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W począ1Jkach XVI w. księsitwo 01polsk!i.e 'było jednym z na,jwiększych 
księstw śląskich. Obsza:r jego sfanowił 1/5 część całego Ślą'ska. W ra
mach księstwa znajdowały się wówczas 24 miasta i miasteczka: Biała 
P,rudnioka, Dobrodzień, Gliwice, Glogówelk, Gorzów Śląski, Koźle, Kor
fantów, Krapkowice, Leśnica, Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Opole, Prud
nik, Pyskowice, Skorogoszcz, Sośnicowice, Strzelce Opolskie, Toszek, 
Woźniki, Prószlków, Ścinawa, Slawiecice, Strzeleczki. 

W 1521 ir. !księciu Janowi II 'Olpolskiiemu udało się objąć we władanie 
księ'S'two Taci'borslkie, w ,spadku ipo ·zmadym księciu W a:lentym z :110du 
Przemyślidów. Do !księstwa raoilborski.ego należały miasta Radbórz, Ryb
nik i Żory 1

. Książę Jan opolski był nieżonaty i dlatego już za jego 
życia zjawilti się pretendenci do spadku ,po nim. Mianowicie w 1511 r. 
margrabia Jerzy Hohenzollern brandenburski zawarł układ o wzajem
nym dziedziczeniu z żyjącym jeszcze 'księciem <radborskri.m WaQentym 
i z Janem opolskim 2

• Habsburgowie jako królowie czescy starali się nie 
dop.uśC'ić Jerzego Hoheinzo1lerna do przejęcia dzieln'icy Qpolsko-racibor-·
skiej, powołując stl.ę na uchwałę stanów czesikich z 1510 1r. zabraniaijącą 
oddawani,a komuikolwielk !księstw śląskich po wymaTciu panujących 
w nich 1'inii książęcych. Księstwa winny były ,przejść w ibe�średnie 
władanie ikTóla czeskiego a. Na rprzęsZ'kodzie w realizacji planów maTgra
biego Jerze,go stanęhl rteż trzej pretendenci do s1padku po !księciu opol
skim, tj. Kazimier:,?: cieszyński, Fryderyk II legnicki i magnat czeski 

1 J. Sof f ner, Geschichte der Reformation in Schlesien, Breslau 1887, s. 142; 
Historia Sląska, t. I, cz. 2, opr. zbior. pÓd red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 1961, 
s. 262, 305.

I 

2 E. M a  Ie c z y ń  s k a, Dokument dla kolegiaty opolskiej z roku 1531 (Studia 
i materiały z dziejów Sląska, pod red. K. Popiołka, t. IV, 1962, s. 403). 

a Tamże, s. 404. 
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Zdenko Lew z Rozmitalu. W 1522 r. udało się Jerzemu Hohenz,ollernowi 
spłacić konlkUTentów do ,spadku po księciu Janie opolskim 4. Nie zamie
rzał ustąpić FETdynand I Halbsburg ii w 1528 T. wezwał do Pragi Jana
opolskiego, aiby unieważnić układ z ma11graibią 5. Jerzy Hohenzollern 
jednak nie zrezygnował i Tozwi:nął ożywioną alkcję dy1plomatyczną, m. in. 
na .dworze króla ,polskiego Zygmunta Sta,rego, któire,go ibył s1ootrzeńcem. 
Wprawdzie król polski dostrzegał niebe2łpieczeństwo dla Rzeczypospoli
tej w usadowieniu się Hohenzollernów w księstwie opolsko-<raciborskrim, 
ale nie podjął zdecydowanych kroków 1przeciw rtemu, a nawet ostatecznie 
poparł stall'ania Jerzego u Ferdy,nanda I 6. Ferdynand zaś na skutek � 
wojny z TuTcją nie ·chciał sobie zrażać Hrohenzo1'lerna i w układzie 
zawartym 17 VI 1531 r. w Pradze zgodził się oddać margrabiemu 
Jerzemu w zastaw .księstwo opol.slko-raciiborrskie -za sumę 183 333 ,gulde
nów :węgierskich 1. Uzgodniionio jednak, że po śmierci księcia Jana 
o,polsikiego chwilowo dzielnicę opolslko-radborską rpizejmą w zarząd 
urzędnicy królewscy. Halbsburgowi chodzii.ło bowiem o zalbezpieczeniie 
S'ka:rlbu !księcia opolskiego i dlarteg,o jeszcze za życia Jana II stanęła 
w Opolu załoga lkiró�ewska. Istotnie, z chwilą śmieroi księcia oipol.s1k!i.eg6, 
12 III 1532 :r., UTzędnicy Ferdynanda I zabrali 1bogaty ska,rb książęcy, 
w którym oprócz !klejnotów, były szta'by złot,a wartości 300 OOO grzy
wien s. W nastę,pnym lfOku !księstwo przejął w zastaw n;iargra1bii.a Jerzy�. 

Polityika gospodarcza Hohenzolle.I'na 1w księstw.ie nastawiona ibyła 
na osiągnięcie jaik najwięlkszych dochodów, m. in. wysoko opodatkował 
on Żydów opolskich 10. Za jeg,o II'ządów przestało w,pływać do slkarlbu 
polskiego śrwięt•opietrze z terenu księstwa, ,papież ibowiem pozwolił królo- -
wi ipolskiemu obrócić sumy zebrane z święto,pietrza na !budowę zamków. 
W związJku z rtym 12 V 1535 r. Zygmunt Stary wystosował pismo do 
Jerzego Hohenzol'lerna, w iktó:rym domagał się dalszego uiiszczania świę
topietirza przez mieszkańców księstwa opolsko-;raciibOlfskiego 11• Być może 
margraibia Jerzy chciał te ,pieniądze zatrzymać dla siebie. 

Następcą Jerzego Hohenz-ollema 7!0stał w 1543 r. jego małoleitni .syn 
Jerzy F:ryderyk Mł,ody wiek Hohenzollerna ora,z osłalbienie !książąt pro
testaindkich w Niemczech na skutek klęski w 1547 r. po'd Milhlbergti.em 
pozwoliły Fedlynandowi I zrealizować nowy plan, dotyczący dalszych 

4 Histaria Sląska, t. I, cz. 2, s. 306;-307. 

s Tamże, s. 315. 
6 Acta Tomiciana, t. X.V; wyd. W. Pociecha, Poznań· 1957, s. 286; Historia Slą

ska, t. I, cz. 2, s. 307, 317. 

1 Historia Sląska,· t. I, cz. 2, s. 315. 

s F. Id z i ko wski, Geschichte der. Stadt Oppeln, Oppeln 1863, s. 130-131; 

Historia Sląska, t. I, cz.· 2, s. 315-316. 

