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JOZEF LESZCZYNSKI 

ZABIEGI I PRZETARGI WOKÖL SL,\SKA W CZASIE WOJNY 
. 

TRZYDZIESTOLETNIEJ 

Ziemia sh\ska polozona w dorzeczu g6rnej i srodkowej Odry, na po
graniczu Polski, Wi,gier, Moraw, Czech, Luzyc, Marchii i Pomorza, sto
sunkowo g�sto zaludniona, silnie zurbanizowana, szczeg6lnie w swej 

srodkowej czi,sci, slyrnica z bogactw naturalnych, wyrob6w rzemieslni
czych, handlu tranzytowego i lokalnego oraz z wysokiej kultury rolniczej, 
od wczesnego sredniowiecza stanowila przedmiot zabieg6w wszystkich 
s11siad6w, kt6rzy starali sii, odebrac j11 Polsee i wl11czyc do wlasnych 
organizm6w panstwowych. Obok wzgl<,d6w gospodarczych decydowalo 
o tym polozenie geograficzne Sl11ska i zwi11zane z tym znaczenie strate
giczne. Najsilniej, aczkolwi<ek z duz& doz& przesady podkreslal je W. Dzii,
giel, pisz&c: ,,Sl&sk dzierzyl w swym ri,ku przez wieki klucz do rozwi&za
nia zagadnienia linii Odry, zagadnienia tak nieslychanie waznego dla 
dziej6w srodkowej Europy. Sl11sk nad Odr& byl i jest tym, czym byly 
i Sfl Alzacja z Lotaryngi& nad Renem. W tych dw6ch punktach zauwazyc 
mozna i trzeba zbieganie si<, nerw6w polityki og6lnoeuropejskiej" '· Kil
kuwiekow& rywalizacji, o Sl&sk wygraly ostatecznie Czechy, wraz z kt6ry
mi w 1526 r. dostal sii, on pod panowanie Habsburg6w. 

Walory gospodarcze, polityczne, a zwlaszcza strategiczne Sl&ska uwido
czni!y sii, szczeg6lnie w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). St&d 
tez od razu wzrosla znacznie liczba pretendent6w do usadowienia si<, 
w tej prowincji, st&d r6wniez sprawa sl&ska stala si<, przedmiotem zywe
go zainteresowania nie tylko dyplomacji panstw srodkowoeuropejskich, 
ale tak:i:e zachodnich (Francja) i p6!nocnych (Szwecja i Dania). Dw6r ce
sarski poslugiwal sii, ni&, gdy trzeba byl:o utrzymac w swoim obozie 
niepewnego sprzymie�zenca, pozyskac nowego sojusznika, zneutralizowac 
rzeczywistego lub potencjalnego przeciwnika czy wreszcie zlikwidowac 

1 W. D z i � g i e 1, Utrata ksifstw opotskiego i raciborskiego przez Ludwik� 

Marit: w r. 1666, Krak6w 1936, s. 1. 
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P\lstki w· skarbie. Wa:i:nym atutem stal si" te:i: S!<1sk w r<;ku dyplomacji 
szwedzkiej, francuskiej i brandenburskiej '· 

Poczqtkowo zgodnie z niemal od wieku trwajqcq tradycj:. cz"sc 51<1-
ska, ksi<;stwo opolsko-raciborskie poslu:i:ylo Habsburgom do przetarg6w 
w kombinacjach politycznych i finansowych na terenie W<;gier. Gdy po 
wybuchu powstania czeskiego ksiq:i:<; siedmiogrodzki Bethlen Gabor zna
lazl si� w 1619 r. w szeregach przeciwnik6w cesarza, dyplomacja habsbur
ska. aobila wszystko, by oslabic jego pozycj<; mi<;dzynarodow<1, oderwac 
od sprzymierzei\cow i uszczuplic • jego stan posiadania na W,:grzech. 
W tych wysilkach nie pozostawala ona samotna. Szczeg6lnie owocna oka
zala si<; przy tym pomoc <lworu polskiego i cz,:sciowo dyplomacji francu
skiej, kt6ra odegrala pewn:. rol<; w czasie rokowan pokojowych w twierdzy 
Hainburg'· Na mocy rozejm6w w Bratyslawie i Banskiej Bystrzycy ze 
stycznia i sierpnia 1620 r. oraz pokoju w Mikulowie (Nikolsburg) na 
Morawach zawartego w noc sylwestrowq 1621/1622 r. Bethlen za porzuce
nie sprawy protestanckiej otrzymal m. in. ksi<;stwo opolsko-raciborskie 
jako dziedziczne lenno Korony sw. Waclawa '· \ 

Ksiq:i:<; siedmiogrndzki nie traktowal pocz:.tkowo powa:i:nie nabytk6w 
terytorialnych na S!qsku, kt6ry przecie:i: nie graniczyl bezposrednio z jego 
posiadlosciami. N awü1zywal po prostu do tradycji kr6lowej w,:gierskiej 
Izabeli z.1polya i Zygmunta Batorego, kt6rzy przez kilka lat byli wlad
cami z'iemi g6rnoslqskiej. Jesli upieral si<; przy posiadaniu ksi<;stwa opol
sko-raciborskiego, to chodzilo mu gl6wnie o wzgl<;dy finansowe. Rychlo 
bowiem zorientowal sit;, Ze zamoi:na ziemia g6rn0Sh1ska moi:e staC si� 

dla niego kopalni<1 zlota, a pieni<;dzy ciqgle potrzebowal. Jego rabunkowa 
polityka ekonomiczna, szczeg6lnie monetarna, przyniosla niespodziewanie 

korzystne wyniki, bo 300 0 00 floren6w renskich rocznie s. Nie przeto 
dziwnego, :i:e Bethlen chcial zatrzymac •ksi<;stwo opolsko-racibornkie pod 
swoim panowaniem. Z czasem do wzgl<;d6w finansowych doszly czynniki 
polityczne i militarne. Gdy Bethlen zacz<1l nawi:.zywac szersze kontakty 
dyplomatyczne i snuc, zupelnie zresztq realne, plany aliansu z p6lnocnymi 
krajami' protestanckimi, ze Szwecjq, Daniq i ksiq:i:<;tami p6lnocnoniemiec
kimi, zorientowal si<; szybko w du:i:ym znaczeniu strategicznym S!qska 
i staral si<; nie stracic przycz6!ka g6rnosl'!Skiego. Zrobil to jednak za poz
no, poniewaz w jego intencjach polapali si<; tak:i:e kierownicy polityki 

2 Tami.e, s. 2. 
a Ambassade extraordinaire de Messieurs le duc d'Angoul€sme, comte de Be

thune et de Preaux-Chasteau-Neuf ... , Paris 1667, s, 12 .n. 
4 J. L es z c z y n s k i, Rzqdy Bethlena Gdbora na GOrnym Slqsku (1620-1624) 

{Slc1ski Kwart. Hist. Sob6tka, R. XIV, 1959, nr 3, s. 312 n.). 
s E. Ver es s, Btithory Zsigmond es Bethlen G<l.bor viszonya az oppelnratibori 

herczsegekhes (Erdelyi MU.zeum, t. X!IV, Kolozsvär 1897, s. 31). 
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habsl,urskiej i na mocy postanowien pokoju wiedenskiego z maja 1624 r. 
odebrali mu ksii;stwo opolsko-raciborskie. Przedsi,;brane przez Bethlena 
w latach !624-1626 pr6by powrotu na G6rny S!eisk zakonczyly sii; calko
witytn niepowodzeniem a. 

