają od ka
tolików a przede wszystkim od biskupa wrocław
skiego bezwzględnego podporządkowania się nowym 
władzom. Fakt wypędzenia jeszcze w czerwcu jezui
tów nie zapowiadał nic dobrego32). Nie mając sił do 
obrony i ńie paląc się do korony męczeńskiej posta
nowił biskup wobec tego opuścić Śląsk. Mianowaw- 
szy więc administratorów biskupstwa i zabrawszy 
wszystkie kosztowności, opuścił arcyksiążę wraz 
z królewiczem 27 września Nysę i udał się do Polski 
na dwór króla Zygmunta I I I 33). W ślad za nim roz- 
szedł się po Śląsku wydany 30 września patent na
miestnika Śląska, księcia Jana Chrystiana brzeskiego, 
donoszący całemu krajowi o dokonanej detronizacji 
Ferdynanda i obiorze nowego króla. Katolicy śląscy 
próbowali protestować przeciw temu posunięciu, ale 
w gruncie rzeczy czynili to dość miękko. Wybitniejsi

32) P a l m ,  Acta Publica II, 198—200.
33) N i k. P o 1 s, Jahrbiicher d. Stadt Breslau V. 179—180.



przedstawiciele stanów katolickich opuścili ostatecz
nie za przykładem biskupa kraj, reszta zaś podpo
rządkowała się nowej władzy. Nawet kapituła wroc
ławska, która 5 lat później będzie protestowała prze
ciw mianowaniu królewicza polskiego Karola Ferdy
nanda koadjutorem wrocławskim, jako przeciw fak
towi naruszającemu przywileje katedry, obecnie we
zwana do złożenia przysięgi na wierność kalwiń
skiemu władcy, po krótkich wahaniach złożyła tę 
przysięgę, a archidiakon Herman zapewnił nawet 
stany, że „kanonicy przysięgi tej nie chcą składać 
jedynie usty, ale że ich serce jest również przy tej 
przysiędze4134).

Wiadomości o tym wszystkim, przywiezione przez 
biskupa wrocławskiego, oraz jego projekt interwen
cji w stosunki śląskie wywarły dość duże wrażenie 
na królu Zygmuncie III. Jeśli jeszcze w zeszłym roku 
głównymi motywami jego zajęcia się stosunkami ślą
skimi były względy ideowe to obecnie, wobec zakoń
czenia wojny moskiewskiej, uważał, że nadeszła pora, 
by interweniować czynnie w stosunki śląskie i przy 
tej sposobności odnieść prywatne korzyści. Wpraw
dzie wysunięty przez biskupa projekt zapowiadał dość 
mało, niemniej w ten sposób spodziewał się król 
wejść w posiadanie pewnych księstw na Śląsku, które 
mogłyby się z czasem stać własnością jego synów. 
Fakt, że księstwa te miałyby równocześnie być len
nem cesarza, wobec bliskich stosunków, łączących 
go z domem Habsburgów, nie wydawał mu się wcale 
przykrym, zwłaszcza że w gruncie rzeczy chodziło mu 
nie tyle o interesy państwa, ile swej rodziny. Pozo
stawała jednak sprawa uzyskania zgody społeczeń
stwa na ewentualną interwencję. W tej sprawie po-

94) H. P a l m ,  Die Konfoderation d. Schlesier mit d. Boh- 
men 1. c.



stanowił Zygmunt nie zwracać się do sejmu, repre
zentującego ogół szlachty, ale swoim zwyczajem 
zwrócił się do senatorów, rachując nie bez słuszno
ści na to, że ci, zależni i związani więcej z dworem, 
chętniej udzielą swej aprobaty na proponowane 
przedsięwzięcie. Wobec tego więc skierował król pod 
koniec września pismo okrężne do senatorów, pro
sząc ich o wypowiedzenie swej opinii co do ewen
tualnej interwencji w sprawy śląskie. By pozyskać 
senatorów dla tej myśli podkreślał, że nie chodzi tu 
jedynie o przyjaźń ii pokrewieństwo z domem cesar
skim, ale równocześnie o interes religii katolickiej, 
wreszcie dodawał: „zważać i to nam należy, że Ar- 
cyksiążę Garolus w liście swym do księdza arcybi
skupa gnieźnieńskiego pisze, że od tych tam księstw 
śląskich i czeskich w nagrodę zaciągów naszych dawno 
odpadłe od Polski prowincje mogłyby się nazad do 
Korony naszej wrócić“ 35). Formułując nieściśle 
propozycje biskupa wrocławskiego, stwierdzając póź
niej ogólnie, że teraz ,,do odzyskania Śląska pogoda 
się i okazja podaje1136), starał się król, jak wiemy 
niezgodnie z prawdą, wywołać wrażenie, że chodzi 
tu nie o co innego, jak o odzyskanie całego, niegdyś 
przez Polskę utraconego Śląska. Innymi słowy po
stępował nieuczciwie. Wprawdzie moglibyśmy przy
puszczać, że arcyksiążę Karol poczynił królowi pry
watnie inne, dalej sięgające obietnice, ale w świetle 
przytoczonych przez Macurka dokumentów wydaje się 
to zupełnie nieprawdopodobne. Widzieliśmy uprzed
nio, że arcyksiążę czynił nawet te skromne swoje 
obietnice jeszcze bez porozumienia się z cesarzem. 85

85) Zygmunt III do hetmana Żółkiewskiego 30. IX. 1619, J. U. 
N i e m c e w i c z ,  Dzieje panowania Zygmunta III. Warszawa 1898. 
T. III. 235—7.

3fl) S z e l ą g o w s k i ,  op. cit. 93.



Dziś wiemy zaś, że już później, kiedy cesarz zaakcep
tował propozycje swego brata, to w całej rozciągło
ści przyjął poczynione zastrzeżenia i w dodatku z na
ciskiem podkreślił, że tylko pojedyncze, zapewne 
tylko mniejsze i mniej ważne księstwa śląskie, mo
głyby być brane pod uwagę przy tym handlu 37).