9 Histaria Sląska, t. I, cz. 2, s. 316. 
io Id z i ko wski, op. cit., s. 121; te n że, Geschichte der Juden in Oppeln, 

Oppeln 1922. s. 20. 
11 Acta Tomiciana, t. XV, s. 361, nr 220; Historia Sląska,' t. I., cz. 2, s. 318.
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losów księstwa opolslko-raciiborskiego 12. Chciał on mianowicie zaspo'lroić 
tym księstw·em pretensję do tremu węgierskiego ze strony małoletniego 
Jana Zygmunta Zarpolyu, w imieniu którego rządziła na Węgrzech jego 
matka Izabella Jagiellonka. Po długoletnich warkach na Węgrzech 19 VII 
1551 'l'. został zaw,arty uldad w :A]ba JU'lia między Ferdynandem I 
a Zapolyami. Izaibella i jej S)71n zrżeklii się prnw do tronu ·węgierskiego 
na rzecz Halbs'bur,gów w zamian za księstwo opolskie, iktórego dochody 
oszacowano na 25 OOO f10'l'enów �ęgierslkich. W wypadlku, gd)71by dochody 
z księstwa 'były mniejsze, Ferd)71Iland I miał dodać J•anowi Zygmuntowi 
Zapolyi inne włości. 'Ponadto Izabella otrzymała za posiadane· dobra 
na Węgrzech Ziębice ii. 100 OOO florenów węgierskich w gotówce 13. W za
mian za księstwo :początkowo opolslkie, pónej taikże raciiborskie, otrzy
mał Jerzy Fryderyk Hohenzol1em w zastaw księstwo żagafrskie i do'brra 
w Dolnych Łużycach 14• 8 III 1552 r. królowa . Izalbella przyłbyła wraz 
z 1synem do Opola, ,gdziie zastali zamek zniszczony i puste spichlerze 
zbożowe oraz ibraik iżywego d:nwentarrza. Wkrótce też lzaibella iprze1konała 
się, ·że rzeczywisty dochód z ik,sięstwa opo1skiego jest duż.o mniejszy od 
przyrzeczonego przez cesarza. Na żądanie Izabelli król Ferdynand prze
kazał jej w_l553 ir. również księstwo _raciborskie 1s. Rządy Izabelli w 'księ
stWiie opolsko-rac!i.lbO'l'slkim były lkrótlkie, we wrześniu 1556 r. wróciła ona 
1bowieim z synem do Siedmiogrodu na sikwtek nalegań Węgrów rn, tytuł 
zaś prawny do tych k•sięstw przeniosła na swą matkę, lcrólową Bonę, 
co ziresztą nie miało większego znaczenia. Ferdynand przejął ibezpośired
nio we władanie 'księs,t.wo opolslko-rncii.lborskiie. 

W latach osiemdziesiątych XVI w. księstwo o,polsko-raciborskie zna
lazło się na krótko w kręgu zainteresowań dworu polskiego. Mianowicie 
kiedy kontrkandydat Zygmunta III Wa·zy do tronu polskiego a["cyiksiąże 
Maksymilian Habsburg :za:gair-nął 13 miast spiski'Ch należących do Rzeczy
pospolitej, Polacy zag,rozili opanowaniem Opola i !kilku 1innych miast 
śląskich. Zaniepoikoiło to kamerę śląsiką, która donosiła cesairzowi, · iż 
Opole podobnie jaik Raciibórz nie są przy.g•o1Jowane do Olbroiny ,ze względu 
na słabe fortyfikacje � lbraik dział. Nie wiadomo, ·o ile te gro-zby ze strony 
polskiej :były realne, gdyż do ich uirzeczywis1mienia nie doszło ze wzglę
du na to, że cesarz w myśl traktatu 1bę,dzińskiego :zwrócił Polsce w 1589 r. 
wspom'Illiane miasta spiskie 11. W 1598 ir. księstwo opo1sko...lfadborakie 

12 L. M u s  i o ł, Woźniki. Dzieje miasta (do dr uku prz ygot. W. Dziew ul ski), 

Opole 1971, s. 30. 
13 J. Pajews ki, Węgierska polityka Polski w połowie XVI wieku (1540-

1571), Kraków 1932, s. 73-74. 
14 C. Gr i.i n h a  gen, Geschichte Schlesiens, Bd. II, Gotha 1886, s. 83.
1s P a j e w s k i, op. cit., s. 84-85. 
16 Tamże, s. 165. 
17 Wiadomości do dziejów polskich z archiwum Prowincji Sląskiej, zeb rał

A. Mosbach, Breslau 1860, s. 214, 221-222.
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dostało się we władanie księcia sie<lmiogrodzlkiego Zygmunta Batorego, 
bratan!ka kTóla polskiego Stefana Baitorngo. Książę siedmiogrodzki bo
wiem po niieipowodzeniach w wa1'ce z Turkami zawa!I'ł w 1597 T. układ 

• I 
z cesarzem Rudolfem II, na !którego mocy o'dstępowa,ł cesarzowi Sied-
miogTód w ·zamian za iksięstwo opolsko-radb,orskie ocaz rentę w wyso
kości 50 OOO .tal. rocznie. Rządy w księstwie orpo-lsko-rac�boifsikri.m spTawo
wał Bat,ory tyllko od kwiietnia <lo sieripnria 1598 r., ipo czym wrócił do 
Siedmiogrodu, cesaifz za,ś prz,ejął znórw w beZipośrednie włatland.e księstwo 
opolsk�aciborskie 18• Trzeba nadmienić, że w związku z toczonymi woj
nami z Turcją Haibsbur-gorwie, po,t'I'zebujący 1pieniędzy, sprzedali lub za
sfawili większość miast (księstwa opolsko-radiborrskiieigo, a mianowicie: 
Niemodlin ii Olesno {1581), Krapkowice 1(1582), LUJbliniec (1589), Toszek 
i Pysikowiice (1593), Grogóweik i Koźle (1595), Strzeleczktl. i Biała Bruid
ni0ka '(1600), Rybnik {1607) oraz Strzelce i Leśnica (1615). Miasta t,e Wiraz 
z olkoliicznymi dobramd. zamkowymi przeszły w Tęce feudałów, tj. Re
dernów, Oppersdorfów, Prószikowskich tl. Lolbkowitzów. Tylko Opole, Gli
wice, ?rudniik, Ż•ory i Radbórz pozostały rpod bezpośrednim za:rządem 
urzędn�ków !k!rólewsiki:ch 19. 

!Na początku XVII w. w Niemczech i w 1kirajach habsburskich doj
rzewał Jkonf.liikrt ifelig!ijny, !który przeifodził się następnie w krwawą 
wojnę trzydzies·boletnią {1'618-1'648).�a terenie Rzeszy powstały w po
czątlkach XVII iw. dwa obozy zibrojne, tj. protestancka Unia {1608) 
i ikat.oliic'ka Ug-a (1609). Również w 1księsitwie opo'ls'ko-racifhorsk!i.m władze 
cesarskie poczyntl.ły pewne iprzyigotowania obrronne, m. in. około 1615 r. 
rprzeiprowadzono w Opolu reperacje obwarrowań miejskich, a zamek oib
sad:ziła załoga cesarska 20. W maju 1618 T. w Czechach wyibuchło wywo
łane przez protestanitów powstanie an:tyhabsiburskie. Stalily czeskie po
wołały prowizoifyczny ll'ząd oraz uchwaliły podatki na wojnę. ZWifóciły 
się też o pomoc do stanów morawskich i śląskich. W lipcu 1618 r. stany 
śląskie zadecydowały o wyS1tawieniu a'rmii Hczącej 4 OOO piechoty i 2 OOO 
jazdy. Kiedy w jesieni 1618 r. wojsika cesars!lcie 'Wkroczyły do Czech, 
mwrgTabia Jan Jerzy Hohenzollern pospieszył Czechom z pomocą ·z 3 600 
żołnierzami ze Śląska. W !końcu sierpnia 1619 ir. zelbrane w Piraidze stany 

• I 
krajów Korony Czeskiej zldet!ronizowały Ferdynal!lda II Ha1bsburga ;j_ po-
wołały na tron królewski FryderY'ka V, elektora !Palatynatu. WzOTem 

1s Id z i ko w ski, Geschichte der Stadt Oppeln ... , s. 136; Historia Śląska, t. I, 
cz. 3, opr. zbior. pod red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 1963, s. 307-308. 

