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JESZCZE W SPRAWIE STOSUNKÓW CZESKO-POLSKICH 
W DOBIE POWSTANIA 1618— 1620

Powstanie czeskie w roku 1618 zostało rozpoczęte, jak po- 
szechnie wiadomo, bez należytych przygotowań i nie zdołało zmo
bilizować do obrony interesów narodowych wszystkich warstw ów
czesnego społećzeństwa czeskiego. Nie miało ani dobrego dowódz
twa wojskowego, ani wystarczających podstaw finansowych, za
leżne częstokroć od decyzji przedsiębranych naprędce, pod presją 
sytuacji wojennej czy politycznej. W chwilach krytycznych i nie
pewnych dowództwo powstania szukało pomocy niejednokrotnie ra
czej za granicą, a nie we własnym narodzie. Już sam obiór księcia 
palatynatu na władcę Czech jest znamienny.

O pomoc i ochronę starano się zresztą nie tylko w odleglejszych 
krajach Europy, ale także w bliskim sąsiedztwie: w Austrii, na Wę
grzech i w Polsce. Do najbliższych sąsiadów zwracali się wodzowie 
czeskiego ruchu zbrojnego w rozmaitej formie. To kładli nacisk 
w swoich apologiach i notach na momenty religijne i stanowe, na 
potrzebę obrony wiary ewangelickiej i praw feudalnych, to znów 
powoływali się na inne momenty.

Co się tyczy ich stosunku do ówczesnej Polski, to zwracali się 
tam zgodnie z tradycją czeską z doby husyckiej i z XVI w., z ideą 
powinowactwa językowego, pokrewieństwa, starej przyjaźni, zgody 
obu narodów, dobrego sąsiedztwa i przymierza. Hasła te przewijały 
się przez większość pisemnych i ustnych odezw, z jakimi zwracali 
się przedstawiciele stanów czeskich do Polaków: zarówno do wybit
nych osobistości, jak do całego ogółu szlacheckiego, jak też do dworu 
królewskiego. Należy tu przytoczyć: a) list stanów czeskich do Ja 
nusza Radziwiłła z 25. VI. 1618 1), b) list stanów czeskich do króla

*) M a c u r e k  J., O polsko-czeską wzajemność w dobie czeskiego po
wstania w 1. 1618—1620 (Sobótka II, Wrocław1- 1947, str. 191—3).



Zygmunta III z 3. X. 1618 2), c) manifest adresowany 16. XI. 1619 r. 
do króla polskiego i do całej stanowej społeczności3), d) notę cze
skiego króla Fryderyka do Zygmunta III z 10. II. 1620 4), e) list 
stanów śląskich wysłany do Polski 29. V. 1620 r . 5), f) instrukcję 
stanów czeskich, udzieloną czeskiemu poselstwu, wyprawionemu 
do Polski w październiku 1620 r. 6), g) list stanów śląskich do Ra
fała Leszczyńskiego z października 1620 r . 7), h) list stanów cze
skich do Polaków z dnia 18. X. 1620 8), i) głos czeskiego poselstwa 
stanowego na sejmie warszawskim w dniu 3. XII. 1620 r . 9).

Celem tych wszystkich zabiegów, co do których zresztą nie 
mamy szczegółowych źródeł, było obudzić w polskim społeczeństwie 
więcej zrozumienia dla powstania czeskiego, gdyż nie przejawiały 
go polskie czynniki rządowe, wraz z prohabsburskim królem i wy
soką hierarchią oddaną Rzymowi i sprzyjającą Habsburgom. Apele 
te były skierowane przeciw politycznej i wojskowej współpracy 
polsko-habsburskiej, do której Polska była zobowiązana zgodnie 
z umową z r. 1613, dotyczącą wzajemnej pomocy obu kontrahentów 
na wypadek buntu poddanych w jednym lub w drugim państwie.

Taktyka stanów czeskich nie pozostawała bez skutku. Sfery 
rządzące w Polsce zaczęły się pod naporem różnych okoliczności, 
a niewątpliwie ważne były tu także wpływy czeskie, dzielić na dwie 
frakcje, z których jedna, z królem na czele, oświadczała gotowość 
udzielenia Habsburgom pomocy w myśl umowy polsko-habsbur
skiej z 1613 r., druga zaś, pozostająca pod wpływem dawnych prą
dów przeciwhabsburskich, a niewątpliwie także sentymentów cze- 
chofilskich, podniosła opór przeciw przymierzu z Habsburgami.