Pozostaje nam obecnie omówić reakcję senatorów 
na przedstawiony im przez króla wniosek. Zanim to 
jednak uczynimy musimy jeszcze omówić stanowisko 
prymasa, który na razie jeden wiedział dokładnie, 
jak wygląda oryginalny projekt biskupa wrocław
skiego. Otóż jest rzeczą niesłychanie charakterystycz
ną, że nawet Gembickiego, skądinąd znanego jako 
zwolennika dworu pomysł ten wcale nie zachwycił. 
Uważał on ten projekt za przedwczesny i zwracał bi
skupowi uwagę na to, że wykonanie go mogłoby je 
dynie skłonić ewangelików do szukania pomsty na 
kościele katolickim na Śląsku. Proponował więc bi
skupowi, by się raczej zajął kwestią zacieśnienia wię
zów, istniejących między diecezją wrocławską a me
tropolią gnieźnieńską, i w tym celu wiedząc, że ka
nonicy wrocławscy niechętnie widzieliby jakieś kroki 
w tym kierunku, radził mu zamianować kilku Pola
ków kanonikami kapituły38).

Równie ostrożne było i stanowisko szeregu pozo
stałych senatorów, jakkolwiek ci w większości nie 
wiedzieli dokładnie, jak wygląda oryginalny projekt 
Habsburgów. Tak więc Łukasz Opaliński, kasztelan 
poznański, widział co prawda możliwość zaciągów 
ochotniczych w Wielkopolsce, niemniej jednak do
radzał raczej pokojowe załatwienie sprawy. ,,Śmiem — 
pisał — z wrodzonego a powinnego ku WKMci kan-

37) M a c u r e k, op. cit. 84 odnośnik.
38) Prymas Gembicki do arcyksięcia Karola 2. IX. 1619, Ma- 

curek op. cit. przypisy str. 144—5.



doru, jako poddany miałkie to moje zdanie poddać 
pod wysoki rozsądek WKMci, pomniąc na one, co kto 
powiedział: omnia prius verbis quam armis experiri 
debent“. Radził więc poszczególne ziemie śląskie, 
specjalnie zaś ziemię głogowską nakłonić do dobro
wolnego poddania się pod protekcję polską. ,,Zaczym 
kiedyby Pan Bóg w tym tu trakcie Głogowskim po
błogosławił, bezpieczniejby już i ochronniej pretek
stem protekcjej ich w tę tam stronę koronnych gra
nic, niż tu w koronie wojsko położyć/'39) .

Drugi wybitny senator, Ligęza, który wprawdzie 
znacznie później wypowiedział swe zdanje, rozumiał 
dobrze zainteresowanie króla dla tych spraw i jego 
ochotę interweniowania w sprawy śląskie. „Lecz 
jakoby to być mogło i być miało, tu sęk wielki. Na
przód że taki jest status Rzplitej naszej, że consen- 
su na to wszech nas byłoby potrzeba. Druga, że 
skarbów gotowych nie mamy, których na tak gotowe 
niebezpieczeństwo, gdybyśmy się w nie mieszać 
chcieli, byłoby potrzeba, jako napisał primus politi- 
oorum: opus est pecunia, quia sine illa non erit opus. 
A teraz zdobywać się na nie, co za podobieństwo1'. 
W konsekwencji też radził raczej interwencję dyplo
matyczną, w celu pogodzenia stron walczących40).

W grudniu tego roku odezwał się wreszcie przy
wódca koronnych protestantów Rafał Leszczyński, wo
jewoda bełzki. List jego z 26 grudnia doczekał się 
omówienia zarówno przez Szelągowskiego, jak i Ma- 
curka, ale obaj ocenili go niesłusznie. Obaj wzięli za 
dobrą monetę to co pisał Leszczyński. Rzeczywiście 
bowiem pan wojewoda wyraził się w swym piśmie 
ujemnie zarówno o Betlenie Gaborze, walczącym 
wówczas z cesarzem, jak i o przywódcach powstania

39) M a c u r e k, op. cit. 58 nota 1.
40) M a c u r e k, op. cit. 63 nota 1.



czesko-śląskiego, jako o ludziach nie szanujących 
zasad ewangelii, „która zwierzchności wszelakiej po
słuszeństwa, poddaństwa i wiary dotrzymywać uezy“. 
Atoli jakkolwiek nie szczędził nawet ostrych słów 
Ślązakom, jako tym, co niegdyś oderwali się od 
Rzplitej, jakkolwiek zapewniał o swej życzliwości dla 
Habsburgów, ostatecznie stwierdzał, że sprawa ewen
tualnej interwencji na Śląsku może być zadecydo
wana jedynie przez se jm 41). Co oznaczał jednak taki 
wniosek? Nic innego, jak unicestwienie planów kró
lewskich. Trudno bowiem było się spodziewać, by 
szlachta, niechętna Habsburgom, nieufająca królowi, 
w gruncie rzeczy z pewną sympatią śledzącą ruch 
czesko-śląski, zdecydowała się na poparcie tej 
a k c ji42). Tego nie mógł się spodziewać nawet n a j
zagorzalszy regalista zwłaszcza, że pod koniec grud
nia ukazała się w tej sprawie publikacją wybitnego

41) M a c u r e k, op. cit. 60 nota 1. Szelągowski op. cit. 105 
i następne. Jak wiec ocenić lojalne wynurzenia wojewody w pierw
szej części listu, jako prawe i szczere, jak chce Szelągowski, lub też 
jako będące wyrazem głębokich przekónan religijnych jak chce Ma- 
curek. Chyba ani jedno ani drugie. Wszak pisał je człowiek, któr$ 
pozostawał w najlepszych stosunkach z powstańcami śląskimi, 
który knował potem sam z Betlenem Gaborem, który wreszcie po
tem występował sam przeciw swemu monarsze, prowadząc jakieś 
spiski z dworem francuskim. Musimy więc list ten uznać jako 
z gruntu nieszczery, obliczony na zamaskowanie swej gry wobec 
króla.