19 W AP Opole, Dok. m .  Raciborza, sygn. 13 (Przywilej cesaTza Rudolfa dla 
Raciborza z 28 X 1609 r.); A. W e  1 t z e  I, Geschichte der Stadt Sohrau in Ober

schlesien, Sohrau 1888, s. 94-95; W. D z  i e  w u 1 ski, Dzieje ludności polskiej na 
Sląsku Opolskim. Od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów, Opole 1971, 
s. 45-46.

20 A .  E 1 s e n, Burgen und feste Pliitze im Landkreise Oppeln (Oppelner Hei
matblatt, 1937, ·nr 3, s. 3). 
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Czech na Sląsku utworzono irząld kraj·owy na czele ze sta1rostą general
nym księciem !brzeskim Janem ChTystiane.t? i !księciem !karni:owsk•im 
.Janem Jerzym Hohenzollerrnem, jaiko naczelnym wodzem. W lutym 1620 r. 
stany śląslkie złożyły nowemu !królowi Fryderry!kowi 21 hołd we W!flocławiu. 
P.owstanie c1zersk1ie i wydarzenia na Śląsku zaniepolkoiły kró'la polskiego 
Zygmunta III, który gotów był pośpieszyć Habsburgom z pomocą. 
W tym celu w maju 1619 r. na dwór biskupa wrocławskiego arcyksięcia 
Karola Habsburga w Nysie przybył królewkz Władysław. Zapropono
wał on arcyksięciu .Ęarolowi przyjęcie na żołd cesarski określonej licz
by nieregularnych polskich wojsk zaciężnych, tzw. lisowczyków 22

. Zyg
munt III liczył przy tym, ie uda mu się w zamian za ,dkazaną pomoc 
uzyskać od cesarza jakąś część Śląska 23

. Stany śląskie 'bacznie obserwo
wały politykę dworu polskiego i dla zabezpieczenia granicy od strony 
polskiej uchwaliły obsadzenie jej wojskiem. Starano się też umocnić 
pograniczne miasta górnośląskie, m. in. w 1619 r. starosta generalny Jan 
Chrystian polecił przeprowadzić budowę obwarowań Gliwic 24. 

Wiprawdzri.e Rzeczyipospolri.rta na skute!k opo!I'u szlachty nie urdZlieHła 
.oficjalnej 1pomocy Habshwrgom, ale Zygmunt III pozwolił wysłannikom 
cesarskim zwerr,bować ollrnfo 10 OOO lisowczyków. W lecie 1619 T. książę 
.siedmiogrodzki.i Bethlen Galbor wszczął wo'jnę przeciw Ferdynandowi 
Habsburgowi i opanował część Węgi:er, a następnie rwspólrrnie ·z wojskiem 
czeskim skierował się pod Wiedeń. Wówczas lisowczycy uderzyli na 
Góme Węgry i ipod Huimiernnem r,ozgll'omili c:zęść wojsk węgiersikich, co 
,zmusiło Bethlena do odwrotu spod W�edinrl.a .. W l'U'tym 1620 r. lkil!ka 
tysięcy lisowczyków ,ruszyło w ikierunku Czech. Jeden z oddziałów prze
szedł przez księstwo opolsko-radborskie, \które doznało pewnych znisz
czeń 25

. W kwietniu tego roku nowe zaciągi ,lisowczyków pojawiły się 
kolo Opola. W pobliżu miasta przeprawili się oni na trartwach przez Odrę 
i ruszyli do Czech 26

. Zaniepokojone stany śląskie wysłały poselstwo 
w 1620 r. na sejm do Rzeczypospolitej. Na jego czele stal starosta księ
stwa opolsko-ractborskiego Andrzej Kochrcicki. Ślązacy zostali życzliwie 
przyjęci przez posłów polskireh, gdyż opinia szlachecka w Polsce odnosiła 
s;ię negatywnie do pró'b interwencji Zygmunta III na śląsku_21. 

2; Historia śląska, ,t. I, cz. 3, s. 322-324. 
22 W. C z a p  1 i ń s k i, Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziesto

letniej (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 2, 1947, s. 151, 157-161). 
2a Historia śląska, t. I, cz. 3, s. 325. 
24 O. V i:i 1 k e 1, Die Dćinen vor Gleiwitz und die Gleiwitzer Gelobniswallfahrt

(Gleiwitzer Jahrbuch, Jg. 1, 1927, s. 102); Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 325 . 
. 25 M o s b a c h, op. cit., s. 275; W e 1 t z e I, Geschichte der Stadt Sohrau ... , s. 98; 

Historia Śląska, t. I, cz. 3, s. 327-330. 
26 Historia śląska, t. I, cz. 3, s. 331. Co do zniszczeń spowodowanych na Gór

nym Sląsku zob. też A. Mi ch 1 e :r, Lisowczycy na Sląsku, Opole 1964, s. 42-58 
(mps pracy magisteirskiej w archiwum WSP w Opolu). 

11 Historia Śląska, t. I, cz. 3, s. 331-334. 
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W rtym czasie cesarrz Ferdynand II przygotował się do rioz:prawy 
z powstańcami czeskimi. U�dało mu 'S!ię zorganizować dużą armię oraz 
pozyskać. sobie protestanckiego elektora saskiego Jaina Jerzego I, który 
niechętny 1był kalwińskiemu !krrólowi czesikiemu Fryderyikow,i I. Ponadto 
cesarz obiecał eleiktorowi saskiemu w zas1taw Łużyce. Cesairz prólbował 
też zneutrraliz,ować Bethlena, obiecując mu na tpodstaw,i.e ulkładu ze stycz
nia 1620 r. księstwo opolsiko-raci.lborslkie ornz pewne nabytki terytorialne 
na Węgrrzech. Bethlen jednak :zeirrwał u/kład i zawarł sojusz z Czechami. 
Czechom nie udało się natomiast 1I1akłoni� Holandii i Szwecji do wojny 
z Ha'bslburgami, a Jan Jerzy HohenzollePn wycofał 'li Czech wojska 
śląsikie, ipokłóciwszy się z dowódcą wojsk protestanclkich w Czecha·ch, 
księciem Chrystianem z Anhaltu 2s. 8 XI 1620 r. wojska czeskie zosfały 
rozgrmn�one pod Białą Górą. Cesarz zajął Czechy, a !król Fryderyik I 
uszedł ,początkowo na Śląsk, następnie zaś do Palatynatu. Za pośrednic
twem elelktOTa saslkiego u1dalo się stanom śląskim zawrrzeć 28 II 1621 r. 
ugodę w Drefuie. Musiały się o:ne jednak upokorzyć !J?rzed cesarzem 
i zapłacić mu 300 OOO guldenów. Cesm-z nartomiast ipotwlj_,er,dził !Przywi
leje ,sfaJI1ów 1śląskich, a także „list majestatyczny" i udzielił amnestii 
Ślązak,om 29• 