Sprawy te są już dotychczasowej literaturze znane 10). Badania 
archiwalne dostarczyły jednak nowych źródeł, na podstawie któ
rych można obraz czesko-polskich stosunków w krytycznych latach

2) L u n i g J. Ch., Literae, str. 120; M a c u r e k  J., Ćeske povstani 
r. 1618—1620 a Polsko, Brno 1937, str. 29; P e r w o l f  J., Otczet, Warszawa 
1883, str. 76.

:1) M a c u r e k  J., Ćeske povstani, str. 147—149, 150; P e r w o l f ,  1. c.
4) T a m ż e ,  str. 152; P e r w o l f ,  1. c.
3) T a m ż e ,  str. 91—92.
°) M a c u r e k  J., O polsko-czeską wzajemność, (Sobótka II, 1947, str. 

194—199).
7) M a c u r e k  J., Ćeske povstani, str. 161—2.
0) T a m ż e ,  str. 162—3.
°) T a m ż e ,  str. 125 n.

10) M a c u r e k  J., prace cytowane. C z a p l i ń s k i  Wł., Śląsk a Polska 
w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej (1618—1620), (Sobótka II, 1947, 
str. 141—182); Macourek J., Dziejowe dążenia Czech, (Przgl. Zach. 1947, nr 2).



1619— 1620 zasadniczo rozszerzyć i to nie tylko jeśli chodzi o Cze
chy właściwe, ale także o ziemie przyległe, tj. Śląsk i Morawy.

Zajmijmy się ustosunkowaniem się Moraw wobec Polski na 
przełomie lat 1619 i 1620.

Sytuacja ziemi morawskiej z końcem r. 1619 była dość trudna 
ze względu na grożące je j niebezpieczeństwo ewentualnego wtar
gnięcia polskich sił zbrojnych. Polityka habsburska rozwinęła wów
czas w Polsce rozległą agitację. Wysyłała do Polski coraz to nowe 
poselstwa, nalegała na to, aby Polacy stanęli aktywnie u boku Habs
burgów przeciw Czechom w myśl politycznej i wojskowej umowy 
polsko-habsburskiej. Do Polski wysyłano werbowników wojsko
wych, którzy za zgodą rządu polskiego mieli zaciągać Polaków do 
służby habsburskiej, do bojów przeciw Czechom, ewentualnie także 
przeciw Bethlenowi Gaborowi, który jako sprzymierzeniec Czechów, 
posuwał się ze swymi wojskami z Siedmiogrodu do górnych Węgier, 
aby stamtąd udzielić pomocy powstaniu czeskiemu. Dwór polski 
uważał za konieczne nie przyglądać się bezczynnie rozwojowi rze
czy w górnych Węgrzech i na ziemiach czeskich i spłacił swój pierw
szy dług Habsburgom tym, że w listopadzie i grudniu 1619 r. wy
słał na Spisz kilkutysięczny oddział drapieżnych lisowczyków, aby 
wtargnęli na górne Węgry i zmusili Bethlena Gabora do prędkiego 
odstąpienia od Wiednia, dokąd pociągnął ze swym wojskiem, by za
atakować bezpośrednio główny ośrodek potęgi habsburskiej.

Drugim gestem polskiej polityki prohabsburskiej miała być wy
prawa lisowczyków na Śląsk i Morawy, aby tu bezpośrednio zaata
kować powstanie czeskie.

Tę sytuację uświadamiały sobie stany morawskie i na sejmie 
berneńskim, otwartym dnia 9 grudnia 1619 r., przygotowały środki 
zaradcze n). Władysława Welena Żerotina, wiernego zwolennika re
wolucji czeskiej obrały jednomyślnie głównym dowódcą morawskich 
sił zbrojnych, oddając mu zarazem pełnię władzy cywilnej, dopóki 
je j nie obejmie nowo wybrany król Fryderyk. Oświadczyły, że sta
wią opór każdemu wrogowi powstania czeskiego, który by chciał 
pod jakimkolwiek pretekstem napaść na ziemię morawską. W po
łowie grudnia 1619 r. wybrały poselstwo na sejm preszburski, zwo
łany przez Bethlena Gabora, na którym miała być pogłębiona kon
federacja między Węgrami, koroną czeską i stanami ziem 
austriackich * 12).

u) K a m e n i c e k  Fr., Zemske snemy a sjezdy moravske II, Brno 1902, 
str. 521.

12) T a m ż e ,  str. 523. H r u b y  Fr., Ladislav Velen z Żerotina, Praha 
1930, str. 309—10.