Panowanie Bethlena Gabora w ksi,;stwie opolsko-raciborskim bylo 
ostatnim ogniwem lancucha zastaw6w tej ziemi wladcom w,;gierskim 
i siedmiogrodzkim. W Siedmiogrodzie przetrwala jednak pami,;c o korzy
sciach finansowych i politycznych, jakie dawalo posiadanie tej ziemi. 
Sfa1d nasts'pcy Bethlena przypominali swe prawa do niej i domagali sis' 
od Habsburg6w jej zwrotu niezaleznie od tego, czy znajdowali sis' w soju
szu, czy w wojnie z cesarzem. Juz w 1629 r. powstal projekt ozenku 
Hommonaya z jedrn1 z arcyksis'Zniczek austriackich i oddania jej w posagu 
ksis'stwa opolsko-raciborskiego. Nie zyskal on jednak aprobaty cesar
skiej 7. Gdy w 1645 r. Wladyslaw IV uzyskal ts' ziemis' w zastaw hipote
czny na 50 lat, natychmiast zglosil do niej pretensje Jerzy I Rakoczy 8• 
Nie mialy one jednak szans powodz,enia, poniewaZ swych roszczen 

mag! on dochodzic tylko silei, a to oznaczalo wojns' nie tylko z cesarzem, 
ale i z kr6lem polskim. W momencie zarysowujeicego sis' zwrotu w stosun
kach polsko-szwedzkich, nad kt6rych poprawei pracowala intensywnie 
dyplomacja francuska 9, bylo to zupelnie niemozliwe. Pocieigns'loby bo
wiem za sobei calkowitei izolacjs' politycznei Siedmiogrodu. 

Ogromne zainteresowanie sprawei Sleiska w okresie wojny trzydziesto
letniej przejawiala Brandenburgia. Zaczs'lo sis' ono juz w jej poczeitkowej 
fazie, gdy niefortunny naczelny dow6dca wojsk zbuntowanych stan6w 
sleiskich Jan Jerzy Hohenzollern zostal w 1621 r. pozbawiony przez Fercfy
nanda II czci i wiary oraz skazany na banicj<;,, traceic tym samym posia
dlnsci slqskie: ksi<;,stwo karniowskie, panstwo stanowe Bytom oraz ßo
gumi n. Dyplomacja brandenburska robila w6wczas wszystko, by utrzymac 
te ziemie w posiadaniu Hohenzollern6w, ale bezskutecznie, bo dw6r 

wiedel1ski nie chcial p6jSC w tej sprawie na najmniejsze nawet ustE;!

pstwa 10. Dopiero wyleidowanie wojsk szwedzkich w 1630 r. na Pomorzu 
Zachodnim i przysteipienie nast<;,pnie Brandenburgii do sojuszu ze Szwe-

6 Le s z c zy 11. s k i, Rzqdy ... s. 343-348. 

1 Tami:e, s. 351. 

s J. L e s  z c z y 11 s k i, La Sil€sie dans la politique europ€enne ai:x xv1e-xv11e 

siecies (Acta Poloniae Historica, t. XXII, 1970, s. 95-96). 
9 W. C z a p 1 i 11 s k i, Wladyslaw IV wobec wojny 30-tetniej (1637-1645), Krak6w 

1937, s. 105 n .. ; W. C z er m a k, Plany wojny tureckiej Wladyslawa IV, Krak 6w 1895, 
s. 361-362. 

10 H. Sch ulze, Markgraf Johann Georg von Bri:mdenburg und der Strefr um 

Jägerndorf, Beuthen und Oderberg in den Jahren 1617-1624 (Zeitschrift für Ge

schich te und Alterthum Sch lesiens - dalej skr6t: ZGS - R. XXXILI, 1895, s. 177-
214). 
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cj<1 otworzy!o przed Hohenzollernami realne perspektywy odzyskania 
u traconych posiadlosci sl<1skich, a nawet ich pomnozenia o nowe nabytki. 
Wojska brandenburskie wkroczyly na Sl<1sk, a dyplomaci kurfirsta Jerzego 

Wilhelma pracowali usilnie nad odnowieniem uniewaznionego przez Fer
dynanda I w 1546 r. ,,paktu familijnego" z Piastowiczami brzesko-legnic
kimi. Sklanial Si": wyraznie ku temu ksi<1:i:": legnicki J erzy Rudolf, aJe 
cala sprawa upadla wobec zdecydowanego weta ze strony ksi":cia brzes
kiego Jana Chrystiana 11• Brandenburczycy wsp6lnie z Sasami starali si� 
sklonic stany sl<1skie do sci.llejszego zwi<1zania si": z obozem protestanckim 
w Rzeszy 12. Stany wolaly jednak zaj<1c postaw": wyczekuj'!C<\, by nieroz
waznym krokiem nie narazic si": na zemst": Habsburg6w, zwlaszcza ze po 
smierci Gustawa Adolfa pod Lützen w 1632 r. Jerzy Wilhelm, podobnie 
jak zreszt<1 i elektor saski Jan Jerzy I mysleli raczej o wycofaniu Si": 

z wojny niz o dalszym jej prowadzeniu. Mimo to w 1633 r. ksi<1:i:":ta Brze
gu, Legnicy i Olesnicy oraz ksi":stwo i miasto Wroclaw zawarly „koniun

kcj":" z wodzami protestanckimi w celu zorganizowania protestant6w 
slqsKich do walki o tolerancj� wyznaniowii. Jednakze Brandenburczycy 
nie kwapili Si": z udzieleniem im gwarancji, a eo wi":cej, wdali si": w ro
kowania pokojowe z cesarzem i zawarli z nim w 1635 r. pok6j. Na nie 
zdaly si� namowy kanclerza szwedzkiego Axela Oxenstierny, na nie 
wysilki dyplomat6w szwedzkich wspomaganych przez przedstawicieli 
Francji. Jerzy Wilhelm nie widzial dla siebie wi�kszych korzysci z pozo
stania w obozie antyhabsburskim, nawet gdy lekkii r�k'l oferowano mu 
nie tylko utraoone ksi":stwo karniowskie, Bytom i Bogumin oraz ekspekta
tyw": na ziemie ksiiiziit brzesko-legnickich, ale w og6le caly Sliisk. Per
spektywy na pozyskanie tej prowincji byly zbyt mgliste, a widoki na 
uporanie si� cesarza z przeciwnikami zbyt realne, by odwazyl si� na dal
sze wsp6ldzialanie ze Szwedami "· Przeszedl wi�c na stron� cesar,a, 
a jako jego sojusznik nie m6gl zbytnio liczyc na powazniejsze koncesje 
na Sliisku. Najwyzej m6gl si� spodziewac zwrotu Karniowa, Bytomia 
i Bogumina Hohenzollernom, ale nadzieje te okazaly si": plonne. Habsbur
gowie nie zamierzali wpuscic ponownie Hohenzollern6w na Sl<1sk. Co 
prawda, juz po zawarciu rozejmu szwedzko-brandenburskiego m6wiono 
w lecie 1645 r., ze poszukuj<1cy gwaltownie pieni�dzy Ferdynand III chce 
zaciiigniic u „wielkiego elektora" Fryderyka Wilhelma pozyczk": pod za
staw ksi�stwa glogowskiego "· ale wiesci te okazaly si� nieprawdziwe. 