W noc sylwestrową 1621/22 r. w Milkuł,owiie Bethlen Gaibor zawarł 
ulkłard z cesairzem, !Ila !którego rpodstawlie za porzucenie sprawy prro:te
stanckie'j oraz zrzećzenie się tytułu !króla Węgier otrzymał !księstwo 
opolsJko-radlborskie w dziedziczne :posiadanlj_e oraz siedem komitatów wę
gierskich w dożyiwocie, ;:t tponadto miał mieć 50 OOO d.uikatów renty 
rocznie i tytuł !księcia Rzeszy 30. Wiadomość .ta poruszyła stainy górno
śląskie, !które z wielu względów nie życzyły sobie rządów Bethlena 
w 'księstwti.e oipolsko-wci1borrsk:im. Znając bowiem niestałość Bethlena
olbawfały się, że w razie zerwania iprzez niego u!kładu z cesarzem mo
gą narazić się na repTesje ze strony Ferdynanda II, a ponadto 1icz,ono 
się z mO'żliwością najazdów lisowczyków na te tereny. Po dłuższym 
oporze dopiero 30 V 1622 r. stany księstwa wyraziły zgodę na nominację 
Bethlena, ale w zamian zażądały pozostawienia tu na stanowiskach do
tychczasowych urzędników, a zwłaszcza starosty - protestanta Andrzeja 
Kochcickiego 31• Istotnie, co do najazdów lisowczyków obawy stanów 
księstwa opolsko-raciborskiego nie były płonne. W maju 1622 r. wkro
czyli oni bowiem w granice �sięstwa plądrując ziemię lubliniecką oraz 

2s Tamże, s. 335.

29 Tamże, s. 336-338. 
ao J. Les z c z y ń ski, Rządy BetJilena Gabora na Górnym Sląsku (1620-1624) 

(Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 14, 1959, nr 3, s. 319;) te n ż e, Za� 
biegi i przetargi wokół Sląska w czasie wojny trzydziestoletniej (tamże, R. 26, 

1971, nr 4, s. 524-525). 
s1 Les z czyń ski, Rządy Bethlena Gabora ... , s. 321-328. 
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miasto Dobrodzień. Stąd ruszyli na Opole, którego nie udało im się jed
nak zdobyć, ale spustoszyli okoliczne wioski 32. W maju 1623 r. znów 
3000 lisowczyków wpadło w granice księstwa opolskiego. Dużych znisz
czeń dovnały zwłaszcza Pyskowice, gdyż należały do protestanta Jerzego 
Rederna. Mieszczan zmuszono do uiszczenia 5000 tal. kontrybucji 33. 

Bethlen, obejmując rządy w księstwie oipolsko�radborskim, lkierował 
się głównie względami finansowyrm, starając się osiągnąć tu jalk naj
większe dochody. Uidalo mu się iteż w ciągu ro'ku uzyskać z księstwa 
aż 300 OOO fl. reńslkich. Dlatego wznowił on m. li.n. działalność me·n111ic 
w Opolu i Racii.1boirzu, zalewając ikiraj 1kieipską monetą, co powodowało 
spadelk jej wairtości :i zarazem wzrost cen. Bosiadanie !księstwa uważał 
też za wygiodne ze względów poltitycznych, gdyż 1planował sojusz z pół
nocnymi protestanckim( ks1ięstwami niemieckimi or� ze Szwecją i Danią. 
W 1623 r. Bethlen wszczął działania wojenne przeciw cesarzowi, który 
za karę odebrał mu !księstwo opolslko-rnciboTskie. Początkowo otrzyimał 
je ibuirg,ra'bia Karol ilfan,n[lbal von Dohna, potem bisku,p wrocławski 
Kairol Haibsbur,g, a w lk:IOńcu 1624 T. cesairz oddał je swemu synowi 
Ferdynandowi 34

• Zagrożeni !kontrreformacją protestanci :niemieccy zwróci
ł[ się o pomoc do króla duńsk'iego Chrystiana IV, !który w 1625 T. roz
począł działairnia wojenne ip:rzeciw cesarzowi. Król duń,ski miał tu fa'kże 
na względzie własne initeresy w Niemczech. N a czele niemieckich wojs1k: 
protestancklic'h stanął hir. Ernest Ma:nsfe'ld. Jed111a1kże już w 1626 r. airmie 
duńsko�protestanckie zostały rozbite iprzez wojska cesarskie !i Li,gii ka
rolickrl.ej. W tej sytuacji Mansfeld powziął plan marszu pTZez Śląsk do 
Czech celem 1połączenia się z wojskami Bethlena Gaboira, który w tym 
samym czasie prowadził także waJ'kę z cesarzem. Latem 1626 er. Mans
feld ruszył z 20 OOO armią na Śląsk. W d,r,odze !Ila ·Moirawy zajął on na 
terenie księstwa oipolslko-Tacilbors'kie,go Olesno i Koźle, które splądrował. 
Nie udalo mu się· natomiast zdoibyć Gliwic as. W ślaid za Mansfeldem 
pooował się z wojskami cesarskimi ,gen. AlbTec'ht Wal'lenstein; rown'ież 
one do!p'llszczał:y- się rabunków 36. Ponieważ Beithlen Galbor zawarł znów

s2 W. De m b bł ę c k  i, Pamiętniki o lisowczykach, czyli przewagi Elearów 
polskich (r. 1619-1623), Kraków 1859,. s. 58-59; J. Le s z czyń s k i, Epoka feu
dalna (Lubliniec, opr. zbior. pod red. J. Jarosa, Katowice 1972, s. 69). 

as J. C h rząsz cz, Kirchengeschichte Schlesiens, Breslau 1908, s. 133; 

.B. N i e  t s c h e, Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gleiwitz 1886, s. 163-164. 

34 Schlesiens neuere Milnzgeschichte, hrsg. F. FriedensbUTg, Breslau 1899, CdS, 

t. 19, s. 190; Le s z czyń s k i, Rządy Bethlena Gabora ... , s. 337-340; t e  n że,

Zabiegi i przetargi wokół Sląska ... , s. 524-525; Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 339.

35 F. A. zi m m e r  m a  n n, Beitrćige zur Beschreibung von Schlesien, t. II, 

Brieg 1783, s. 291; V o 1 k e 1, op. cit., s. 108; J. W o n s c h i  k, Rosenberg in de1: Zeit 
der Religionskćimpfe (Heimat-Kalender des Kreises Rosenberg 1935, s. 83). 

as J. St <re c k  e, Kampf um Heim und Herd (Festschrift zur 700-Jahrfeier 

der Stadt Oberglogau, hrsg. J. Strecke, Oberglogau 1925, s. 15). 
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porozumienie z cesarzem, Mansfe}d porzucił swoich !Żołlnierzy, którzy 
WII'ócih na Sląslk. 'Pozbawieni dowództwa :i ca�wiciie zdemoralizowani 
żołnierze dopuszczali się w 1627 T. na terenie !księstwa opolsko-raciibor
skiego niesłychanych raibunlków i gwałtów. W lutym tego roku zdoibyli 
orni i Sipląd.row:aH Żory, Ryibnik (mieSZ'kańców tego mi,asta zmusi1i do 
zapłacenia wysokiej 'kontrybucji) oll'az Prudnilk i Grogóweik. W Gł,ogów
ku spalili pTzy tym przedmieście kozielskie. W pierwszej połow�e marca 
zajęli Koźle, S·urzeke, Toszelk i Pyskowice. W maju oparnowali :ponownie 
Olesno. Łupem ii.eh ipadły również Niemodlin, i Sośnicowice. Obroniły 
się przed Mansfelde im jedynie Opole, Radbórz i 1pow.tórn:ie GEwice, 
w których spłonęły jednak przedmieścia a1. Za 0ibrnnę przed mansfe1d
czJikami cesarz wyróżnił szczeg,ólnie Gliwice, zatwierdzając w 1628 r. 
wszystkie :poprzedni:e przywilej·e miasta 38

. Z kolei po wypędzeniu mans
feldczyków 1księstwo wyniszczały przebywające tu woj-ska Wallensteina, 
nakładając wysokiie ikonilry{bucje ,na ludność, .raibując i stosując różne 
represje pod pTetekstem, że miejscowi protestanci :pomagali M:ansfeldo
wi 39. 