42) Pomiędzy senatorami znajdowali się niewątpliwie poszcze
gólni, związani bliżej z królem, którzy gotowi byli poprzeć inter
wencję królewską, atoli ich wpływ i znaczenie wśród szlachty był 
dość nikły. Na ogół nie popierali oni publicznie planów króla. Do 
nich należał Żółkiewski. Ten dowiedziawszy się o koronacji Fryde
ryka na króla czeskiego pisał: „Nam założywszy ręce na to pa
trzeć i nie uczciwa i nie pocieszna. Kto wie, co heretyctwo to może 
zamyślać, zwłaszcza, kiedy będą nas widzieć inermes, opportunos 
injuriae“. (Pisma St. Żółkiewskiego, sfr. 352). Atoli w liście pisa
nym zdaje się w odpowiedzi na list królewski nie oświadczył się



opozycjonisty, Jerzego Zbaraskiego, który nie tylko 
przytoczył aż 70 racji, przemawiających przeciw in
terwencji na Śląsku, ale jeszcze w dodatku opubli
kował wykradziony jakimś sposobem oryginalny list 
arcyksięcia Karola43).

Pismo to noszące tytuł „Septuaginta graues et ar- 
duae rationes” ... musi też być przez nas rozpatrzone, 
zarówno jako wyraz opinii wybitnego senatora, jak 
i publikacja drukowana, przeznaczona do formowania 
szerokiej opinii. I ono doczekało się już omówienia 
przez Szelągowskiego i Macurka, ale obaj nie zwrócili 
uwagi na pewne charakterystyczne jego strony. Nie 
jest to niewątpliwie dzieło jednolitej wartości, ale 
trzeba się zgodzić, że mimo pewnej chaotyczności, 
mimo nierównej wartości, wysuwanych przez autora 
dowodów, posiadało ono duże znaczenie propagan
dowe 44).

Tak więc autor wiedząc, że odzywa się do społe
czeństwa ziemiańskiego, zadowolonego ze swego 
trybu życia, nasyconego, w pierwszym rzędzie pod

wyraźniej za interwencją. Również biskup krakowski Szyszkowski 
i Janusz ks na Ostrogu w listach do arcyksięcia Karola zapewniali 
go o swej życzliwości dla domu austriackiego (Mosbach, Wiado
mości 270—1), atoli nie wiemy o tym, by w zdecydowany sposób 
poparli publicznie zamiary króla.

43) Pismo to zatytułowane „Septuaginta graves et arduae ra
tiones, ob quas regem Poloniae nec non senatores et nobilitatein 
regni, defensioni in Hungaria, Bohemia et alibi locorum inevitabili 
necessitate susceptae, non adversari neque-committere decet, ut huic 
negotio implicentur. Quarum nonnullae ad regem a dn. generali 
missae, postea vero a generoso quodam, Deo, regi et patriae fideli 
Polono, pacis avido, auctae et informando unicuique germanica et 
latina lingua publicatae sunt“ wyszło pod koniec 1619 r. prawdo
podobnie w listopadzie lub grudniu.

44) Ze względów technicznych posługiwałem się tekstem 
umieszczonym u L o n d o r p a ,  Acta Publica I. wyd. 1668, str. 851. 
Macurek omawia to dzieło w cytowanej pracy na str. 65 i następ
nych, Szelągowski w cytowanej rozprawie str. 112 i nast.



kreślą tezę, że Polska winna za wszelką cenę unikać 
wojen. Jeśli jedną z głównych cech dobrej propa
gandy jest powtarzanie jednego i tego samego hasła, 
to pismo to jest dobrym dziełem propagandowym. 
Główna ta myśl bowiem przewija się niemal przez 
całe pismo, mieniąc się wszelkimi kolorami tęczy, 
kumulując wreszcie w twierdzeniu, że „jest rzeczą 
zwierzęcą raczej, niż ludzką prowadzić ludzi na rzeź 
i zniszczenie11. Odrębną część dzieła stanowią dopiero 
dowody przytoczone na poparcie zdania, że Polska 
winna unikać mieszania się w stosunki śląskie. Autor 
przyjmuje bez zastrzeżeń tezę, że układy czesko-pol
skie zostały zawarte nie między królami, ale między 
narodami (24) i słusznie stwierdza, że każda wojna 
wymaga nie tylko broni, ale i pewnego moralnego 
usprawiedliwienia, (25) przy czym na poparcie tego 
twierdzenia przypomina los króla Warneńczyka. Przy 
tej sposobności wykorzystuje autor mistrzowsko nie
chęć i nieufność szlachty do Habsburgów, obawę 
przed siłą skonfederowanych narodów, wreszcie ty
powy dla psychiki szlacheckiej opatrznościowy fata
lizm, kiedy usiłuje szlachtę historycznymi argumen
tami przekonać, że w danej chwili zbliża się przewi
dziany przez opatrzność upadek domu Habsburgów, 
czemu żadna siła ludzka a tym mniej pomoc polska 
nie zdoła zapobiedz (36).

Wśród wielu argumentów specjalną wTagę posia
dają argumenty, odnoszące się do: stosunków polsko- 
śląskich. Autor używa tu argumentu o bliskości tych 
krajów z Polską w sensie przeciwnym niż politycy re- 
galistyczni. „Czesi — pisze — i my jesteśmy jednego 
pochodzenia od dwóch braci Czecha i Lacha. Ksią
żęta śląscy są naturalnymi dziedzicami królów pol 
skich. Czy mamy ich bez powodu prześladować?“ Przy 
tym, zdaniem autora, Czesi mają prawo występować 
przeciw swym władcom, skoro ci chcą państwo elek



cyjne zamienić na dziedziczne. „Gdyby to, co spotkało 
Czechy i kraje złączone z nimi spotkało nas ze strony 
króla — dowodził — jestem przekonany, że nie zna
lazłby się w całej Polsce nikt, kto by o takich zmia
nach nie myślał'1. Co do Ślązaków przyjmował autor 
ich tezę, że fakt wysłania przez nich zgodnie z istnie
jącą między nimi a Czechami unią wojska na pomoc 
Czechom nie może uchodzić za bunt. Wiedząc wresz
cie, że król czynił pewne nadzieje na odzyskanie Ślą
ska, nie bez słuszności zapytywał: „Przyjąwszy nawet 
żebyśmy zwyciężyli, czyby arcyksiążęta naprawdę 
chcieli się pozbyć pięknego kraju śląskiego?"