W związku z tym w połowie, czy z końcem grudnia 1619 r. do
szło także do skutku morawskie poselstwo do Polski. W morawskich 
źródłach sejmowych nie ma wprawdzie o tym wzmianki, ale o tym, 
że poselstwo wyszło z berneńskiego sejmu z końcem 1619 r., dowia
dujemy się już to z odpowiedzi, którą nadesłano z Polski13) pod 
adresem stanów morawskich, czyli sejmu morawskiego, już też 
z urzędowego oświadczenia komisji śledczej, ukonstytuowanej 
w Bernie po upadku powstania czeskiego w r. 1622 14).

Któż był posłem stanów morawskich do Polski i jakie było jego 
zadanie?

Poselstwo zostało powierzone, jak widać z odpowiedzi otrzyma
nej z Polski i z aktów komisji śledczej z r. 1622, Janowi Szelendor- 
fowi z Homsbergu 15). Był to Ślązak z pochodzenia, z rodu osiadłego 
w powiecie wrocławskim I6), który jednak miał także cztery majątki 
na Morawach, przez co należał do morawskiego porządku stanowego. 
Prawdopodobnie to śląskie jego pochodzenie, a może i znajomość ję 
zyka polskiego, zaleciły go stanom morawskim jako przedstawiciela 
do rokowań z Polakami. Niewątpliwie jednak przyczyniły się do tego 
także jego duże uzdolnienia dyplomatyczne potwierdzone przez fakt, 
że ten sam Szelendorf wysłany był przez stany morawskie po swoim 
powrocie z Polski do Carogradu, jako reprezentant ziemi moraw
skiej w poselstwie czeskim do dworu tureckiego 17). Widocznie kie
rownictwo powstania morawskiego darzyło go pełnym zaufaniem. 
Ale też człowiek ten przylgnął i należał bez wątpienia do szesnastu 
organizatorów morawskiego powstania stanowego takich jak: Ladi- 
slav Velen z Żerotina, K. K. Sedlnicky, Vilem z Roupova, Vaclav 
Bitovsky, J . A. z Vickova, Jan Skrbensky i in., a nawet po klęsce 
biało górskiej zostawał długo wiemy idei czeskiej rewolucji stano
wej, usiłując na próżno przedostać się, wraz z wojskiem emigra
cyjnym, z powrotem do swej ojczyzny.

Jakie było zadanie Szelendorfa, o tym milczą źródła do dziejów 
sejmu morawskiego. Widać jednak z całej sytuacji i z odpowiedzi 
przyniesionej z Polski, że miał on próbować odwrócić niebezpieczeń

13) Zob. niżej.
14) H r u b y  Fr., Moravske korespondence a akta z let 1620—1636, Brno 

1934, str. 182.
15) Wynika to zarówno z odpowiedzi przysłanej z Polski (zob. niżej) jak 

i z aktów komisji śledczej z r. 1622; por. H r u b y  Fr., Mor. korespondence I, 
str. 188: „Komisari do Polsky. Jan Selendorf na Raci v kniżetstvi teśinskem“.

16) Moravske Zemske desky II, r. 1480—1566. Kraj olomoucky. Vydal 
Fr. Matejek, Brno 1947, str. 381.

17) K a m e n i c e k  Fr., Zemske snemy II, str. 527.



stwo, które groziło Śląskowi i Morawom z powodu zamierzonego na
padu lisowczyków . i nieprzychylnego stanowiska prohabsburskiego 
dworu polskiego.