11 C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, t. II, Gotha 1886, s. 232 n. 
12 Tami.e, s. 247 n. 
1s J. G. Dr o y s e n, Der Staat des grossen Kurfürsten, cz. I, wyd. 2, Leipzig 

1870, s. 101 n. 

u J. L e s  z c z y 11 s k i, Wladyslaw IV a Slqsk w latach 1644-1648, Wroclaw 

1969, s. 69. 
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Szczeg6lnie dui:<1 aktywnosc w kwestii uzyskania nabytk6w terytorial
nych na SI<1sku rozwin�la dyplomacja brandenburska w okresie westfal
skiego kongresu pokojowego. Wprawdzie gl6wnym przedmiotem zabieg6w 
brandenburskich bylo pozyskanie dla Hohenzollern6w Pomorza Zachod
niego ze Szczecinem oraz ksi�stw duchownych w p6lnocnych Niemczech, 
ale nie rezygnowano tez z pewnych koncesji na Slqsku. Fryderykowi 
Wilhelmowi chodzilo szczeg6lnie o odzyskanie ksi�stwa karniowskiego 
oraz Bytomia i Bogumina, choc doskonale zdawa! sobie spraw�, ze na 
skutek znacznego oddalenia tych terytori6w od Brandenburgii moze je 
latwo utracic w nie sprzyjaj<1cych dla domu hohenzollernowskiego warun
kach. Mimo to jego przedstawiciel na kongres westfalski hr. Jan Witt
genstein wystqpi! 18 XI 1645 r. wobec delegacji cesarskiej z Zqdaniem 
zwrotu zabranych Janowi Jerzemu Hohenzollernowi posiadlosci sl,iskich 15. 

Gdy spotkal si� z odmow,i, ponowi! je na pocz,itku marca 1646 r., postu
Juj,ic jednoczesnie przyznanie kurfirstowi ksi�stwa krosnienskiego. Nale
zalo ono wprawdzie do Brandenburgii w formie zastawu od 1482 r., 
a w postaci lenna dziedzicznego od 1537 r., ale Fryderykowi Wilhelmowi 
zalezalo na tym, by ten stan faktyczny zosta! usankcjonowany traktatem 
mi�dzynarodowym. Nie byl przeciez pewny, czy cesarz nie zechce go 
stamt,id usun,ic, zw!aszcza ze gl6wny delegat cesarski na kongres westfal
ski hr. Maksymilian Trauttmannsdorf zlozy! wobec przedstawiciela Fran
cji ks. Henryka de Longueville oswiadczenie, iz Hohen�ollernowie S<\ 
,,ledwie tolerowani" na tym terenie '6• Gdy na pocz,itku kwietnia delega
cja cesarska jeszcze raz odrzucila stanowczo pretensje kurfirsta i ·na tym 
stanowisku wytrwala do konca kongresu, zwlaszcza ze 2 VIII 1647 r. Fer
dynand III specjalnym reskryptem zabronil jej jakichkolwiek ust�pstw 
w omawianej kwestii, w maju 1646 r. z roszczeniami do schedy po Janie 
Jerzym wyst,ipil margrabia Chrystian Wilhelm jako jego najblizszy 
krewny, zresztq takze bezskutecznie 17. Natomiast Fryderyk Wilhelm 

15 B. Si n d  e 1 a f, Slezskci otcizka na mirovE?m; kongresu vestfdlskE?m 1643-1648 

(Sbornik praci filosoficke fakulty Brnenske university, R. X, 1961, fada historick3., 
C 8, s. 269). Brandenburska tajna rada postanowila wyst.ipiC z Uldaniem zwrotu 
ksiE:stwa karniowskiego ju:i 28 VI 1645 r., gdy do Berlina doszly wieSci o przedlo
Zeniu przez SzwecjE: i FrancjE: propozycji pokojowych (0. M e i n a r d u s, Protokolle 

und Relationen des Brandenburgischen Geheimen Rathes aus der Zeit des Kurfür

sten Friedrich Wilhelm, t. III, Leipzig 1893, s. 163). Kurfirst aprobowal tE: decyzj� 
i wyslal odpowiednicl instrukcjE: swym delegatom na kongres westfalski (Urkunden 

-und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenbu-rg, 

hrsg. B. Erdmannsdörffer, t. IV, Berlin 1887, s. 387). 
H $i n d e} 8. f, op. cit., S. 270 i 289, przyp, 33. 
17 TamZe, s. 273 i 291, przyp, 53. Delegacja cesarska stala caly czas na stariowi

sku, Ze sprawa ksiE:stwa karniowskiego nie nale:iy do kompetencji kongresu pokojo
wego, i dlatego nie chciala nad nic1 w og61e dyskutowaC; C. W. Gär t n e r, West

phälische Friedens-Cantzley, t. IX, Leipzig 1738, · s. 784--785. 
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stracil zupelnie nadziej� na odzyskanie dla swego rodu spornych posia
dlosci sl11skich. Nie m6gl przeciez w tej sprawie liczyc na szersze popar
cie mi�dzynarodowe, skoro wedlug opinii jego wlasnego dyplomaty Jana 
Fryderyka von Löbena w pewnych kolach kongresu panuje przekonanie, 
ze po smierci Jana Jerzego Hohenzollerna jedynym prawowitym dziedzi
cem ksi�stwa karniowskiego oraz Bytomia i Bogumina jest kr61 czeski, 
a wi�c Habsburg. Na wszelki wypadek jednak polecil tajnym radcom 
odszukac w archiwach wszelkie dokumenty, kt6re by potwierdzaly pre
tensje Hohenzollern6w do tych posiadlosci 18. W przyszlosci mogly si� 
wszak przydac. 

Nie mog11c odzyskac sl11skich terytori6w Jana Jerzego, Fryderyk 
Wilhelm postanowil wytargowac za nie od Habsburg6w j.akis ekwiwalent 
na Sl11sku. Juz w rezolucji z 28 VI 1645 r. wspomnial o ksi�stwie glogow
skim jako odpowiedniej rekompensacie za ksi�stwo karniowskie 19• Gdy 
jednak tajna rada zwr6cila mu uwag�, ze ksi�stwo glogowskie „jest 
jednym z najznakomitszych ksi�stw, z kt6rym karniowskie nie moze si� 
w og6le r6wnac", trudno wi�c przypuszczac, by cesarz zechcial z niego 
zrezygnowac 20, na razie zaniechal tego pomyslu i nadal trwal przy postu
lacie zwrotu Hohenzollernom schedy po Janie Jerzym. Dopiero 13 II 
1646 r. polecil swym dyplomatom starac si� o zamian� ksi<,stwa karniow
skiego na znacznie od niego wi�ksze i zamozniejsze ksi�stwo swidnicko
-jaworskie, a gdyby si� dw6r wiedenski na to nie zgodzil - to na ksi<,
stwo glogowskie. W wypadku aprobaty Wiednia na t� zamian<, obiecywal 
teZ zrzec si� na rzecz cesarza swoich naleinoSci z komory wroclawskiej. 

Gdyby i na to Ferdynand III nie wyrazil zgody, przedstawiciele kurfirsta 
mieli z11dac jako ekwiwalentu ksi�stwa zaganskiego wraz z powiatem 
swiebodzinskim, ale juz bez rezygnacji ze wspomnianych_ wyzej nalez
noSci 21. 

Ze wzgl<,du na to, ze dw6r wiedenski uwa:i:al roszczenia brandenbur
skie o ksi<,stwo karniowskie za calkowicie bezprawne i bezpodstawne, nie 
chcial przystac na :i:adn11 rekompensat<, za nie. Kurfirst musia! wi<,c 
szukac innej podstawy do wytargowania ust<,pstw na $)11sku." Dostarczyla 
jej sprawa pomorska. W drugiej polowie kwietnia 1646 r. Löben z roz
czarowaniem donosil kurfirstowi z Westfalii, i:i: wszystko wskazuje na 
to, :i:e w kwestii pomorskiej zwyci<,zq Szwedzi i :i:e Brandenburgia b,:dzie 
musiala zrezygnowac ze swych roszczen na tym terenie. W zwi11zku z tym 
radzil, by w zamian Fryderyk Wilhelm zaz11dal rekompensaty w postaci 