Popularne hasło dworu, że na Śląsku prześladuje 
się religię katolicką zbijał autor twierdzeniem, że ar
tykuły konfederacji zapewniają katolikom pełną tole
rancję religijną. Zwracał uwagę na to, że biskupstwo 
wrocławskie nie może uchodzić za podlegające me
tropolii gnieźnieńskiej, skoro kanonicy wrocławscy 
tej zwierzchności nie uznają. Wreszcie wobec tego, 
że jednym z argumentów dworu było, że sam biskup 
prosi o interwencję, publikował znany nam list bi
skupa! i zapytywał się: „Pytam się każdego szczerego 
Polaka, bez względu na to jakiej jest religii, gdyby 
ktoś z nas podobne pismo i takiej treści wysłał do ob
cego pana, gdyby wystawiał ojczyznę na sztych, wska
zywał drogi i środki, jak ją napaść i je j szkodzić, jak 
postąpilibyśmy Polacy z nim? Gzybyśmy go ścierpieli? 
Gzy całe królestwo nie wystąpiłoby przeciw tej osobie, 
bez względu na to, jak wysoko by zasiadała, i czy nie  
zabralibyśmy je j wszystkich je j dóbr?"

Jeśli wreszcie chodzi o wysuwane przez króla 
i jego stronników prawo Polski do Śląska, autor 
stwierdzał, że Polacy zrzekli się na wieczne czasy tej 
ziemi. Co do biskupstwa wrocławskiego i jego funda
cji autor, dość bezceremonialnie obchodząc się z hi
storią, stwierdzał, że wprawdzie biskupstwo zostało



założone przez Mieczysława ,,obecnie jednak należy 
do Czech, byłoi zaś początkowo tylko szkołą a pierw
szy biskup był tylko nauczycielem, który w prymi
tywny sposób nauczał ludzi głównych zasad wiary". 
Właściwe swoje dobra zawdzięcza biskupstwo, zda
niem autora, późniejszym książętom śląskim.

Znaczenie i wpływ tej broszury, pisanej w sposób 
tendencyjny, ale równocześnie i przekonywujący mu
siało być ogromne. O je j rozgłosie świadczy fakt rych
łego przełożenia je j na język czeski i francuski. Nie 
myli się też chyba Szelągówski, jeśli stwierdza, że je j 
argumenty stały się rychło argumentami szlachty. 
Dość szybko ujrzał się też dwór zmuszony do kontr
akcji i pomyślał o zbiciu głównych argumentów, wy
suwanych przez Zbaraskiego. Zadania tego podjął się 
uczony i spokojny ksiądz Stanisław Łubieński, regent 
kancelarii koronnej, pisząc dwie broszury, mianowi
cie De rebus Silesiacis discursus i Responsio ad sep- 
tuaginta rationes45),

Pisma te, wydane zresztą dopiero w 1620 r., góro
wały niewątpliwie poziomem naukowym nad nieści
słą i stronniczą broszurą Zbaraskiego, atoli nie do
równywały je j wartością propagandową. Niesłycha
nie charakterystycznym dla nastroju społeczeństwa 
było to. że autor, aczkolwiek regalista, odżegnywał się 
również od wojny. „Chętnie słucham zdania — pisał -  
że nie należy wywoływać wojny, dodam nawet, że ma
jaczy. kto usiłuje wmieszać nas w obce sprawy'1. Co 
do projektu biskupa Karola stwierdzał: ,,że nie je-, 
steśmy tak chciwi na obce dobro, byśmy za nadarza
jącą się okazją rzucali się zdobycz".

45) Na pismo to zwrócił uwagę dopiero Macurek i omówił je 
w cytowanej rozprawie, częściowo tylko jednak uwzględniając ob
chodzącą nas tu stronę rozprawy. S t. L u b i e ń s k i ,  Opera Post- 
huma, Antverpiae 1643, str. 159 i 162.



Najciekawszą jednak partią rozpraw były rozważa
nia na temat historycznych praw Polski do Śląska i do 
zwierzchności nad biskupstwem wrocławskim. Trzeba 
przyznać, że ta strona pisma, jakkolwiek przydługa, 
była opracowana ciekawie i jak na ówczesne stosunki 
wyjątkowo ściśle. Nie mogąc się zajmować całością 
dowodzenia zwrócimy uwagę na najważniejsze szcze
góły. Tak więc odrzuciwszy niewytrzymujące krytyki 
poglądy Zbaraskiego na początek biskupstwa, autor 
przypominał, że biskupstwo wrocławskie nie tylko 
uznawało zwierzchność metropolii gnieźnieńskiej, ale 
nawet niejednokrotnie korzystało z je j pomocy46). 
Przypominał, że kiedy w XIII wieku Bolesław Łysy 
uwięził biskupa wrocławskiego Tomasza, arcybiskup 
gnieźnieński zmusił księcia do układów z bisku
pem47), że arcybiskup świnka popierał biskupa To
masza II w jego walce z Henrykiem Probusem48), że 
wreszcie Kazimierz Wielki sprzeciwił się temu, by bi
skupstwo wrocławskie zostało poddane pod zwierzch
ność arcybiskupstwa praskiego49).

46) Autor przyjmuje, idąc zdaje się za Długoszem (Chronicon 
episcoporum Wratislaviensium), że biskupstwo wrocławskie zo
stało ufundowane przez Mieczysława.