Nie jest także zupełnie jasna kwestia, z kim miał nawiązać sto
sunki na obszarze polskim. Można tylko stwierdzić, że miał przy
nieść notę stanów morawskich Stanisławowi Lubomirskiemu, ba
wiącemu w styczniu 1620 r. w Krakowie. Ale czy ten kontakt z St. 
Lubomirskim był jedynym jego celem, czy też miał rokować tajnie 
z niektórymi innymi członkami zjazdu szlachty województwa kra
kowskiego, obradującego w pierwszej połowie stycznia 1620 r. w Kra
kowie 18), tego nie można na pewno stwierdzić, chociaż nie jest to 
niemożliwe. Ale gdyby nawet był Szelendorf delegowany z Berna do 
Krakowa po to tylko, aby wyszukać St. Lubomirskiego, to już cho
dziłoby o rzecz wielkiej wagi. Lubomirski bowiem odgrywał w po
łudniowo-zachodniej Polsce, na obszarze województwa sandomier
skiego i krakowskiego, wybitną rolę. Był starostą sandomierskim, 
spiskim i dobczyckim 19), toteż w jego rękach spoczywał właściwy 
zarząd południowo-zachodniej i południowej Małopolski. Sprawując 
tę funkcję bywał kilkakrotnie (w pocz. XV II w.) marszałkiem sej
miku województwa krakowskiego jako szafarz poborów, miał wpływ 
na werbunek wojskowy, a z wiosną 1620 r. miał zostać pułkowni
kiem wojsk województwa krakowskiego 20). Miał tedy dosyć możli
wości po temu, aby spełnić zadania, na które liczono na Morawach. 
Mógł wpływać na małopolską szlachtę w Krakowskiem i Sandomier
skiem, aby się sprzeciwiła wysyłaniu wojsk polskich do Węgier czy 
do ziem czeskich. Mógł popierać protesty szlacheckie, odzywające 
się w tych ziemiach w związku z wyprawą lisowczyków do Węgier 
i przygotowywaną ekspedycją na Śląsk i Morawy 21). Sam poniósłszy 
szkody jako zarządca starostwa spiskiego, które było dotknięte na
jazdem lisowczyków równie jak Górne Węgry, już z tego samego 
powodu zdecydowany był przeszkadzać dalszym awanturniczym 
przedsięwzięciom wojennym, które w związku z powstaniem cze
skim przygotowywał król polski wraz z dworem.

O treści noty sejmu morawskiego, którą Szelendorf miał dorę
czyć St. Lubomirskiemu, oraz o wywodzie uzasadniającym jego po-

1B) O zjeździe K u t r z e b a  St., Akta sejmiku województwa krakow
skiego I, Kraków 1932, str. 408 n.

19) Tamże.
20) Tamże.
21) O protestach szlachty krakowskiej przeciwko akcji lisowczyków 

w półn. Węgrzech, tamże.



selstwo dowiadujemy się tylko z odpowiedzi Lubomirskiego, posła
nej za Szelendorfem na Morawy 22). List sejmu morawskiego kładł 
wyraźny nacisk na wzajemne umowy czesko-polskie i na koniecz
ność trwałego ich zachowania. Było tam niewątpliwie i to żądanie, 
aby Polacy przez swoje napady na Śląsk i Morawy nie naruszali tra
dycyjnej przyjaźni z Czechami i aby Lubomirski, sprawujący przo
dujące urzędy ziem krakowskiej, sandomierskiej i spiskiej przeciw
stawił się ekspedycji wojsk zwerbowanych dla Habsburgów. Pod
kreślanie konieczności zachowania wzajemnej przyjaźni, poszano
wania warunków ugody czesko-polskiej, przypominają wywody 
noty, wystosowanej do Polski przez stany czeskie (19. XI. 1619 r .)23) 
i nieco późniejszego listu króla Fryderyka, jaki wysłał do Polaków 
z Berna 4. II. 1620 r . 24). Ten ostatni był niewątpliwie stylizowany 
przez członka stanów morawskich, jeśli nie wprost przez hołdujący 
mu sejm morawski.

O podróży Szelendorfa do Polski, o je j przebiegu i wizycie u St. 
Lubomirskiego nie dowiadujemy się ze źródeł niczego. Można tylko 
ustalić, że poseł morawski bawił w Krakowie w chwili wielkiego 
poruszenia umysłów. W pierwszej połowie stycznia 1620 r. zjechała 
się szlachta województwa krakowskiego (bez wątpienia za podnietą 
starosty spiskiego), aby ostro wystąpić przeciw wyprawie lisowęzy- 
ków na Węgry, oraz ich akcji i swawoli na ziemi polskiej. Zjazd 
przybrał charakter nielegalnego sejmiku, nastrojonego anty- 
habsbursko i antykrólewsko. Atakowano na nim króla i jego pro- 
habsburską politykę, potępiano habsburskie zaciągi wojskowe w Pol
sce, żądano wydania zakazu przeciw dalszemu werbunkowi, doma
gano się rozpuszczenia oddziałów dotąd uformowanych i kategorycz
nie protestowano przeciwko wciąganiu Polski do walki w obronie 
Habsburgów dzięki ekspedycji oddziałów kozackich na górne Wę
gry i zamierzonej wyprawie na Śląsk i Morawy.

Mało tego. Szlachta województwa krakowskiego zwróciła się 
ze swymi żądaniami także do szlachty wielkopolskiej i sandomier
skiej 25), aby się przyłączyła do tych protestów, które miały pokrzy
żować filohabsburskie plany polskich sfer rządzących.