1s Sind e 1 ä f, op. cit., s. 290-291, przyp. 52. 
19 Urkunden ... , t. IV, s. 387. 
20 Mein a r du s, op. cit., t. 111, s. 357. 
21 Tami.e, s. 385, 388--389; Sind e 1 ä f, op. cit., s. 273-274. 
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Magdeburga, Bremy, Verden, Halberstadtu, Osnabrück oraz dw6ch ksi<,
stw sl&skich: zaganskiego i glogowskiego 22. Kurfirst nie od razu poszedl 
za t& sugestiq szukania ekwiwalentu za Pomorze Zachodnie m. in. na 
Slqsku. Wi<,cej korzysci dla siebie widzial w pozyskaniu p61nocnonie
mieckich ksi<,stw duchownych. Tajna rada proponowala nawet wystqpic 
na kongresie z wnioskiem, by w wypadku ·przyznania Brandenburgii 
Magdeburga i Halberstadtu tamtejszy biskup otrzymal wynagrodzenie 
,,w niekt6rych ksi<,stwach sl&skich" "· Gdy jednak dw6r berlinski zorien
towal si<,, ze jego starania o ziemie sl&skie znajdq silne poparcie Szwecji 
i Francji zainteresowanych przecieZ w odwröceniu uwagi Brandenburgii 

od Pomorza Zachodniego, o czym nizej b<,dzie szerzej mowa, postanowil 
wystqpic z pretensjami do röznych cz<,sci Dolnego Sl&ska, przy czym 
jego apetyty na te ziemie coraz bardziej rosly. Na poczqtku czerwca 1646 r. 
tajna rada postanowila domagac si<, za Pomorze obok wyzej wspomnia
nych ksi<,stw duchownych w Niemczech ksi<,stw zaganskiego, glogow
skiego, a nawet hrabstwa klodzkiego 24. W nast<,pnych miesiqcach kurfirst 
dorzucil do tego jeszcze . ksi<,stwo swidnicko-jaworskie "· W polowie 
sierpnia Fryderyk Wilhelm zlecil swym delegatom na kongres, by po 
pewnych targach zgodzili si<, na odst&pienie Szwedom Pomorza Przed
niego, ale za cen<, ekspektatywy na Magdeburg, Brem<,, Halberstadtu, 
Minden, Hildesheimu, Osnabrück, Monasteru oraz ksi<,stw glogowskiego, 
zaganskiego i swidnicko-jaworskiego. Ksii,stwa slqskie mialy byc prze
kazane kurfirstowi bez jakichkolwiek zobowi&zan i ci<,zar6w na rzecz 
c:esarza 26. 

Pod koniec wrzesnia 1646 r. rozpocz<,ly si<, w Osnabrück rokowania 
cesarsko-brandenburskie. Zgodnie z instrukcjq delegacja brandenburska 
z Wittgensteinem na czele miala najpierw zazqdac od przedstawicidi 
cesarza oddania kurfirstowi calego Pomorza Zachodniego. Zdawano sobie 
jednak spraw<,, ze wobec posti,pu negocjacji habsbursko"szwedzkich i zde
cydowanej woli Szwecji utrzymania sii, na Pomorzu Zachodnim i:<1danie 
to nie ma szans realizacji. Dlatego tez w wypadku oporu ze strony Trautt
n1annsdorffa miano si� domagaC: Pomorza Kolobrzeskiego oraz Szczecina1 

a takze Halberstadtu. Gdyby strona cesarska upierala sii, przy oddaniu 
Szczecina Szwedcim, w6wczas ekwiwalentem zan mialy byc ksii,s\wa 
sl<1skie: glogowskie, zaganskie i swidnicko-jaworskie oraz ekspektatywa 
na Magdeburg. Trauttmannsdorff nie chcial nawet slyszec o jakichkol
wiek usti,pstwach na Sl<1sku. R6wniez Fryderyk Wilhelm nie zdradzal 

!2 M e i n a r du s, op. cit., s. 426-434. 
23 Tamie, s. 462, 474; Sind e 1 ä f, op. cit., s. 274. 
24 Mein a r du s, op. cit., s. 476: Sind e 1 ä f, op. cit., s. 274. 
2s Urkunden ... , t. IV, s. 454, 464. 
2e Mein a r du s, op. cit., s. 542-544; Sind e l ä f, op. cit., s. 274. 
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ochoty do ust�pstw. Jeszcze w styczniu 1647 r. upieral si� an przy Po
morzu Kolobrzeskim, ksi�stwach biskupich Halberstadt i Minden, ekspe
ktatywie magdeburskiej oraz ksi�stwach glogowskim i zaganskim 21. Gdy 
jednak w lutym tego roku zostal zawarty wst�pny uklad szwed:ako-habs
burski daj11cy Pomorze Przednie ze Szczecinem Szwecji, pod naciskiem 
dyplomacji szwedzkiej, francuskiej i holenderskiej zgodzil si� na rezy
gnacj� ze Szczecina i ksi�stw sl11skich. Wiedzial dobrze, ze bez poparcia 
koalicji antyhabsburskiej sam niewiele osi11gnie u cesarza. Pr6bowal 
jeszcze na delegacji cesarskiej wym6c zwrot Hohenzollernom ksi�stwa 
karniowskiego, ale bez zadnego rezultatu. Nieust�pliwosc cesarza w spra
wach sl11skich tak zdenerwowala kurfirsta, ze w czerwcu 1647 r. za
mierzal porzucic neutralnosc i przyst11pic do koalicji antycesarskiej 
u boku Szwed6w, ale i tego pomyslu zaniechal 28• 

Tak wi�c ostatecznie Fryderykowi Wilhelmowi nie udalo si� uzyskac 
na Sl11sku zadnej nowej posiadlosci, oczywiscie poza posiadanym j uz 
uprzednio ksi�stwem krosnienskim. Nie zrealizowal tym samym gl6wne
go celu swej polityki sl11skiej "· Ze w stosunku do SJ11ska przyswiecaly 
mu wyl11cznie cele ekspansywne, swiadczy najlepiej fakt, iz nie intereso
wal go wcale los protestant6w sl11skich zagrozonych przez reakcj� kato
lickq. Delegaci brandenburscy ani razu nie uj�li si� za nimi na kongresie 
westfalskim, choc w licznych rozmowach z Trauttmannsdorffem mieli ku 
temu niejednokrotnie okazj�. Kurfirst spodziewal si�, ze nie poruszaj11c 
drazliwej i niemilej dla dworu wiedenskiego kwestii zapewnienia prote
stantom sl11skim, podobnie zreszt11 jak i czeskim oraz morawskim czy 
austriackim, tolerancji wyznaniowej nakloni cesarza do ust�pstw tery
torialnych na SI11sku "· W rachubach tych jednak zupelnie si� przeliczyl. 

Calkiem inaczej przedstawiala si� sprawa z innym s11siadem prowincji 
sl11skiej - Saksoni11 elektoraln11. Wprawdzie zgodnie z tradycyjn11 ju:i: 

orientacj11 prohabsbursk11 Wettyn6w Jan Jerzy I stan11! w pocz11tkach 
wojny trzydziesfoletniej po stronie cesarza, ale gdy po kl�sce na Bialej 
G6rze protestantom sl11skim grozily srogie represje za udzial w powstaniu 

27 Tam:Ze; F. D i c k m a n n, Der Westfälische Frieden, Münster 1959, s. 309 n.; 
R. Ko s e  r, Geschichte der brandenburgischen Politik bis zum Westfälischen Frieden 

von 1648, wyd. 2, Stuttgait....!.Berlin 1913, s. 496-500, 
28 Urkunden ... , s. 554, 556---565; Si n d  e 1 ä f, op cit., s. 275. 
29 Dw6r berli6.ski staral si� skrz�tnie ukrywaC te cele. Prowadz&c mistern.i grE: 

o Pomorze Zachodnie, starano si� wprowadziC w bhld delegat6w cesarskich i twier
dzono, Ze kurfirst zabronil im przyjmowaC lub ZijdaC jakichkolwiek ziem dziedzicz
nych cesarza. Dementowali w ten spos6b obludnie pogloski rozpuszczane przez dy
plomat6w francu!:lkich i szwedzkich, zresztij w pelni prawdziwe, Ze za Pomorze Za
chodnie Fryderyk Wilhelm b�dzie si� domagal rekompensaty w postaci m. in. nie
kt6rych ksi�stw Slijskich (Si n d  e I ä f, op. cit., s. 275). 