47) Wg autora biskup Tomasz zawdzięczał swe uwolnienie 
z więzienia Bolesława Rogatki klątwie, rzuconej na tego ostatniego 
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Jest to o tyle ścisłe, że arcybi
skup rzucił rzeczywiście na księcia klątwę, atoli biskup Tomasz 
wydostał się z więzienia dzięki zapłaceniu księciu wysokiego okupu 
(Historia Śląska, Wyd. PAU, T. S i 1 n i c k i, T. II, str. 154).

48) Wg autora Świnka rzucił na księcia Henryka IV klątwę 
i tym go zmusił do ustępstw. Dziś wiemy, że jakkolwiek Świnka 
rzeczywiście to uczynił, to jednak starał się doprowadzić do poro
zumienia między spierającymi się stronami nakłaniając nawet bi
skupa Tomasza II do ustępstw. (S Un i c k i ,  op. cif. 175).

49) Autor przyznaje, że Przecław z Pogorzeli biskup wrocław
ski uznał patronem biskupstwa króla czeskiego. Dla niego też Prze
cław to „Polonus", co częściowo tylko odpowiadało prawdzie, al
bowiem Przecław lgnął do kultury niemieckiej (S i I n i c k i, op.



Równie ciekawe były jego dowodzenia, mające prze
konać opinię polską, że Polska nie zrzekła nigdy się 
praw do Śląska. Tak więc zdaniem jego akt Kazimie
rza Wielkiego z 1339 r., nie zatwierdzony przez naród, 
nie mógł narodu wiązać. Przenosząc bowiem pojęcia 
ówczesne na czasy średniowiecza, uważał autor, że król 
nie miał prawa zrzekać się tych ziem, ,,które ciało kró
lestwa tworzą“, bez zgody stanów. Autor przypominał 
dalej, że Wacław Luksemburski, zawierając traktat 

’z Jagiełłą w 1395 r., obiecał mu w imieniu książąt ślą
skich pomoc wojskową, że książęta śląscy brali na po-i 
czątku XV wieku udział w walce Polaków z Krzyża
kami50). że wreszcie stany czeskie, wzywając na tron 
czeski synów Kazimierza Jagiellończyka, czyniły to na 
podstawie praw dziedzicznych51). Nie zapomina 
w końcu autor i o tym, że Władysław Jagiellończyk.

cit. 239). Twierdzenie o sprzeciwie Kazimierza W.Nv sprawie włą
czenia biskupstw wrocławskiego do utworzonej w 1344 metropolii 
praskiej odpowiada całkowicie piswdzie. Spór o to toczył się w la
tach 1348—1360. (S i 1 n i c k i, op. cit. 246—7).

r’°) Chodziło autorowi mianowicie o rok 1414. Wymienia on tu 
opierając się niewątpliwie na Długoszu (vide E. M a 1 e c z y ii s k a, 
Udział Śląska w zmaganiach polsko-niemieckich pierwszej połowy 
XV w., Sobótka 1946, I., str. 32) książąt śląskich, biorących udział 
w tej wyprawie. Fakt, że Łubieński powołuje się na epizody, cyto
wane przez współczesną historyczkę, świadczy dobrze o poziomie 
pracy Łubieńskiego.

51) Autor utrzymuje, że Kazimierz Jagiellończyk został powo
łany na tron czeski w dużej mierze za wpływem książąt śląskich, 
co jednak nie odpowiadało prawdzie (Gródecki, Zachorowski, Dą
browski, Dzieje Polski) w 1467. O stanowisku Czech w stosunku do 
Polski pisze autor, że stany czeskie listem do króla „Elisabetham 
reginam Poloniae filiosąue Casimiri Regis, veros et legitimos Regni 
Bohemiae... haeredes agnoscunt“. Co do wyboru Władysława 
w 1471 r. powiada: „Regni Bohemiae Ordines in comitiis Cutnen- 
sibus Vladislaum Casimiri filium uti haeredem Regni — verba ex- 
pressa in privilegio electionis — Regem Bohemiae renuntiant".



zostawszy królem czeskim, wyposażał swych braci 
księstwami na Śląsku i tym samym przybierał ich ,,in 
soeietatem eius haereditatis“.

Rozważania swoje na ten temat zamyka autor cha
rakterystyczną uwagą, skierowaną w pierwszym rzę
dzie do Zbaraskiego. „Nie uważaj, że w tym celu to 
przytaczam, abym wzywał do wojny i Polaków zachę
cał do odzyskania prawa orężem, ale uczyniłem to dla
tego. aby okazać, że nie znasz się na rzeczy i niesłusz
nie stwierdzasz, że tak dalece utraciliśmy władzę nad 
Śląskiem, że już nigdy nie możemy się o nią starać'1 
Równocześnie zaś dodaje niemal proroczo: „Przyjdzie 
na pewno czas, kiedy albo Ślązacy, pamiętni od kogo 
się odłączyli, wrócą do swych ojców, albo też Polakom 
nie braknie powodów do poruszenia swych praw, które 
nie mogą być prywatnymi układami zniesione, ani co 
do których nie może zajść przedawnienie".

Zatrzymaliśmy się nieco dłużej nad rozważaniami 
Łubieńskiego, albowiem stanowią one wyjątkowo 
mocne i zdecydowane podkreślenie praw Polski do 
Śląska. Inna rzecz, że wywody uczonego regenta wię
cej niż pewnie nie przekonały opinii szlacheckiej, al
bowiem mimo całej swej uczoności nie posiadały tej 
siły przekonywania co dzieło Zbaraskiego.

Opinie senatorów, jak i cała dyskusja, wszczęta 
w druku nad tą sprawą sprawiła, że król na razie me 
zdobył się oficjalnie na czynną interwencję w sprawy 
śląskie. Nie bez znaczenia było i to, że cesarz prosił 
wówczas sam, by zaciągnięte na jego koszt oddziały 
Lisowczyków skierować nie na Śląsk,, ale na Węgry. 
To też wobec tego król ograniczył się do wysłania po
selstwa do Ślązaków, wzywając ich do nienaruszania 
praw kościoła wrocławskiego i ofiarując im swoje po
średnictwo w sporze między nimi a cesarzem. Z od
powiednim pismem udał się do Wrocławia Remigian



Zaleski, sekretarz królewski52). Poselstwo to jednak, 
jak to można było przewidzieć, pozostało bez rezultatu, 
albowiem stany śląskie nie udzieliły nań odpowiedzi 
i odesłały posła bezpośrednio do Pragi53).