Wydany ;przez cesarza 6 III 1629 r. tzw. edykt restyitucyjny, na 
mocy !którego zwracano Koś1cilołowi katolidciemu dobra. za•brane :przez 
protestantów po 1552 r., stwarzał zarzewie nowych konfliktów na terenie 
Rzeszy. Sytuację wykorzystał król szwedzki Gustaw Adolf i w 1630 r. 
rozpoczął interwencję w Niemczech. Król ·szwedzikii. kierował się tu nie 
tylko motywami religijnymi, lecz miał na względz;ie ta1kże własne 
interesy rp0Ii1tyczne w Rzeszy, m. in. chciał o:pa111,0wać południ,owe wy
brzeża Bałtyku. Sojusz z k!rólem szwedzk�m zawairli elektorzy ·saslki 
i brandenburski. Po zwycięstwie wojsk szwedzkich nad armią katolicką 
pod Breitenfeld i(l 7 IX 1631), wojska saskie :pod ,wodzą gen. Amłma 
ruszyły ll1a Śląsk, !który znów stał się terenem przewlekłych działań 
wojennych. W 1632 T. woj·sJka sasikie wy!p'all'ły z Opofa ·zaŁogę ·cesarską 
i ohwairowa•ły się w mieście. Na mieszczan, po:d groźibą splądrowania 
mii.asta, rnałożono k,ontrybucje w wysokości 1500 tal. W ipaidzi,erni!ku 
tego ll'Oiku wojslka sas:kie zajęły Głogówek, ik:tóTy również 'kontryibucją 

37 Zi mme r m a nn,op. cit., t. II, s. 171; F. Id z i ko wski, Geschichte der 

Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik OS, Rybnik 1861, s. 80; G r  ti n h a  ge n, 

op. cit., s. 208; J. Ch r ząszc z, Die Geschichte der Stadte Peiskretscham und
Tost sowie des Kreises Tost-Gleiwitz, Pe iskretscham 1927, s. 62-63; S t r  e c k  e ,  

op. cit., s. 16; K. P rus, Z prz-eszlo§ci Mikołowa, Katowice 1932, s. 87; W o n

s c h i  k, op. cit., s. 83; V o 1 k e 1, op. cit., s. 112-115; Geschichte der Herrschaft 

Falkenberg in Oberschlesien, hrsg. H. Pr aschma , Falkenbe r g  1929, s. 62; R. Ko

zub e k, 700-Jahre Stadt Tost, Toszek 1934, s.· 18; W. D z  i e  w u 1 sk i, ,Dzieje Ra

ciborza (Szkice z dziejów Rac i bo rza , Katowice 1967, s. 90); Historia Sląska, t. I, 

cz. 3, s. 344. 
as PAP Gliwice , Dok. m. Gliwice, sygn. 28. 
ag Historia Sląska, t. I, cz. 3, i:\'· 345.
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w wysdkości 1000 tal. opłacił się od rahunku. Jednakże wskutek nie
ostrożnego obchodzenia się przez żołnierzy z ogniem, miasto części,owo 
spłonęło. Ogólnie koszty utrzymania wójsk saskich ,i szkody przez nich 
wyrządzone w Głogówku olblicza się na 4q OOO tal 16 XI 1632 r. Sasi 

_ opuśdli miasto, które z !kolei zajęła załoga cesaxska. W 1633 r. znów 
wpadły iu wojska protestanckie, dokonując nowych zniszczeń. W 1633 r. 
wojska szwetdziko-'saskie spaliły Sośrni.oowii.ce. Zdobyły one i powa�nie 
zniszczyły inne mi,asta 'księstwa olp'olsko-rad'borskiego. W 1634 ir. dużych 

. zniszczeń doznało Opole, przez droższy czas !było 1bowiem oblegane przez 
armię ce'sariską pod dowództw€!m gen. Gotza 40. 

'Po !klęsce wojsk szwedzlro-protestancild'Ch pod Nordlingen (5-6 IX 
1634) elektor saski zawairł w Pradze 30 V 1635 r. ip<>kój z ce'sarzem. 
N a Śląsku teryt·oria podległe bez,pośrednio cesairzowi, a więc talkże !księ
stwo opolSlko-racilborskie, ·z,ostały zdane wyłącznie na łaskę FeTdyria:n
da II. Bilans te,go okresu wojny był smutny dla Śląska; ·zniszczono 
miasta i wsie, a ludność poniosła duiże straty, do czego ;przyczyniła się 
jeszcze eipidernia z fat 1632/33. Samo Opole w laitach 1632-1635 ponio

,sło szlkody na sumę 131 OOO tal. Natom'iast olkres wojny w la1tach 1621-
1637 kosztował miasto na skutek !kontrybucji i zniszczeń aż 187 875 tal. 41 

Tymczasem ·załogi rcesa:rsikie dokonywały dalszych rabunków, co spowo
dowało pirofost opolskiego rburgirafa Daniela Scho'lza, !który w 1637 r. 
w liście skierowanym do Kamery Śląskiej we Wrocławiu skarżył się na 
ekscesy ze strony żołnierzy cesarskich 42• Jednocześnie dowódcy wojsk 
na!kłaidali na mieszk,ańców poszczególnych miast wysokie kontrybucje 
jako 'karę za współdziałanie z wojskami :szwedZ'lcimri li :saskimi. Przed

surowszymi :represjami powstrzymało częśdow,o cesairza wstawiennictwo 
za Śląza'kalmi króla polskiego WładY15ława IV 43. 

W 1639 T. wojna znów nawiedzó.ła Śląslk, ,gdy ·z,achodil'llie jego tereny 
zajęli Szwedzi, wyparrci jednalk w Iatach 1640-1641. Wówczas w kwiet
niu 1642 ir. nowa a:rmia s�edzika uaerzyła na Ś1ąsk pod dowództwem 
gen. Lennarta Torstensona. Po ·zajęciu Dolnego Śląska wlkroczyła ona 
na teren !księstwa opolsko-racilboirskiego, zdoibyła szturmem i częściiowo 
spalri.ła, a ,taik:,że splądrowała Opole. 

'Podobny los i to dwukrotnie {1642 i 1643) spot!kał G'liwice oraz Oles
no, !które zostało doszczętnie spalone. Spalili rteż Szwedzi Koź1e. Z 235 

40 I dz ik o w ski, Geschichte der Stadt Qppeln ... , s. 167-168; GT ti n ha gen,

op. cit., s. 253-257; J. V a v r a, Das Kollegiatstift St. Bartholomaei in Ober

glogau (Oberschlesisches Jahribuch, Bd. 2, 1925, s. 96); Str e ck e, op. cit., s. 15-

16; Geschichte Falkenberg ... , s. 62-63; Dz i e  w u 1 ski, Dzieje Raciborza, s. 90; 

Miasta polskie w tysiącleciu, t .  I, cz. 1, opr. zbior. pod red. M. Siuchnińskiego, 

Wrocław 1965, s. 471. 
41 I d  z !i k o  w sk i, Geschichte der Stadt Oppeln ... , s. 168-169.
42 Tamże, s. 169. 
43 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 355-357. 
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domów pozosta'ło tyliko 57. Od powa�niejszych zniszczeń wysoką Ikon- \ 
trybucją wykupiły się Głogówek ·(za 3 tys. tal.) i Brudnik 44. 