ao Tami:e, s. 276 n. 
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czeskim, akordem drezdenskim z lutego 1621 r. ograniczyl je do zaplace
nia cesarzowi dosc wysokiej kontrybucji "· Potem tez w miar� mozliwosci 
stal na strazy interes6w protestanckich na Sleisku i choc w okresie edyktu 
restytucyjn<,go z 1629 r. nie potrafil ich uchronic przed akcjei rekato
licyzacyjnei, nadal cieszyl si� tarn znacznym mirem. 0 zainteresowaniu 
kurfirsta sprawami sleiskimi decydowaly zresztei nie tylko wzgl�dy wyzna
niowe. Sleisk odgrywal ogromnei rol� w handlu saskim. Ponadto przez 
Saksoni� szly tranzytem dalej na zach6d towary sleiskie i ·przewozone 
przez Slqsk z Rzeczypospolitej, przyczyniajeic si� walnie do pomnozenia 
zasob6w skarbu elektorskiego, poniewaz gl6wnei w nim pozycj� stanowily 
dochody z cel. Elektorowi zalezalo zatem na utrzymywaniu jak najle
pszych stosunk6w ze Sleiskiem i ugruntowywaniu tarn swoich wplyw6w "· 
Natomiast nie szukal on na razie korzysci terytorialnych na Sl&sku. 
Gl6wnym jego celem byly bowiem Luzyce "· 

W 1631 r. Saksonia wraz z Brandenburgiei, cz�sciowo wbrew swej 
woli, znalazla si� w obozie antyhabsburskim. Wojska saskie, podobnie 
jak brandenburskie, wkroczyly na Sl,isk i zapewnily tamtejszym prote
stantom ochron�. Jan Jerzy I byl jednym z gl6wnych inicjator6w i orga
nizator6w wspomnianej wyzej „koniunkcji". Po smierci Gustawa Adolfa 
myslal jednak powaznie o porzuceniu obozu szwedzkiego i przejsciu na 
stron� cesarza. Wdal si� tez w rokowania z naczelnym dow6dcei armii 
cesarskiej Albrechtem Wallensteinem, ale ten zamierzal porzucic spraw� 
cesarsl<q i oglosic si� kr6lem Czech. Wallenstein staral si� przecieigneic na 
swojei stron� najznaczniejszych general6w cesarskich obietnicei nadan na 
Sleisku, m. in. Gallasowi obiecywal ksi�stwo glogowskie i zaganskie ". 
Kreizyly plobki, ze Sasom za poparcie chcial dac nie tylko Luzyce i po
siadlosci na terenie Rzeszy, ale takze Slqsk. M6wiono r6wniez o tym, ze 
Jan Jerzy I zazeidal zabezpieczenia naleznych mu od cesarza pieni�dzy 
na posiadlosciach sleiskich "· Byly to zapewne plotki, ale nie puszczano 

by ich, gdyby nie widziano zainteresowania, jakie dla spraw sleiskich 
przejawial elektor saski. 

Zainteresowanie to zresztq nie dawalo Zadnej gwarancji, Ze zapewni 

on skuteczniejszei niz doteid opiek� protestantom sleiskim. Gdy bowiem 

a1 H. Pa l m, Der Dresdner Accord (ZGS, R. XIII, 1878, s. 153 n.). 
32 Sind e 1 ä f, op. cit., s. 268; t e n i: e, VestfdlskY mir a Ceskci otcizka, Praha 

1968, s. 201. 
33 J. L es z c z y 11. s k i, PrzejScie G6rnych Lu:iyc pod pCLnowanie saskie (Sob6t-

ka, R. XVII, 1962, nr 3-4, s. 345-374). 
34 J. P e k a f, Wallenstein 1630-1634. Tragödie einer Verschwörung, t. I, Berlin 

1937, s. 590-591; H. Sr b i k, Wallensteins Ende. Ursachen, Verlauf und Folgen der 
Katastrophe, Wien 1920, s. 75. 

ss P e k a f, op. cit., s. 606, 682. 

9 - Sob6tka 4/71 
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z rozkazu Wiednia w lutym 1634 r. zamordowany zostal w miejscowosci 
Cheb w zachodnich Czechach Wallenstein, Jan J erzy I wdat si� w roko
wania z Habsburgami i zawarl z nimi w maju 1635 r. pok6j w Pradze. 
Za cen� pozyskania Luzyc pozostawil on protestant6w sl,iskich, czeskich 
·i morawskich na lasce i nielasce cesarza "· Nie znaczy to jednak wcale, 
ze Saksonia przestala si� interesowac tym, eo si� dzieje na SJ,isku. Pozy
skanie Luzyc zapocz,itkowalo jej polityk� wschodni,i, kt6rej ukoronowa
niem byla pod koniec XVII w. polsko-saska unia personalna. Dw6r 
drezdenski obserwowa! wi�c bacznie wszelkie wydarzenia na wschodniej 
granicy jego posiadlosci "· Nie tracil z oczu spraw sl,iskich, a w lecie 
1645 r. rozeszly si� nawet pogloski, ze przycisni�ty potrzeb,i cesarz chce 
mu oddac w zastaw ksi�stwo swidnicko-jaworskie "· Ta szansa usado
wienia si� na SJ,isku nie zostala przez J ana J erzego I wykorzystana. Kur
first bowiem nie posiadal got6wki, kt6rej tak gwaltownie poszukiwal 
cesarz '9• Rokowania musialy si� wi�c zakonczyc niepowodzeniem. Nato
miast delegacja saska na kongres westfalski z najwi�ksz,i gorliwosci,i 
zajmowala si� problemem zapewnienia protestantom sl,iskim tolerancji 
religijnej. Ona to wtasnie najsilniej naciskala o to Trauttmannsdorffa 
i jego koleg6w, z nieduzym zreszt,i skutkiem. Walcz,ic o pozostawienie 
w spokoju protestant6w slqskich, kurfirst kierowal si� zar6wno wzgl�da
mi wyznaniowymi, solidarnosci,i religijn&, jak i ekonomicznymi, a takze 
politycznymi. Po cichu bowiem liczyl na to, ze cesarz nie br,dzie wobec 
niego tak nieust�pliwy w kwestiach terytorialnych na Sl&sku, jak wobec 
elekiora brandenburskiego, i odda mu przynajmniej cz�sc Dolnego Sl&
ska '"· 

Wiele uwagi sprawie sl&skiej w czasie wojny trzydziestoletniej po
swi�cala dyplomacja szwedzka. Gustaw Adolf dosc wczesnie zorientowal 
si� w walorach strategicznych prowincji sl,iskiej jako pomostu l&cz&cego 
protestant6w p6lnocnoniemieckich z innowiercami czeskimi, morawskimi, 

w�gierskimi, siedmiogrodzkin1i i austriackimi, a tak:Ze bazy wypadowej 

przeciwko cesarzowi i Polsee. Ta swiadomosc przetrwala w kolach gene
ralicji szwedzkiej do konca omawianego okresu 41. Patern w zaintereso-

36 Grünha g e n, op, cit., s. 267 n.; Si nd e 1 ä f, Vestf6lskY mir ... , s. 51; 

E. V eh s e, Geschichte der Höfe des Hauses Sachsen, t. III, Heimburg 1854, s. 124. 
37 R. K ö t z s c h k e, H. Kr et z s c h m a r, Sächsische Geschichte, t. n, Dres-

den 1935, s. 55. 