Tymczasem zaciągnięte przez cesarza Ferdynanda 
oddziały Lisowczyków ruszyły na Węgry przyczyniając 
się tym samym poważnie do uratowania cesarza w cięż
kiej sytuacji. Tego samego jeszcze roku doczekał się 
król zapłaty za udzieloną Habsburgom pomoc w po
staci mianowania przez biskupa Karola, Karola Ferdy
nanda sześcioletniego syna koadjutorem biskupstwa 
wrocławskiego. Czy była to jednak tylko zapłata? No
minacji dokonał sam biskup Karol w Warszawie po 
otrzymaniu wiadomości o zajęciu przez Ślązaków Nysy, 
w chwili kiedy nie mógł i nie chciał zasięgać opinii 
swej kapituły, kiedy wreszcie mógł się poważnie oba
wiać, że protestanci usuną mianowanyph przez niego 
administratorów biskupstwa i oddadzą majątki kate
dry w zarząd jednemu z protestanckich książąt54). 
W takim położeniu musiało arcyksięciu zależeć na tym, 
by zainteresować króla sprawami biskupstwa i stwo
rzyć konkretne podstawy do jego ewentualnego wy
stąpienia w obronie kościoła katolickiego na Śląsku.

52) Zygmunt III do stanów śląskich 18. X. 1619, M o s b a c h, 
Wiadomości, str. 266—70 i P a l m ,  Acta Publica II. 396—8.

B3) B ii c k i s c h, op. cit., str. 479.
r’4) Już w grudniu 1619 r. krążyły po Śląsku różne pisma, ata

kujące biskupa Karola za jego pobyt w Polsce i zarzucające mu, 
że podburza Polskę przeciw Ślązakom (patrz list biskupa Karola 
do stanów śląskich z 16. XII. 1619 — Biickisch op. cit. cap. 17, 
membr. 1). — W liście, pisanym wówczas do stanów, usprawie
dliwiał się biskup gęsto przed nimi, że nie prowadzi żadnych kno
wań na terenie Polski. O pomysłach oddania biskupstwa w admi
nistrację któremuś z protestantów słyszymy później w marcu 
1620 r. (Jodocus Debir do J.Scheliba 5. III. 1620 Wrocławskie Ar
chiwum Diecezjalne I. A. 4. W—Z).



To też więcej niż pewnie słowa użyte przez arcyksięcia 
Karola w akcie nominacyjnym, że „nie widział innego 
dogodniejszego projektu dla utrzymania i bronienia 
praw tego kościoła, jak przybierając za koadjutora 
syna Króla Polskiego11, nie były fyazesem, ale odpo
wiadały istotnemu jego przekonaniu, tym więcej, że 
wobec wystąpienia Gabora księcia siedmiogrodzkiego 
Ferdynand nie był w stanie udzielić mu efektywnej 
pomocy 55).

Nowy rok-1620, który dla Polski miał się zakończyć 
okropną katastrofą na polach mołdawskich, ujrzał 
pierwsze poważniejsze napady polskiego żołnierza na 
Śląsk. Zaciągnięte przez cesarza odziały Lisowczyków, 
wycofane z Węgier, ruszyły obecnie w porozumieniu 
z cesarzem i królem polskim przez Śląsk cieszyński do 
Austrii niszcząc i paląc po drodze ziemian śląskich. 
Według współczesnej relacji ofiarą najeźdźców padło 
około 50 dworów szlacheckich, zdziczały żołnierz nie 
folgował kobietom i dzieciom56). Drugi zagon Lisow
czyków uderzył, niewątpliwie za poduszczeniem bi
skupa Karola a za zgodą króla, na Raciborskie i Opol
szczyznę. Według relacji ziemian opolskich i racibor
skich wojska najezdnicze popełniały tu występki gor
sze niż najokrutniejsi nieprzyjaciele. A kto padał 
ofiarą tego żołnierza? Sympatyzująca z Polską 
i w znacznej jeszcze części polska szlachta, oraz polski 
mieszczanin i chłop. Ofiarą rabunku padały piękno

5r>) Akt nominacji przedrukowany z kopii w Zeitschrift d. Ve- 
reins i. d. Geschichte u. Aitertum Schlesiens VIII. 318.

56) Napad ten nie był tylko aktem samowoli niepłatnego żoł
nierza. Świadczy o tym list województwa krakowskiego do króla 
14.1 .1620 — S t. K u t r z e b a ,  Akta sejmikowe województwa krakow
skiego T. I. 409—12. O współudziale biskupa w tej akcji świadczy 
list jego do Lisowczyków z 20. XII. 1619. M o s b a c h, Wiadomo
ści 271—2. Ó tym napadzie patrz S z e l ą g o w s k i ,  op. cit. 126 
oraz M o s b a c h, Wiadomości, str. 274.



drewniane kościoły, wzniesione tu przez nabożny lud 
górnośląski57).

By skończyć już z napadami, stwierdźmy od razu, 
że niedługo potem bo w kwietniu uderzyli Lisowczycy 
raz jeszcze na ziemie śląskie. Tym razem jednak wo
bec lepszego przygotowania Ślązaków zostali rozgro
mieni, dużo z nich wziętych do niewoli, po czym cz ę ś ć  
z nich powieszono na łęgach nadodrzańskich pod Wro
cławiem. Dwudziestu kilku żołnierzy, noszących stare, 
nazwiska dobrej szlachty polskiej, jak Ligęza, Rusie
cki, Zakrzewski, Bolesta, Baranowski, Kotowski, O j- 
rzanowski, Zalewski i i. poniosło haniebną śmierć 
z ręki kata58). Nie brakło również i takich wypadków, 
że poszczególne grupy Lisowczyków, przybyłe na Śląsk, 
oświadczały wręcz władzom śląskim, że są bezpańskie 
i „chcą służyć“, chociażby w wojsku, organizowanym 
przez protestanckie władze śląskie59).