W 1643 II'. Szwedzi �nów przeszli z Czech przez Śląsk. Gen. Tocsten
scm został bowiem wraz z armią wezwany [lad Bałty!k;' na sikuteik wystą
p�enia przeciw Szwecji lkrróla duńslkiego. Wojska szwedzkie zajęły wów
cza.s i doszczętnie splądrowały Głogówek, rpodoibnrl.e 1pos.tąipiły z zamlk:iem, . 
którego właściciel Jerzy III Opipersdorf ibył ,gorliwym katolilkiem i st<ron
p.ikiem cesa:rza. Magistrat oszacował wówczas szkody poczynione przez 
Szwedów w Głogówku na 49 339 tal. Natomiasit wszystkie straty w rrne.-, 
ście i ddbrach zamkowych Głogówka wyniosły 126 '089 ta,1. 45 Szwedzi 
spustoszyli też w tym roiku inne tereny księstwa opolsko-radibo:rsilcie,go, 
m. i.n. częśdowo został spalO[ly Nó.emodlin 46. Ponadto olbsadzili. Opole,
prrzez co narazi.li miasto na trzykrotne atalk:,i wojsk cesarskich. Kwate
rującą zaro,gę szwedzką opolanie musieli żywić, wydatlkując na ten cel
w latach 1643-1644 - 9733 fl. 47 ,

Przed dalszymi zniszczenó.,anii woj,ennymi uchron'iło \księstwo opolsko
-raciborskie przejęcie go w zastaw przez króla polskiego Władysława IV. 
Monarcha polski dużo wcześniej zainteresował się Śląskiem. W 1635 r. 
pró'bowała to nawet wykorzystać Firancja, proponując Władysławowi 
Śląsk za wystąpienrl.e pirzeciw Halbsburgom. Flan :ten jednak był mało 
rea'lny, gdyż król i szlachta nie życzyli sobie wojny z cesarzem, Szwecja 
zaś nie chciała słyszeć o możlii.wośdach oddania Śląskia Polsce. W 1637 r. 
król zawarł ściślejszy sojusz z cesarzem i pojął za żonę aI'icyksię2miczkę 
Cecylię· Renatę Ha1bsbUTżankę. Wkirótce Władysław za.żądał od cesarza 
zaipła:ty zaległych sum posagowych swej ma1Jki i macochy, a zarazem ż,on 
Zygmunta III, AII1ny i Konstancji Ha1bsiburearek. Ponieważ cesairz nie 
dysponował gotówką, ikról polski proponował, iby cesairz przelkazał mu 
w zastaw księstwo oipois'ko-raciiborskiie. Długii.e i ucią.żliw€ ipert:ra�tacje 
zakończyły się tralktatem, podpisanym w �airszawie 30' V 1645 r., na 
mocy -!którego cesairz Ferdyna[ld III zga,dzał się iprze1kazać Władysławowi 
księstwo O'polsko--raci'borskie w zastaw na 11at 50, a ponadto !kozielski 
klucz majątików cesarsk,ich. Władysław na1tomiast z'Olbowiązywał się po· 
życzyć doda1Jkowo cesarzo1wi 200 OOO dukatów. Jedruocześnie cesarz w.pro
wadził do układu wiele zastrzeżeń ogrankzających władzę króla pol-

44 Zim m eir m a  n n, op. cit., t. II, s. 291;' Idzik ow ski, Geschichte der
Stadt Oppeln ... , s. 170;. N i e  t s c h e, op. cit., s. 185; J. Ch r z ą s z c z, Geschichte
der Stadt Neustadt in Oberschlesien, Neustadt 1912, s. 184; St Te ck e, op. cit.,
s. 17; K. Jo n c a, Zarys dziejów społecznych i gospodarczych Koźla i okolicy do
1939 roku (Ziemia Kozielska, opr. zbior. pod red. S. Popiołka, Koźle 1963, s. 50).

45 V a v r a, op. cit., (Oberschlesisches Jahrbuch, Bd. 2, 1925, s. 98-99); Nato
miast J. St r e ck e łączną wysokość strat w mieście i dobrach głogowieckich 
ocenił niźej, bo na 115 340 tal., z tego 48 908 tal. wyniosły one w samym Głogówku 
(J. Str e ck e, Oberglogau im Kriegsjahre 1643, Oberschlesier, R. 7, 1925, s. 179). 

46 Geschichte Falkenberg ... , s. 63. 
47 I d z i k ow sk i, Geschichte der Stadt Qppeln ... , s. 171. 
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skiego :na tych terenach, z 'których najważniejsze oipiewało, że iksri.ęst�o 
przechodzi w ,posiadanie polslk,ich Wazów, a nii.€ za.ś Rzeczyipospolitej 48. 
24 X 1645 ,r. zebrały się w Opolu stany !księstwa i po ikillkud:n,iowych 
obradach :złożyły 30 pa,ździeimika iprzysięgę ·kTólowi p-olsk!i€mu. Obrady 
stanów były dość lburz'lii.we, gdyż Władysław powiadom1ł je o zwolnieniu 
dotychczas'O'wych wyższych uirzędni1ków !księstwa i ipowołanri.u nowych. 
Ponadto ,główny stronniiik króla, Frainkeniber,g, skrytykował rpostępowa:nie 
byłych' urzędników !księstwa oraz zaaitalk:ował !burmistrza Opola Krzysz
tofa Ferdynanda Aridejjl.'Sibacha, !który bez urpowarżnienia ze śf,ron,y miast 
księstwa dziękował w ich imieniu ustępującemu staroście Gaschinowi 49. 

W drugiej połowie czerwca 164 7 :r. wojska cesaTSkle opuściły tereny 
księstwą na skutek :nale,gań Władysława, !który 1I1a rich miejsce wpro
wadził tu :załogi polskie. Obsadziły ,one Opole, Racibórz a. Koźle so. Pole
cił także Władysław lb'ić w Opolu monety z wizerunikiem oirła rpo'1sktiego 
i właisnego rpopier,s'i.a 51. Dominium !kozielskie król przekazał początkowo 
bratu, lbis'kurpowri. wrocławskiemu Kar,olowi Ferdynandowi, a ipo jego 
,śmierci wzięła je królowa Maria Ludwiikia Gon-za,ga. Wazowii.e :nie g.os;po
darowalri. sami w kamerze, ale oddali ją w :dzierżawę 52. Po śmierci 
Władysława IV !księstwo opolsko-rad.iborskie wziął w 'zastaw jego brat 
Jan Kazimierz, a w rok poźniej trzeci 1):)rat, biskup wrocławski Karol 
Ferdynand ·Waza. W 1655 lf. lbiskurp w:rocławslk:

J

. zmarł, a wówczais lksiię
stwo w:róciło w posiadanie krb1a Jana Kazimierza, który zrzeikł się praw 
do ndeg.o na rz.ecz swej żony Marii Ludwiki 53. W itym właś•rnie roiku na 
teren'ie :księstwa opolsko-racihorskiego na skutek najazdu Szwedów na 
Po·lisJkę ·znala·zł schTonienie dwór . polski i znaczinia liicz•ba szlachty Olraz 
duchowieństwa . Kirólowa 1przyjechała tu 7 ipa,Ź)d,zieTnika i zamieszlkała 
w· Gł,ogówku na dworze hir. F1rainciszka Euzebiusza Oppersdorfa. 17 ipaź
dziern.iika iprzybył tu taikże król 54. Ponadto w samym maeście i oikolicz
nych wsiach mieszkało ,około 2000 emigrantów z Polski. W Opolu znała-

4B Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 357-358, 370-372; J. Les z c zyń s k i ,  Wła-

dysław IV a Sląsk w latach 1644-1648, Wrocław 1969, s. 13, 14-26, 29-41. 
49 Les ze z y ń s k i ,  Władysław IV a Sląsk ... , s. 171. 
5o Tamże, s. 125. 
51 CdS , t. 19, s. 191; W. D z  i ę g i e 1, Utrata księstwa Opolskiego i Racibor

skiego przez Ludwikę Marię w 1666 r., Kr aków 1936, s. 47. 
52. M. ś m erda, Opolskie i kozielskie majątki kameralne w latach· 1666-1672

(Śląski Kwart alnik Historyczny Sobótka, R. 8, 1958, s. 536). 
53 J. L es z c z y ń s k d, Nieudana próba odzyskania księstwa opolsko-racibor

skiego przez Habsburgów w 1652 r. (Śląski Kwart alnik Historyczny Sob ótka, R. 20, 
1965, nr 1, s. 36-37). .. 

54 E. W o i ko ws k y - Bi e da u, Konig Johann Kasimir von Polen und Reichs

graf Franz Eusebius von Oppersdorf (Ob erschleisch e Heimat, t. 7, 1911, s. 126) ; 
St r e ck e, Kampf um Heim ... , s. 18; W. C z  a p  1 i ń s k d, Emigracja polska na

Sląsku w latach 1655-1660 (Śląski Kwart alnik Historyczny Sobótka, R. 6, 1955, 
s. 576).
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zR> schronienie ,()lkoło 170 'PO'laków, iprzeważnie senatorów i szlachty 
oraz duchowieńst.wa. W Koźlu we wrześniu 1655 r. �najdowały się 102 
osoby ·z Polslkri. i 500 dragonów. W Strzelcach Opolskich zamieszlkał 
arcyibiskup gruieźmd.eński. W sumie od końca 'lipca do począitJków grudnia 
przewinęło się iprrzez Śląsk 1dlroło 600 emig:ranitów z Pol-ski. Taik liczna 
emigracja polska na Śląsku żanri.epokoiła cesarza, !który ipod /koniec tego 
rdku naka1zał nie wipuszczać więcej Polaików do mfast śląskiich 55. W Opo
lu 20 listopada Jan Kazimierz zwołał konwokac,ję senatorów, gdzie pod
jęto decyzję wa}ki ze Szwedami ,oraz wytlano euniwersał do narodu. 
18 ,grudnia 1kiról opuśoił 1księstwo, udając się do kraju. W czerwcu 
1656 T. wyjechała 1też z Głogówlka !królowa ·z dworem 56. 

Pond.eważ Jian Kazimierz nie miał potomka, Maria Ludwika posta· 
nowiła księstwo opo1slko-raciiborsk,ie iprzelka,zać swej siostrzend.cy Annie 
Marii, z którą ożenił się książę francuski d'Enghien. W planach królo
wej miał być on królem ipolsikiim po Janie Kaziimierzu. Ponieważ dwór 
francuSlki 1był w XVII w. głównym rprzec.iwni1kiem Habsburgów w Euro
pie, więc nie chcieli oni widzieć na tronie, a tym bardziej w księstwie 
opolsko-racihorsk,im, !księcia posłusmego dyrektywom Wersalu. Rozrpo-, 
czął więc cesarz Leopold I stararuia o odebranie zastawu opolsko-raci
bOirskiego. Opierając się :na pierwszym testamencie lbiskurpa .Karola Fer--
dynanda Wazy próbował on zakwestionować prawa Marii Ludwiki do 
zastawu opo1slko-rac�borslkieg.o. Kiedy ·się to nie powiodło, gdyż dwo'I'owi 
polskiemu udało się odnaleźć !kopię drugiego testamentu Karola Ferdy
nanda, w /którym ustanawiał ·on swoim. spadkOlbiercą w !księstwie Jana 
Kazimierza, dyplomacja cesarska pod grożbą interwencji francuskiej 
przystąpiła do rokowań o wykup zastawu. Po dłuższych pertraktacjach 
·zawarto 21 V 1666 r. układ, :na mocy którego cesaTz z,dbowiązał się
wypłacić 'księciu d' Enghien sumę 1 200 OOO fl. i przejąć !księstwo. Nastą
piło to ofii.cjalnie w Opolu 31 V 1666 r. s1

Wypada tu zastanowić się nad dwudziestoletnim bilansem rządów 
Wazów w !księstwie -opolsko-radborskim. Przede wszysokim w olk:resie 
zastawu księstwo uchroni0tne zostało od dalszych zniszczeń wojennych 
i kontrybucji. W okresie rządów Władysława stany księstwa nie wysy
łały podarków do Kamery Śląskiej we WII'ocławiu, co ipozwalało o'bróc!ić 
te pieniądze :na ,odiburdowę kraju. Dopiero po śmierci Władysława władze 
cesarskie zmusiły staITTy księstwa do da1szego 1urszczania podatków. Duże 
zrnacze:nie dla tutejszych 1p;rotestantów md.ala tolerancyjna połi.'tyka Wa
zów. Bicie własnej monety przez Wazów na terenie księstwa przyczy
niło się do stabilizacji stosunlków mone1tarnych. Dziękti pokoj:owi w ksiię
stwie mogło rozwijać się rzemiosło li handel, zwłaszcza z Rzecząipospolii.tą. 

55 Mo s bach, op. cit., s. 337-338, 340; A. N o w a k, Geschichte der Pfarrei 
Gross Strehlitz in Oberschlesien, Gross Sta:ehlitz 1924, s. 57; Cz ap 1 iński, 

Emigracja polska ... , s. 566-567, 599-600. 

56 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 383. 

57 Dz i ę gie 1, op. cit., s. 88-113; Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 384-387. 
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Pobyt załóg polskich na tym terenie stanowił w,prawd"1:ie znaczne ,obcią
żenie dla księstwa, ale mógł w pewnym stopniu przyczynić się do zain
teresowania Rzecząpospolitą wśl!'ód miejscowej ludności 1polskiej. Praw
dopodobne lkontaMy ·ludnośoi z żołnierzamó. pols1cimi mogły podnosić 
w j,ej oczach powagę języka polskiego. Ponadto w 165'5 r. przybyło tu 
<lu,żo emigrantów z Polski, którzy przez używanie języka polskiego 
przyczyinili ,się do utrwalenia ipolsikoścd na tych terenach. W rramach 
akcjii rekato'lizacyjnej ułaitwi:ony ,dostęp mieli tu !księża polscy, ziwłaszcza 
w okresie r.zą:dów w lksięstwiie 1biskupa wrocłaiwskiego Karola Wazy 58. 