Czy Szelendorf był w Krakowie podczas tych burzliwych zjaz

22) Zob. niżej w Dodatku I.
21) M a c u r e k  J., Ceske povstani, str. 150.
24) Tamże.
25) M a c u r e k  J., 1. c.



dów i czy wpływał bodaj zza kulis na ich przebieg, nie można po
wiedzieć; nie jest to jednak wykluczone.

O skutkach jego poselstwa dowiadujemy się tylko pośrednio, 
z listu datowanego w Krakowie, dnia 22 stycznia 1620 r., który St. 
Lubomirski wysłał przy jego odjeździe do stanów morawskich, a wła
ściwie do sejmu morawskiego 26). Na podstawie tej odpowiedzi moż
na skonstatować, że Szelendorf spotkał się w Krakowie ze zrozumie
niem i że spełnił poselstwo, które mu było powierzone. Cóż jest tre
ścią tej odpowiedzi? Otóż powtarza się w niej, za poprzednimi pi
smami czeskimi do Polski, a niewątpliwie i za instrukcją sejmu mo
rawskiego z grudnia 1619 r., motyw tradycyjnej przyjaźni czesko- 
polskiej i dobrego sąsiedztwa, które w tych krytycznych latach zna
lazły wyraz także w polskim społeczeństwie, o czym świadczy m. in. 
rozpowszechnienie się broszury „Septuaginta rationes“ (siedemdzie
siąt powodów, dla których Polska nie powinna się mieszać do wo
jennych spraw w Czechach), której autorem był prawdopodobnie 
jeden z wodzów przeciwhabsburskiej opozycji, Jerzy .Zbaraski27. 
Broszura ta domaga się utrzymania dobrych stosunków czesko-pol- 
skich i nawołuje, aby nie dopuścić do tego, żeby związki czesko- 
polskie były naruszane „nierozważnymi przedsięwzięciami awan
turników", tj. przede wszystkim oczywiście lisowczyków, zwerbo
wanych na służbę cesarską. St. Lubomirski, sprawujący najwyższy 
urząd na obszarze ciągnącym się od starostwa spiskiego poprzez 
Sandomierszczyznę aż po Krakowskie, proklamował jako swój obo
wiązek, że będzie się starał wszelkimi sposobami o spokój na gra
nicach czesko-polskich. List Lubomirskiego do Bema był nie tylko 
zwięzłym potwierdzeniem ustnych deklaracji, które Szelendorf miał 
złożyć imieniem starosty stanom morawskim28); była w nim niewąt
pliwie daleko obszerniejsza treść; były napewno rozwinięte wszyst
kie plany i relacje o tajnych akcjach, jakie w Polsce podjęto w celu 
unicestwienia prohabsburskich poczynań króla polskiego Zygmun
ta III, jego dworu i wyższej hierarchii. Zawierał on niewątpliwie 
także zapewnienie, że narodowo świadomi Polacy uczynią wszystko, 
aby stosunek czesko-polski utrzymać w formie jak najprzyjaź- 
niejszej.

Nie ulega wątpliwości, że w takich okolicznościach delegat 
sejmu morawskiego odchodził z Krakowa z zadowoleniem i z prze
świadczeniem, że sumiennie spełnił powierzone zadanie. Spieszył

2C) Zob. w Dodatku I.
i:) M a c u r e k ,  1. c., str. 65 n.
28) Wzmianka o nim w odpowiedzi St. Lubomirskiego; zob. Dodatek I.



do ojczyzny, aby zdążyć na morawski sejm hołdowniczy, mający się 
zebrać w Bernie dnia 27 stycznia 1620 r . 29), na którym miał nowy 
czeski panujący, Fryderyk, odebrać hołd stanów morawskich. Czy 
się udało Szelendorfowi, który prawdopodobnie 22 stycznia, czy 
wkrótce potem opuścił Kraków, dotrzeć na czas do Berna, nie wie
my. Możliwe, że jego droga powrotna trwała dłużej niż przypusz
czał, a to z powodu wielkich utrudnień w podróży przez pogranicze 
czesko-polskie.