Wobec powszechnego oburzenia, jakie te napady 
wywołały w Polsce, rząd polski musiał się przed Ślą
zakami tłumaczyć, że napad ten został przeprowadzony 
bez wiedzy króla. Sam podkanclerzy koronny pisał do 
stanów' śląskich, że mogą, nie naruszając paktów 
i przymierzy przeciw tym żołnierzom wystąpić60).

Ta bezplanowa i okrutna wyprawa Lisowczyków 
skompromitowała do reszty w oczach szlachty wszelkn 
myśl jakiejkolwiek interwencji w sprawy śląskie. 
W takiej sytuacji specjalne wrażenie musiało wywo

D1) Ziemianie opolscy i raciborscy do najwyższej izby śląskiej, 
13. II. 1620, M o s b a c h, Wiadomości 275 oraz P a l m ,  Acta Pu- 
blica III. 74—5, Relacje o poniszczonych kościołach, patrz J u n g- 
n.i.t.z, Visitationsberichte Archidiakonat Oppeln.

58) S z e  ł a g o w s k i ,  op. cit. 145, M o s b a c h, Wiadomości, 
278—9.

5P) Jodocus Debir do Scheliha 1. III. 1620, Wrocław, Archiwum 
Diecezjalne Wrocławskie 1. c.

80) Andrzej Lipski, podkanclerzy koronny do ks. Jana Chry
stiana 18. III. 1620, M o s b a c h ,  Wiadomości, 276.



łać pismo, skierowane pod koniec maja przez stany 
śląskie do senatorów polskich. I na ten lisi, z którego 
wyjątki cytowaliśmy wyżej, nie zwróoono dotąd nale
żytej uwagi. Tymczasem cała ideologia, która przepa- 
jała ten list musiała znajdować żywy oddźwięk w umy
słach szlacheckich61).

Pismo to wychodziło z trzech zasadniczych założeń. 
Po pierwsze podkreślało bliskie więzy, łączące Śląsk 
z Polską, jako narody spokrewnione ze sobą „pocho
dzeniem, językiem i ustrojem*4. Po drugie podkreślało, 
że jakkolwiek zasadniczo bunty są zjawiskiem szkod
liwym, to jednak w pewnych wypadkach są nie tylko 
słuszne, ale i konieczne, „albowiem niesprawiedliwość 
władców zawsze mężów wiernych i prawych... skła
niała do powstania**. “Nie ma bowiem władcy, który 
by w wypadku zaistnienia okazji nie wolał rządzić na 
sposób absolutny,.niż zgodnie z prawem**, ^eśli jednak 
tak jest, to z drugiej strony istnieje powszechnie uzna
wane prawo poddanych do występowania przeciw nad
użyciom władców i ich dążeniom do narzucenia form 
absolutnych rządów. Wreszcie wskazywało pismo na 
wspólne niebezpieczeństwo, grożące ze strony domu 
austriackiego. Stany śląskie przypominały Polakom, że 
jeszcze Zygmunt August kazał dla zabezpieczenia się 
od Habsburgów ufortyfikować Kraków, zwracały wre
szcie uwagę na to, że nie może być obojętnym dla Pdl- 
ski, gdyby w je j sąsiedztwie zwyciężyli ci, co chcą 
rządzić absolutnie, wówczas bowiem „zaistnieje nie
bezpieczeństwo, by nie usiłowali uczynić tego samego 
w Polsce, albo też nie wskazali drogi innym, którzy do 
tego będą dążyli**.

Porównując tekst listu, pisanego przez stany ślą
skie, z cytowaną uprzednio broszurą Zbaraskiego za

Ł1) Książęta i stany śląskie do senatorów polskich 29. maja 
1620, Vratislaviae, M o s b a c h, Wiadomości 279—285, oraz dokład
niej P a l m ,  Acta Publica, III, 103—112.



uważymy bez trudności, że Ślązacy posługiwali się 
chwilami dość wiernie argumentami, wysuniętymi 
przez przywódcę opozycji szlacheckiej. Z specjalnym 
naciskiem podejmowali twierdzenie Zbaraskiego, że 
nie prześladują kościoła katolickiego ani nie wyrzą
dzają żadnej krzywdy katedrze wrocławskiej. Z łatwo 
też zrozumiałych względów podkreślali, że wyłącznym 
opiekunem biskupstwa wrocławskiego jest obecnie 
król czeski.

Nie trzeba dodawać, że list ten musiał być specjal
nie niemiły dla króla i regalistów. Już same uwagi
0 absolutnych tendencjach Habsburgów, twierdzenia, 
że żaden król nie potrafi przy sprzyjającej okazji 
uniknąć pokusy rządzenia absolutnie, mogły króla 
urażać. Tymczasem autorowie listu nie krępowali się
1 celowo kładli kropkę nad i. „Nie brak zapewne wśród 
urządzeń polskich — pisali —\ takich, których by nie 
można użyć i wykorzystać w interesie absolutyzmu 
królewskiego i jego dziedzicznej władzy z równą łat
wością, jak się obecnie czyni w stosunku do wolności 
czeskich11. Twierdzenie to, w najwyższym stopniu nie
miłe dla króla, znajdowało jednak zapewne żywy od
dźwięk w sercach szlacheckich62).