38 Le s z c z y n. s k i, Wladyslaw IV ... , s. 69. 
39 Te n Z e, Stany G6rnych tuiyc w latach 1635-1697, Wroclaw 1963, s. 138-141. 
40 Sind e 1 a f, Vestf6lski, mir ... , s. 201; t e n Z e, Slezskd ottizka ... , s. 272. 

,n Por. instrukcj� dla feldmarszalka Wrangl a z 17 IV 1647, B. Du d i k, Schwe

den in Böhmen und Mähren 1640-1650, Wien 1879, s. 241 n.; Sind e 1 ä f, Slezsk<i 
otlizka ... , s. 270. 
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waniach szwedzkich S!qskiem niemat'l rol� odgrywaty takze bogactwa tej 
prowincji, daj&ce gwarancj� utrzymania znacznej liczby zo!nierza. 

Na pocz&tku 1623 r. powsta! plan uderzenia ksi�cia Chrystiana brun
szwickiego oraz naczelnego dow6dcy wojsk niefortunnego „kr6la zimo
wego" Fryderyka palatynskiego, Ernesta Mansfolda, na kraje czeskie. 
Do planu tego wt&czono r6wniez Bethlena Gabora. Jako podstaw� opera
cyjn& obrano lini� Odry, przy czym na Slqsku mialo dojsc do pol&czenia 
sil sprzymierzonych 42. Plan ten zostal zmodyfikowany i rozszerzony 
przez Gustawa Adolfa w zwi&zku z jego zamiarem czynnego wl&czenia si� 
do wojny z obozem katolickim. U podstaw tego planu lezalo przede wszy
stkim stworzenie p6lnocnej koalicji protestanckiej zlozonej z Branden
burgii, Meklemburgii, Rostocku, Lubeki, Hamburga i Holsztynu. Wi&za
laby ona armi� cesarskq w Rzeszy i wsp6ldziala z wojskami szwedzkimi, 
kt6re mialy uderzyc na Prusy Kr6lewskie, stamt&d ruszyc do Wielkopol
ski i maj&c od p6tnocnego zachodu zapewnione bazy zaopatrzeniowe 
i ewentualne posilki wkroczyc na Slqsk. Wed!ug tego planu do Bethlena 
nalezalo zaatakowanie Slqska i Rzeczypospolitej od poludnia, natomiast 
do margrabiego Jana Jerzego Hohenzollerna z Karniowa i hr. Henryka 
Thuma - Czech ••. Realizacja planu napotkala jednak powazne trudnosci 
zar6wno ze strony Brandenburgii, kt6ra po uzyskani u lenna pruskiego 
w 1621 r. nie chciala zrywac z Polsk&, jak i ksi�cia siedmiogrodzkiego, 
kt6ry w obawie o wlasn& sk6r� nie kwapil si� do najazdu na Polsk� 
i chcial isc wprost na Slqsk "· Zamysly Gustawa Adolfa na razie upadty. 
Pozostala tylko aktualna koncepcja pol&czenia si� Chrystiana i Mansfelda 
z Bethlenem na Si'[Sku, zreszt& nie zrealizowana na skutek kl�sk ponie
sionych przez ksi�cia brunszwickiego pod Stadtlohn i Mansfelda pod 
Friesvyth. Ksi&z� siedmiogrodzki musial szybko zawrzec z cesarzem 
niekorzystny dla siebie pok6j, na mocy kt6rego stracil m. in. ksi�stwo 
opolsko-raciborskie ••. 

W latach 1624-1625 Gustaw Adolf wr6cil do swoich plan6w obrania 
linii Odry jako podstawy operacyjnej calej kampanii przeciwko wojskom 
Ligi Katolickiej i cesarza. W6wczas to powsta! projekt zaatakowania 
Sl&ska od p6lnocy przez wojska szwedzkie i sprzymierzone z nimi armie 

4!! A. Gin de 1 Y, Geschichte des Dreissigjährigen Krieges, t. IV, Praga 1880, 
s. 476 n.; M. De p n er, Das Fürstentum Siebenbürgen im Kampf gegen Habsburg, 

Stuttgart 1938, s. 96-97. 
43 N. Ahn l u n d, Gustaf Adolf och tyska kriget (Historisk Tidsskrift, 1917, 

s. 261-265). 
44 C. Wibling, Sveriges förhallende till Siebenbürgen 1623-1648, Lund 1890, 

s. 11; F. H. Schub e rt, Ludwig Camerarius (1573-1651), Kellmünz Oberpfalz 
1955, s. 246. 

45 L es z C z y n s k i, Rzqdy ... , S. 241. 
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ksi<1z<1t p6lnocnoniemieckich, ad poludnia przez ksi�cia siedmiogrodzkiego, 
a ad zachodu m. in. przez Mansfelda. Nad stworzeniem tej koalicji pra
cowala nie tylko dyplomacja szwedzka i wrogich cesarzowi ksi&z&t nie
mieckich, ale tez angielska, francuska i holenderska. Wobec oporu Gdan- . 
ska, kt6ry nie chcial si� zgodzic na zachowanie neutralnosci w wypadku 
wojny polsko-szwedzkiej, oraz nacisku ze strony wyslannika brandenbur
skiego Belliniego i dyplomacji holenderskiej nalegaja,cych na przeniesienie 
wojny da p6lnocnych Niemiec, a nie da kraj6w Korony sw. Waclawa, 
plany Gustawa Adolfa chwilowo upadly, ale podj�la je nast�pnie Dania 46• 

W swietle tych plan6w Bethlen Gabor mial zajqc nie tylko ksi�stwo 
opolsko-raciborskie, ale takze inne terytoria sl&skie, a przede wszystkim 
ksi�stwo karniowskie i brzeskie, gdzie mial si� pol&czyc z armiami ksi&Zf\t 
p61nocnoniemieckich, ksi�cia sasko-weimarskiego Jana ErJ"\esta i dunsk& "· 
Dobrze pomyslany plan nie doczekal si� jednak realizacji. Nowa kampa
nia nie przyniosla sukces6w koalicji antyhabsburskiej. Annie Jana Til
ly'ego i Wallensteina pobily w 1626 r. wojska dunskie i ksi&Z!lt prote
stanckich, a osamotniony ksi&z� siedmiogrodzki zmuszony zostal do 
zawarcia nöwego pokoju z cesarzem ••. Rozbite oddzialy Mansfelda i Jana 
Ernesta w ucieczce przed Wallensteinem wkroczyly na Sl<1sk, siej&c tam 
pozog� i zniszczenie. Wkr6tce tez zostaly stamt<1d wyparte przez pulki 
Wallensteina 49. 

Po wylqdowaniu na Pomorzu Zachodnim w 1630 r. Gustaw Adolf 
zamierzal powr6cic da swych dawnych plan6w strategicznych, w kt6rych 
linia Odry, a tym samym i Sl&sk mialy odegrac decyduj&c& rol�. Jednakze 
na skutek pewnych zmian, jakie zaszly w sytuacji na terenie Rzeszy 
Niemieckiej, zmieni! je i rozpoczi,I podb6j p61nocnych i srodkowych 
Niemiec, a nast�pnie wkroczyl do katolickich ziem nadrenskich. Nie 
tracil przy tym .z oczu i Sl&ska, polecaj&c jego opanowanie swoim sprzy
mierzencom - elektorowi brandenburskiemu i saskiemu, eo tez nast&pilo. 
Teraz Szwedzi starali si� sklonic stany sl&skie da uznania zwierzchnictwa 
Gustawa Adolfa i scislejszego zwi&zania si� z obozem protestanckim 

46 Ahn 1 u n d, op. cit., s. 272 n.; t e n i:e, Gustav Adolf inför tyska kriget, 

Stockholm 1918, s. 2-3; G. Dr o y s e n, Gustaf Adolf, t. I, Leipzig 1869, s. 188 n.; 