Sprawa ,Sląska znalazła się zinów na lkiróiJko w !kręgu zaill1Jteresowań 
króla Jana III Sobieskiego. Pomysł r,ewindykacj,i Sląska przez Polskę 
wysunęła w 1674 ir. dy;plomacja frrancuska jaiko dywersję przeciw Hab
sburgom, ·z którymi Francja 'była rw 1stanie wojny od 1673 r. W 1675 r. 
został nawet z,awarty fajny układ w Jaworowie między królem Janem III 
a przedstawicielami króla francuskiego, w którym Ludwik XIV obiecał 
wespl'Zeć subsydiami pieniężnymi Jana III, o ile ten :podejmie działania 

· wojenne na Śląsku. Ze względu jednak na _silną ·opozycję antyfrancuską
wśród szlachty polskiej oraz wskutek niebezpieczeństwa tureckiego,
umowa nie mogła dojść do slkutku. Król polski zaczął od 1679 II'. -przy
gotowywać ,się do wojny z Turcją, a w z•wiiązku z tym zil:)liżył się do
dworu wiedeńskiego. Kiedy w 1683 r. wo·jska tureckie olbległy Wti.edeń,
ki.ról polsiki w sierpniu tego Toku ruszył z armią prrzez Górny Sląsil< 111a
pomoc Habsburgowi. Przechodząca przez tereny księstwa opolsko-raci'bor
sk1iego armii.a pol,ska 1była owacyjnie witana. ·Zostawiła też po sobie
korzystne wrażenie, o czym świadczyły wzmian•kli w ikronilkach tutejszych
miast oraz późniejsza 1iiterartura, 59. Król Sobieski utrzymywał rbO'WJi.,em
w wojsku żelazną dyscyplinę i surowo 1kairał iżofolierzy za ralbowa:nie
mieszkańców.

W zwią,zlku z Licznymi wojnalmi prowadzonymi przez Habsburrgów,
k,sięstwo opolsiko-radilborskie, pódobn1ie jak cały Śląsk, ponosić musiało
znaczne !koszty rw postaci podatków 60. Dolkuczliwe ,były też !przemarsze
i kwa'tei-unkri wojsk. I tak w 1706 T. !pTzeszedł z armią 1p:rzez Sląsik do
Saksonii król szwedzlki Karol XII. W 1733 r. w związku z wa·lką o tiron
polski iprzyibyły do Opola 'i .rozłożyły się pod mliastem wojska cesarskie,
\które miasto musiało prawdopodobnie iprowiiantoiwać 61• W 1735 r. prze
m:aszerowała przez Górny Śląsk a'I'mia :rosyjska ridąca na ipoinoc ces1alI'zowi.

ss Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 377-382, 400-401; Le s z c z yń s k i, Włady

sław IV a Sląsk ... , s. 144, 190-193, 199. 

sg Historia Sląska, t. I, cz. 3, t. 427-433. 
60 N i e t s c h e, op. cit., s. 195 . 

. 61 WAP Opole, Mat. m. Opola, sygn. 21 (Różne przypadki stają się we świecie
osobliwie w Opolu, s. 3); E. Ta 1 a r, Das grosse Heerlager im Jahre 1733 (Ober
schlesischer Heimat-Kalender 1933, s. 56-58). O pobycie wojsk w Opolu świadczą 
też wykazane w księgach rachunkowych wydatki Opola z lat 1721-1736 na utrzy
manie i zakwaterowanie żołnierzy (W AP Opole, A. m. Opola, sygn. 40-47). 
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S'tacj·o,n<Crwała ona też w Opolu; o czym wspomina nieznany mieJscowy 
pamię,tniik,arz: ,,na całym Rynku i u•licad'.). na ziierhi leżelli, za swój ,grosz 
żyli, ,gdzie mogli to kradli" 62. 

20 X 1740 r. ·zmairł ·cesarz Kawl VI po'Zostawiając tron córce Marii 
Teresie. Wykorzystał sytuację !król 1pruski Firyderyłk I'I ,i 16 girudinia 
wydał swym wojsk,om TOzkaz przekroczenia granicy Ślą.slkta. Ludność 
Górnego Ś'ląska, 1przeważn�e katoliclka, odniosła się IIliechętnie do na
jeźdźcy, obawiała się !bowiem prześladowań ze strQiily iprotestianc!kiego 
rządu pruskiego. 9 I 1741 r. sejmik opolsko-raciiborn�i ofiiarawał Marrii 
Teresie 50 OOO fil. oraJZ zaproponował zoTganizowan1e pospolitego rusze
nia. W samym Opo'lu przeciw IPrusaikom wystąpiła milicja miejska, 
!którą musieli oni w związku z tym <rozbroić 63. P,o dłuższych wa'lkach
Fryderryk. wespół z koaliicją ·zmusił Marię Teresę do ipodpisania 11 VI
1742 r. rulkładu pokojowego we Wrocławiu. Na jego .podstawie otrzymy
wał o:n cały Śląsk Dolny i więikszą część śląska Górnego, w tym księ
stwo opo'lrslko-racilborskie w oałości.

W świetle 1powyższego wyraź.nie rysuje się duża zmienność losów
politycznych księstwa opollslko-raciborsikiego w lafach 1532-1742. Haib
sburgo'W!ie bowiem tra!ktowali księstwo jaiko 'Qlbiekt przetargów po1i1tycz
nych oraz finansowych ii często oddawali je w zastaw l'Uib 'lenno. Było
ito zjawis!ko zasadniczo niekorzystne dla ludnośoi, gdyż ko•lejni posiadacze
iksięst,wa mieli często na względzie jedynie własne interesy.

ABRISS DER POLITISCHEN GESCHICHTE DES FVRSTENTUMS 

OPOLE-RACIB0RZ 

Im 16 Jh. war das Filrstentum Opole eines der grossten in Schlesien und 
umfasste 1/5 des gesamten Territoriums von Schlesien. 1521 ilbernahm der Filrst 
von Opole, Jan Dobry, unter seine Herirschaft auch des Filrstentum Raci
bórz. Nachdem er 1532 ohne Nachkommenschaft gestorben war, fielen beide 
Fiirstentilmer als Versatz Georg Hohenzollern zu. Auf Grund eines Vertrags 
mit Ferdinand I. von HabsbUTg iibernahm J. Sigismund Zapolya 1551 das Fursten
tum Opole, ung spater auch das Filrstentum Racibórz. Seine Herrschaft dauerte 
hier lediglich bis 1556. Auf Grund eines Abkommens mit Kaiser Rudolf II. fiel 
das Filrstentum Opole-Racibórz 1598 dem s<iebenbfrrgischen Filrsten Sigismund 
Batory zu. Dieser herrschte hier aber nur filnf Monate, wonach das Filrstentum 
wieder unter die unmittelbare Herrschaft des Kaisers gelangte. Der DreissigjahTige 
Krieg v'erursachte im Filrstentum grosse ·Verluste unter der Bevolkerung und 
schwere materielle Schaden. In dieser Zeit wurde das Filrstentum wJeder von den 
Habsburgern abgetreten, zuerst von 1622 bis 1623 als Erbherrschaft an den sieben
biiTgischen Fi.irsten Bethlen Gabor, und dann 1645 als Versatz fur 50 Jahre an 
den polnischen Konig Władysław IV. Wasas herrschten im Filrstentum bis 1666, 
danach kam es wieder unter, die dkekte Herrschaft der Habsburger, die bis zur 
Besetzung Schlesiens durch Preussen ill1 Jahre 1742 dauerte. 

s2 WAP Opole, Mat. m. Opola, sygn. 21, s. 4. 
oa Historia SJąska, t. I, cz. 3, s. 485. 