Jeśli sobie to uświadomimy, zrozumiemy, jak nie 
na czas, jak nie w porę musiało przyjść zapytanie, 
skierowane przez Zygmunta III do ogółu szlachty se j
mikowej, niedługo potem w postaci zdania, umieszczo
nego w wydanej w sierpniu tego roku instrukcji sej
mikowej, ,,czyby teraz nie był czas i pogoda do po
parcia tego prawa, które nam tak na Śląsko, jak na 
kościoły i biskupstwo wrocławskie służy11. Pytanie po

62) M a c u r e k ,  op. cit. 92 przypuszcza, że autorem listu byl 
czeski ślązak, wobec tego, że Niemiec nie zdobyłby się na tak silne 
akcenty słowiańskie. Dziwne, że autorowi nie przyszła na myśl 
bardziej prosta i zdaniem naszym oczywista koncepcja, że list pi
sał śląski Polak, orientujący się dobrze w stosunkach polskich.



stawione zresztą, jak to już słusznie zauważył Szelą- 
gowski, w chwili gdy Rzplitej groziła nawała turecka, 
dodajmy jeszcze w momencie, gdy Habsburg, prze
zwyciężywszy największe trudności, zabierał się do 
ostatecznego stłumienia powstania czeskiego63 64).

W świetle przedstawionej wyżej sytuacji rozu
miemy, że szlachta odpowiedziała na to wezwanie od
mownie. Niestety nie mamy pełnego materiału, by 
ocenić dokładnie opinie poszczególnych sejmików. 
Według relacji wysłanych na późniejszy sejm posłów 
śląskich prawie wszystkie ustosunkowały się do pro
pozycji królewskiej negatywnie. Konkretnie wiemy, że 
uczyniła to szlachta sandomierska i wielkopolska, 
która upominała się, by wojsko, zaciągane przez króla, 
było obracane jedynie przeciw Turkom i Tatarom, a to 
jak uchwalili sandomierzanie ,,sub poenis capitis, in- 
famiae, perpetuae confiscationis bonórumu 64) . Akty 
sejmiku krakowskiego zaginęły, jednak sądząc po jego 
uprzednim stanowisku, zapewne i ten sejmik zażądał 
tego samego, co sejmik opatowski i średzki. Jedynie 
mała ziemia czerska, katolicka i regalistycznie nastro
jona, odpowiedziała pozytywnie na wezwanie króla, 
stwierdzając w swej instrukcji: , ,Starać się mają Ich- 
mość Panowie Posłowie, jeżeli się poda okazja do re- 
kuperowania Murawy i Śląska, aby do Rzeczypospoli
tej przyłączone były“ 65).

O nastrojach, panujących wśród szlachty, świadczy 
dalej jeszcze i to, że kiedy na sejm przybyli posłowie 
stanów czeskich i śląskich, Kochticki i Maltzan i kiedy

6?) S z e 1 ą g o w s k i, op. cit. 153.
64) Macurek, op. cit. 112 i 113 odnośniki. Sejmik średzki w pi

śmie skierowanym do Ślązaków podkreślił jeszcze silniej wspólne 
pochodzenie, łączące mieszkańców obu ziem.

65) Instrukcja ziemi czerskiej 22. IX. 1620, Zbiory PAU, Teki 
Pawińskiego. Na akt ten zwrócił mi uwagę p. dr J. Gierowski, za 
co mu niniejszym uprzejmie dziękuję.



król sprzeciwiał się udzieleniu im audiencji, jako przy
byłym od nieuznawanego przez niego władcy, szlachta 
przeparła mimo to swą wolę i nie tylko udzieliła im 
posłuchania w izbie poselskiej, ale równocześnie, jak 
kolwiek było to już po katastrofie powstania śląskiego 
i bitwie pod Białą Górą, zapewniła ich o swej gotowo
ści przestrzegania paktów i utrzymania pokojowych 
stosunków z Śląskiem i Czechami66). Równocześnie 
w propozycjach przedkładanych tronowi protestowała 
stanowczo przeciw wysyłaniu zaciągniętych wojsk za 
granicę zachodnią.

Tak więc nawet w momencie katastrofy powstania 
czesko-śląskiego szlachta raz jeszcze podkreślała swą 
gotowość utrzymania tradycyjnej przyjaźni z ziemią 
śląską i je j mieszkańcami.

Zbierając w ostateczną konkluzję nasze rozważania 
sądzimy, że można z nich wyciągnąć następujące 
wnioski. Zygmunt III, zamierzając interweniować 
w stosunki śląskie, kierował się w danym wypadku 
zarówno interesem katolicyzmu jak i względami na so 
jusz, łączący go ż domem habsburskim. Jeśli myślał 
o materialnych korzyściach to chodziło mu jedynie 
o uzyskanie dla swych synów księstw lennych na Ślą
sku, aby dać im pewne oparcie materialne w ziemiach, 
nienależących do Rzeczypospolitej. Pomysły rewindy
kacji dawnych praw polskich na tych ziemiach i odzy
skania całej ziemi śląskiej były przez niego wysuwane 
jedynie w celu pozyskania opinii szlacheckiej i nie 
miały żadnego poważniejszego pokrycia.

Nie można brać za złe szlachcie polskiej, że nie szła 
na lep propozycji królewskiej, skoro z jednej strony 
podejrzewała, że król szuka nie korzyści Rzplitej, ale

66) Relacja posłów śląskich z 22. XII. 1620 P a l m ,  Acta Pu- 
blica III. 276—306.



swojej własnej i skoro z drugiej strony w powstaniu 
czesko-śląskim widziała ruch o bliskim sobie podłożu 
ideowym, mianowicie ruch, stający w obronie wolno
ści politycznej i tolerancji religijnej. Nie bez znacze
nia wreszcie było istniejące wówczas jeszcze poczucie 
wspólnoty narodowej, łączące szlachtę polską z znacz
ną częścią Śląska.

Na marginesie wreszcie tych uwag mogliśmy je 
szcze stwierdzić, że jakkolwiek społeczeństwo pol

eskie nie kwapiło się do proponowanej akcji na Ślą
sku to jednak żywą jeszcze była w Polsce pamięć 
o dawnych związkach, łączących Polskę z Śląskiem 
a nauka polska potrafiła wówczas jeszcze wytoczyć na 
poparcie, naszych praw do Śląska nie bagatelne argu
menty.
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