Ale nawet gdyby się było powiodło Szelendorfowi dotrzeć do 
sejmu berneńskiego z końcem stycznia, czy z początkiem lutego, to 
i tak radość z wyniku jego podróży poselskiej nie miała trwać długo, 
bo właśnie podczas obrad sejmowych morawskich stanów doszły 
do Bem a trwożne wieści, że polscy kozacy-lisowczycy, zaciągnięci 
w służbę cesarską w początku lutego, wpadli pod wodzą pułkownika 
Kleczkowskiego przez Cieszyńskie na ziemię morawską i że wśród 
okrutnych łupieży, mordów i pożogi przejechali przez Valaśske 
Mezirići, Bystrici pod Hostynem, Holeśov i Napajedla w kierunku 
Breclava i Wiednia, aby tam przyjść z pomocą cesarzowi. Nie była 
to jedyna wiadomość. Mówiono też o tym, że się przygotowują dal
sze napady30). Wszystko to ujawniło daremność wysiłków stanów 
morawskich dla zjednania Polaków. Z drugiej strony pokazało się, 
że ani Lubomirski, ani inni przywódcy szlachty polskiej w połud
niowo-zachodniej części kraju nie potrafią ukrócić samowoli oddzia
łów' zwerbowanych w Polsce dla Habsburgów. Akcję lisowczyków 
popierał polski dwór królewski, wyjaśniający ją  potrzebą obrony 
i paktem z Wiedniem. Związany polityczną i wojskową umową 
z Habsburgami, poczuwał się do obowiązku spełnić swoje zobowią
zania mimo oporu społeczeństwa polskiego i mimo zapewnienia da
nego przez nie naczelnikowi powstania czeskiego. Wprawdzie z po
wodu wielkich przeszkód, które stawiała mu potężna opozycja pol
skiej szlachty uczynił to w formie tylko bardzo niedostatecznej. Był 
to tylko nieznaczny ułamek tej pomocy, do jakiej dwór polski zo
bowiązał się wobec cesarza układem z r. 1613.

Morawianie musieli wystąpić zbrojnie przeciw awanturniczym 
oddziałom polsko-kozackim lisowczyków. Morawski starosta ziem
ski, Ladislav Velen Żerotin, jeden z przywódców powstania, rozpisał 
7 lutego 1620 r. za uchwałą sejmu pospolite ruszenie, które miało

2B) Zob. K a m e n  i  c e k  Fr., Zemske snemy II, str. 525.
30) O tym H r u b y  Fr., Knez Jan Sarkander, moravsky mucednfk doby 

belohorske a jeho legenda, (C. Ć. H. 1939, str. 262).



się zebrać pod Bernem 31). Dnia 12 lutego wydał nowe zarządzenie, 
aby część pospolitego ruszenia (okręgi Hradiśte i Ołomuniec) zeszła 
się pod Ołomuńcem. Król Fryderyk rozkazał dnia 8 lutego staroście 
kłodzkiemu, aby również przygotował ziemskie pogotowie obronne, 
a 10 lutego przesłał do Zygmunta III notę protestacyjną, żądając 
zaprzestania najazdu oddziałów polskich na ziemie czeskie. Pragnąc 
utrzymania dobrych stosunków sąsiedzkich z Polską, groził jednak, 
że będzie musiał zastosować środki odwetowe przeciw dalszym na
padom polskim i wyraził obawę, że potem „zaniknie przyjaźń mię
dzy oboma narodami, bliskimi krwią i pochodzeniem" 32).

Dnia 11 marca — przy sposobności sesji sądu ziemskiego — 
zwołano do Berna nowy zjazd stanów morawskich dla podjęcia dal
szych kroków obronnych przeciw Polakom. Kiedy z wiosną 1620 r. 
pojawiły się na Śląsku nowe oddziały lisowczyków, przywódca po
wstania morawskiego Ladislav Velen z Żerotina, dążył do zmobili
zowania wewnętrznego pogotowia morawskiego i próbował utwo
rzyć wspólną obronę z Morawian i Węgrów. Człowiek ten, który rok 
temu (1619) występował ze swym pułkiem w różnych miejscowo
ściach Moraw, dzięki osobistej dzielności ratował sytuację w chwili 
najkrytyczniejszej i który włączył ostatecznie Morawy w akcję po
wstania czeskiego, w maju 1620 czynił wszystko, aby stanąć w obro
nie powstania czeskiego przed polską interwencją, zacieśniając przy
mierze ze stanami węgierskimi, z Bethlenem Gaborem i z dwoma 
członkami węgiersko-słowackiej rodziny: Emerykiem i Stanisławem 
Thurzonami, znakomitymi wodzami ewangelików węgierskich33), 
z którymi (zwłaszcza ze Stanisławem Thurzonem) utrzymywali mo
rawscy i czescy niekatolicy bardzo ścisłe stosunki od początku 
XV II w. aż do krytycznej doby powstania czeskiego, 1620 r . 34).