J. Pa u !, Gustaf Adotf, t. I, Leipzig 1927, s. 150:_151. 
47 Schubert, op. cit., s. 286 n. 
4s L e s  z c z y 11 s ki, Rzqdy ... , s. 348-349. Surowo ocenia postaw� Bethlena 

w tym czasie J. Po l iSe n s kY, Morava a vztahy ffll€'Zi evropskYfi vYchodem 
a z6padem 1626-1627 (Sbornik praci filosoficke fakulty Brnenske university, 

R. X, 1961, fada historick3, C 8, s. 260), przypisuj&c mu wini: za niewci&gni�cie do 

koalicji antyhabsburskiej Turcji, eo mogle mieC decyduj&ce dla jej powodzenia 

znaczenie. 
49 Historia Slqska, t. I do roku 1763, pod red. K. Maleczyllskiego, cz. III od 

kollca XVI w. do r. 1763, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1963, s. 344-345. 
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w Rzeszy ••. Stany wolaly jednak zajqc postaw� wyczekuj'IC'l, by nieroz
waznym krokiem nie narazic si� na zemst� Habsburg6w. Widzialy ponadto 
chwiejnq postaw� sojusznik6w kr6la szwedzkiego. Gdy w 1633 r. doszlo 
do zawarcia „koniunkcji" z wodzami protestanckimi, kanclerz szwedzki 

Axel Oxenstierna wszcz'll na konwencie ksiqZqt protestanckich Rzeszy 
we Frankfurcie nad Menem starania o przyj�cie 8lqska do zwiqzku sta
n6w Rzeszy, eo w praktyce oznaczaloby oderwanie tej prowincji od Czech, 
ale scislejsze jej zwiqzanie z niemieckimi ksi'lz�tami protestanckimi, a tym 
samym i ze Szwecj'l. Zakonczyly si� one niepowodzeniem. Po kl�sce 
Szwed6w pod Nordlingen protestanccy sojusznicy Szwecji w Niemczech 
mysleli nie tyle o dalszej wojnie z cesarzem, ile o pogodzeniu si� z nim. 
Nie chcieli wi�c zamykac sobie drogi do pokoju popieraniem dqzen do 
uszczuplenia cesarskich posiadlosci dziedzicznych, do kt6rych przeciei. 
Slqsk nale:i:al 51. 

Po wycofaniu si� z wojny z cesarzem Saksonii i Brandenburgii oraz 
wystqpieniu ich przeciwko Szwecji wojska szwedzkie cz�sto goscily na 
Slqsku, okupujqc przez dluzszy czas znaczne jego polacie. Gdy mialy si� 
rozpoczqc westfalskie rokowania pokojowe, Szwedzi wystqpili z duzymi 
roszczeniami terytorialnymi wobec cesarza. Gl6wnym ich celem bylo uzy
skanie ujsc trzech gl6wnych rzek 6wczesnych Niemiec: Odry, Wezery 
i Laby. Wsr6d ich :i:qdan nie zabraklo takze Sla;ska. Zglaszano jednak do 
niego pretensje gl6wnie po to, by niejako zmi�kczyc stron� cesarsk'l 
i sklonic ii tym latwiej do ust�pstw tarn, gdzie Szwedom najbardziej 
zalezalo. Juz w instrukcji z 15 X 1641 r. ulozonej przez kanclerza Oxen
stiern� jeszcze przed zebraniem si� kongresu westfalskiego zostaly sfor
mulowane szwedzkie · Zqdania terytorialne. Byly one na razie bardzo 
skromne i dotyczyly przede wszystkim Pomorza Zachodniego. Gdyby 
jednak cesarz nie zgodzil si� na jego odstqpienie, w6wczas delegaci szwe
dzcy na kongres pokojowy mieli si� domagac Magdeburga, Minden, 
Osnabrück oraz niekt6rych ksi�stw na Slqsku, zaznaczaj'lc jednoczesnie, 
ze Szwecja niech�tnie przystanie na t� zamian� ze wzgl�du na znaczne 
oddalenie tych ziem ad jej terytorium s2. 

Poniewaz w toczqcych si� zmaganiach kazda ze stron mogla jeszcze 
liczyc na zwyci�stwo nad przeciwnikiem, rokowania pokojowe toczyly si� 
w slimaczym tempie. 0 ich przyspieszeniu zadecydowala bitwa pod 
Jankowicami w marcu 1645 r. Teraz stalo si� jasne, ze zwyci�stwo po
zostanie przy koalicji antyhabsburskiej. Kongres westfalski zaczql praco
wac szybciej i intensywniej. Niepomiernie tez wzrosly apetyty szwedzkie. 

50 Grünhagen, op. cit., s. 247 n. 
5t Sind e 1 a f, Vestflilsk(J mir ... , s. 49. 
s2 TamZe, s. 83 i 94, przyp. 35. 
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W swietle instrukcji rzijdu szwedzkiego z 20 XI 1645 r. dla swych dele
gat6w na kongres J ana Oxenstierny i Acdlera Salviusa Szwecja Zijdala dla 
siebie calego Pomorza Zachodniego ze Szczecinem i biskupstwem kamieri
skim, Bremy, Verden i Wismaru. Mialy to byc Zqdania minimalne. By 

latwiej uzyskac ich zaspokojenie, postanowiono takze wniesc pretensje 
do Magdeburga, Halberstadtu, Minden, Osnabrück oraz do calego Slqska. 
W ten spos6b w r"kach szwed;,kich mialy si" znalezc nie ty lko ujscia 
Odry, Laby i Wezery, ale takze inne terytoria s,. Wedlug zr6del francu
skich Szwedom me chodzilo przy tym o trwale opanowanie Slijska, choc 
w pelni byli swiadomi jego walor6w gospodarczych, politycznych i strate
gicznych. Chcieli go otrzymac jedynie jako r"kojmi" dotrzymania przez 
cesarza warunk6w przyszlego pokoju. Miala to byc wi"c tylko czasowa 
okupacja prowincji slqskiej "· Gdy 7 I 1646 r. Szwedzi oficjalnie wysun"li 
Zf\dania zawarte w instrukcji z listopada poprzedniego roku, Trauttmanns
dorfI, kt6ry na poczqtku stycznia wr6cil z Wiednia z nowymi instruk
cjami zabraniajqcymi mu jakichkolwiek ust"pstw, gdy chodzi o dziedzi
c·zne ziemie habsburskie, wszczql z Oxenstiernq i Salviusem rokowania 

trwaj,ice do jesieni 1647 r. Wprawdzie jeszcze w sierpniu tego roku Szwe
dzi domagali si" pozostawienia w ich r"ku na jakis czas Slf\ska jako 
gwarancji pokoju ss, ale ostatecznie zadowolili si" Pomorzem Przednim ze 
Szczecinem i biskupstwem kamieriskim, Bremf\, Verden i Wismarem 
jako lennami Rzeszy Niemieckiej, zrezygnowali natomiast ze Shiska i in
nych wymienionych wyzej ziem ••. 