Dzięki wydatnej pomocy wojskowej, jaką mieli nadesłać Mo
rawom z górnych Węgier dwaj Thurzonowie (którzy tu byli właści
wie zastępcami Bethlena Gabora), miały być udaremnione wysiłki 
Habsburgów i prohabsbuskiego dworu polskiego, starające się o po
rwanie tradycyjnych węzłów dobrego sąsiedztwa i przyjaźni i mię
dzy Czechami i Polakami.

31) K a m e n  i c e k  Fr., Zemske snemy moravske II, str. 528—9.
32) M a c u r e k  J., Ceske povstani, str. 152—3.
33) Jego listy z 2. V. i 19. V. 1620, zob. w Dodatkach II i III.
3‘1) Moravśti stavove Stanislavovi Thurzowi 16. III. r. 1620 (Budapest, 

Orszagos leveltar, Acta publica fasc. 26, N. 9). Umowa między Czechami a Wę
grami 27. IV. r. 1620 (tamże, Dl. 18. 245).



D O D A T K I

I.

K r a k ó w ,  d .  2 2  s t y c z n i a  1 6 2 0  r.

S T A N I S Ł A W  L U B O M I R S K I  D O  S T A N Ó W  M O R A W S K I C H  

O d p o w i a d a  n a  n o t ę  S t a n ó w ,  p r z e d ł o ż o n ą  p r z e z  J a n a  S z e l e n d o r f a .

Illustrissimi Domini Domini amici ac vicini observandissimi. 
Litteras Illustrissimarum Dominationum Vestrarum exhibuit nobis 
generosus ac strenuus vir dominus Joannes Schellendorfius, quem 
ea qua decuit humanitate ac observantia excepimus legationique 
ipsius nomine Illustrissimarum Dominationum Vestrarum factae 
locum dedimus, responsum vero eidem verbotenus referendum ob- 
nixe commendavimus, cum ea declaratione, nil nobis gratius ma- 
gisque exoptandum evenire posse, quam ut avita amicitia, tot foe- 
deribus munita maiora semper sumat incrementa ac bona yicinita- 
tis nostrae illaesa semper inviolataque permanere yaleant. Eodem 
affectu reliquos Illustrissimos dominos regnicolas nostros petitos 
esse existimo, quibus irruptam pacem et mutuae benevolentiae con- 
iunctionem magnis cordi fore quam ut per dissolutos aliquando occa- 
siónem yiolentiae patiatur. Meum porro studium in efficiendo pro 
yirili Illustrissimis Dominationibus Vestris hac in parte polliceor. 
Singularem item singulis Illustrissimis Dominationibus Vestris ami- 
cis et yicinis meis promptitudinem ad quaecumque ipsorum officia 
praestanda offero indubiamque relinquere desidero. Easdem Illu- 
rtrissimas Dominationes Vestras diyinae protectioni commendatas 
feliciter yalere ex animo cupio. Dabantur Cracoviae die 22. januarii 
anno 1620.

Illustrissimarum Dominationum Vestrarum amicus yicinus ad 
seryiendum paratissimus.

Stanislaus Lubomirski, comes in 
Wiśnicz, regni incisor, cubicularius
S.Mtis Regiae, Sandomiriensis, Sce- 
pusiensis, Dobcyensis supremus ca- 
pitaneus.

Manu propria
Praga, Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn. Morawa 19, 

sygn. 13/59, orig.



II.
/

O ł o m u n i e c ,  d .  2  m a j a  1 6 2 0  r .

LADISLAV VELEN ZEROTIN DO EMERYKA THURZONA 
z a s t ę p c y  B e t h l e n a  G a b o r a  w  g ó r n y c h  W ę g r z e c h .

P r o s i  o  p o m o c  p r z e c i w  g r o ż ą c e j  M o r a w o m  n a p a ś c i . p o l s k i c h  w o j s k .

Illustrissime, spectabilis ac magnifice comes, domine domine et 
arnice mihi plurimum obseryande. Cunctae prosperitatis incrementa 
praemitto. Promptissimam officiorum meorum promptitudinem per- 
petuam promitto nullatenus dubitans, Illustrissimam, spectabilem 
et magnificam vestram Dominationem meas hisce proximis diebus 
sibi transmissas accepisse litteras, ąuarum argumentum erat: Mili- 
tem Polonum satis copiosum in confinio sese collegisse flammaąue 
et ferro per Silesiae partes in marchionatum Moraviae aditum sibi 
aperyis constituisse. Cuius rumoris causa yocatis statim ex castris 
mille meis eąuitibus iisąue circa Brunam commorare iussis nulla 
interposita mora Olmuzium me contuli, ibi ut huius rumoris yerita- 
tem expiscarer resąue necessarias ąuasdam effectui darem. Ecce 
novae denuo ex Silesia mihi afferebantur litterae certo certius incli- 
nantes: praedictum Polonorum exercitum iam iam Silesiorum et 
Morayorum confinibus appropinąuare eo fine, ut quod sibi proposu- 
erat in effectum deduceret. Quamobrem peculiaribus literis eo ipso 
momento Illmae, spl. et mag. Vrae Dominationi, domino, domino 
fratri, domino Stanislao comiti a Turzo partium cisdanubianarum 
generali supremo certis litteris hoc ipsum denunciayi suamąue 111., 
spl. et mag. Dominationem officiose et fideliter rogayi, ut ąuanta fieri 
potest celeritate ter mille militum yersus Trentschinum ad Mora- 
viae limites mihi in subsidium expediat, ąuibus cum eąuitibus meis 
et Silesiorum copiis iunctis furorem Polonorum reprimere, patriam 
meam ab interitu liberare ąueam. Vestram idcirco 111., spl. et mag. 
Dominationem majoris cautionis ergo officiosissime etiam atąue 
etiam rogo, ut inspectis hisce literis dominum, dominum fratrem 
fraternis admoneat, petito huic nostro locum relinąuat, summa 
festinatione illud idem exequatur, certo mihi polliceor. 111. Ve- 
stram, spect. et mag. Dominationem, quia hoc in opere cunctorum 
confoederatorum regnorum et proyinciarum cardo yertatur omnem 
lapidem moturam esse, ut reipsa mihi experiri liceat, petitionem 
hanc meam ponderis aliąuid habuisse meque auxilio et consilio 
nequaquam destitutum fuisse. Studium meum et constantem can- 
dorem quacunque exigente necessitate tum Illmae, spect. et mag. 
Yestrae Dominationi tum uniyersae et inclitae Hungaricae nationi



fimissime polliceor. Meque Illmae, spect. et mag. Vestrae Domina- 
tioni commendo et certum responsum per tunc tabellarium curso- 
rem expecto. Dabantur Olmuczii raptim 2. die mensis may 1620. 
Illae, spect. et mag. Vestrae Dominationi addictissimus servus

Ladislaus Wełen baro di Zierotin, 
Illustrissimo, spect. et magnifico comiti domino Emerico Thurzo, 

comiti perpetuo de Arva eiusdemąue comitatus supremo ac haere- 
ditario comiti, serenissimi regnorum Hungariae et Transylyaniae 
principis in partibus cisdanubianis plenipotentiario et consiliario, 
domino mihi observandissimo.
Budapeszt. Orszagos Leveltar. Thurzó csal. lev. irregestr. resz. fasc. 8.



Commissarii vero ut ad Illustr., spect. et mag. Vestram Do- 
minationem excipiendis militibus ablegem, tum supervacaneum, 
tum praeter morem huius Marchionatus et satis esse censui, si mi- 
lites a commissariis in finibus moravicis excipiantur, ideoąue II- 
lustr., spect. et mag. Vestram Dominationem arnice rogo, ne illud 
in malam interpretetur partem.

De novis, quae occurrunt, illud scribo, quod Confoederatorum 
castra penes oppidum, quod vocatur Eggenburg posita sint et quod 
generalis dux exercitus ab Anhaldt iam sese in castra receperit. 
Hostem vero hisce diebus ex oppido, quod vocatur Drossdorff in 
partes Znaymenses irruptione facta oppidum aliud, quod vocatur 
Slabing occupare tentasse, sed re infecta discessisse et in iisdem 
partibus circa Znoymam igni et gladio maximum fecisse damnum. 
Similiter paucis elapsis diebus oppidum, quod vocatur Marchegg, 
ut et arx Anger ab hostibus capta et obsessa sunt. Si quid praeterea 
acciderit, Illustr., spect. et mag. Vestram Dominationem tutum 
certiorem reddere, nullatenus intermittam.

Quam etiam officiose rogo, si quid eiusmodi apud eandem 
Illustr., spect. et mag. Dominationem praeterierit, illud et mihi 
significare dignetur, quibus nos simul divinae protectioni com- 
mendo. Dabantur Treboviae 19. may anno 1620. Illustr., spect. et 
mag. Vestrae Dominationis senator et amicus paratissimus

Ladislaus Wełen baro 
de Zierotin.

Budapeszt. Orszagos leveltar. Thurzó csalad, irreg. resz, fasc. 6. orig.
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