U zr6del ust"pliwosci Szwecji w sprawie Sl11ska lezalo kilka przyczyn. 
Byloby niewygodne i niebezpieczne posiadanie prowincji tak bardzo od
dalonej od kraju macierzystego i nie posiadajqcej bezposredniej granicy 
z jakf\kolwiek jego innq posiadlosCifl. 0 wiele wi"ksze znaczenie mial 
jednak wzgl'ld na reakcj" dworu warszawskiego i berliriskiego, gdyby 
Slqsk zostal przyznany Szwecji. Wiadomo, ze Wladyslaw IV odnosil sit, 
z najwyzsz;i niecht,ciq i wrogosci,i do mozliwosci usadowienia sit, Szwe-

53 Di c km a nn, op. cit., s. 249. 
s4 Sind e 1 a f, Slezskti otcizka ... , s. 270. 
5� TamZe , s. 288, przy p .  24. 
s, M. Ri t t e r, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und 

des Dreissigjährigen Krieges (1555-1648), t. III, cz. 1, Stuttgart-Berlin 1901, 
s. 622-623; Di c km a nn, op. cit., s. 271, 278; Sind e 1 a f, Slezskci otcizka ... , 

s. 289, przyp, 30; G. T. 0 d h n e r, Die Politik Schwedens im Westphähschen 

Friedenskongress und die Gründung der schwedischen Herrschaft in Deutschland, 

Go tha 1877, s. 108 n. Jedynie na naradzie genera licji s"Zwedzkiej w lip cu 1647 r. 
p oSwiE:COnej sprawie odszkodowania dla armii, ja kie mia lo byC ro zp a trywane na 
kongresie westfa lskim, i:ijdano obo k innych tery tori6w k_SiE:stw Swidnicko-j awor
skiego, glogowskiego i i:agall.skiego bqdZ kontrybucji w wyso koSci 10-12 mln tal. 
cesarskich ($in d e  1 a f, VestfciLskY mir ... , s. 233). 
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d6w na Pomorzu Zachodnim i na S1'1sku. Oznaczaloby ono bowiem przy
kre Sqsiedztwo szwedzkie od zachodu i p6lnocnego zachodu i stworzenie 
tarn dogodnych baz wypadowych przeciwko Rzeczypospolitej. St&d 
w grudniu 1645 r. zlozyl oswiadczenie, ze nie pozostanie oboj,:tny, jesli 
Pomorze Zachodnie i Sl'lsk znajdq si<: w r<:kach szwedzkich, stqd sam 
wysunql pretensje do kilku powiat6w Pomorza Kolobrzeskiego. Potem 
w miar<: poprawy stosunk6w polsko-szwedzkich, gdy w dodatku Szwecja 
zreiygnowala ze swych pretensji do Sl'lska, pogodzil si<: z faktem, ze 
Pomorze Przednie ze Szczecinem i biskupstwem kamienskim zostanie 
przekazane Szwedom "· 

Wiesci naplywajqce z Westfalii w najwyzszym stopniu zaniepokoily 
dw6r berlinski. Przyj<:cie przez cesarza szwedzkich roszczen terytorial
nych oznaczalo nie tylko otoczenie posiadlosci brandenburskich przez zie
mie szwedzkie, ale tez pozyska�ie przez Szwed6w wielu terytori6w, do 
kt6rych roscil sobie pretensje wielki elekt-0r "· Juz sama wiadomosc 
o mozliwosci oddania Szwecji calego Pomorza Zachodniego, na kt6re 
Brandenburgia miala najwi<:kszy apetyt, wywolala konsternacj<: w Ber
linie. Wsr6d doradc6w Fryderyka Wilhelma przewazala opinia, ze nalezy 
·zctecydowanie jej przeciwdzialac, gdyz w przeciwnym wypadku Szwecja 
uzyska dogodny przycz61ek do zaatakowania w przyszlosci Polski i Rzeszy 
Niemieckiej, a zwlaszcza woln'l drog<: na Sl'lsk "· Chcqc odwr6cic uwag<: 
Brandenburczyk6w od Pomorza Zachodniego, Szwecja, kt6ra wczesnq 
wiosnq 1646 r. zrezygnowala definitywnie z mysli trwalego usadowienia 
si<: na Slqsku, postanowila popierac pretensje kurfirsta do r6znych ksi,:stw 
slqskich. Sekundowala jej w tym dyplomacja francuska, ktöra uwazala, 
ze. za rezygnacj<: z Pomorza Zachodniego Brandenburgia powinna dostac 
rekompensat<: na Slqsku. Stqd w koncu czerwca i w sierpniu 1646 r. 
Salvius obiecywal delegatom brandenburskim na kongres westfalski po
moc szwedzkq w staraniach o ksi�stwo karniowskie, kroSnieI1skie, glogo

wskie i zaganskie, stqd w kwietniu naciskal na delegat6w cesarskich, by 
zgodzili si,: na zwrot Fryderykowi Wilhelmowi ksi<:stwa karniowskiego, 
a w sierpniu i grudniu - na oddanie mu ksi<:stwa zaganskiego i glogow
skiego. Za odst<1pieniem kurfirstowi tych ksi,:stw opowiadala si<: takze 
delegacja francuska. Jednakze poparcie Szwecji i Francji nie przynioslo 
Brandenburgii zadnych korzysci na Slqsku. Delegacja cesarska nie godzi
la si<: na najmniejsze nawet ust<:pstwa w tej prowincji •o. 

s1 $in de 1 a f, siezskci otcizka ... , s. 288, przyp. 27; L es z c z y 11 s k i, Wla

dyslaw IV ... , s. 85; C z a p l i r\ s k i, Polska a Baityk w latach 1632-1648, Wroclaw 

1952, s. 135 n. 
sa Dickmann, op. cit., s. 249. 

59 Mein a r du s, op. cit., t. III, s. 313-314. 
60 Sind e 1 ä f, Slezskci otcizka ... 1 s. 274-275. 
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Po prawie stu latach przerwy, w okresie wojny trzydziestoletniej zywe 
zainteresowanie problemem Slqska oraz nabytkami terytorialnymi na jego 
terenie przejawil takze dw6r polski. Po wybuchu powstania czeskiego 
Zygmunt III Waza nie szcz�dzil wysilk6w, by utrzymac S1'!zak6w w wier
nosci dla cesarza. W miar� mozliwosci staral mu si� r6wniez udzielic 
pomocy finansowej i wojskowej. Jednoczesnie wszczql starania o pozyska
nie calosci lub cz�sci prowincji sl'!skiej. Nie chodzilo mu przy tym wcale 
o powr6t S]qska do Rzeczypospolitej; chcial po prostu zdobyc dla swoich 
syn6w dziedziczne uposazenie, bez formalnego wiqzania pozyskanych 
terytori6w slqskich z pari.stwem polskim. I choc kr6lowi w tych stara
niach przyswiecaly zgola dynastyczne cele, udalo mu si� zjednac dla 
plan6w „rekuperacji" Slqska cz�c szlacheckiej opinii publicznej, szcze
golnie zblizonej do dworu magnaterii swieckiej i duchownej. Opowie
dzialy si� tez za niq niektore sejmiki, np. czerski na Mazowszu. Pojawily 
si� pisma polemiczne bqdi: popierajqce kr6la, bqdi: sprzeciwiajqce si� in
gerencji w sprawy slqskie. Wsr6d zdecydowanej wi�kszosci szlachty 
przewazala jednak opinia, ze Rzeczpospolita nie powinna si� mieszac do
konfliktu na terenie kraj6w Korony sw. Waclawa 61. 

Tymczasem biskup wroclawski Karo! Habsburg, brat cesarza Ferdy
nanda II, przypominal zwierzchnie prawa metropolii gniei:nieri.skiej nad 
biskupstwem wroclawskim i oddawal si� pod opiek� kr6la polskiego. Po
tem, prawdopodobnie za sugesti'! przebywajqcego na jego dworze w Nysie 
kr6lewicza Wladyslawa 62, zaproponowal, by panowie polscy udzielili 
prywatnie pomocy cesarzowi, a w nagrod� za to okupowali przez blizej 
nie okreslony czas posiadlosci buntujqcych si� ksiqzqt i pan6w sle1skich. 
Nie ma dowod6w, ze cesarz aprobowal ten projekt. Wyrazniejsze wzmian
ki o planowanych ust�pstwach cesarza na rzecz Zygmunta na Sle1sku za
wiera jedynie instrukcja dla posl6w Ferdynanda II na dw6r warszawski 
Althanna i Tennagla z kori.ca 1619 r., a wi�c juz z okresu po interwencji 
lisowczyk6w na W�grzech. Cesarz jednak i tym razem nie okreslil, jakie 
cz,asci Sle1ska ma zamiar odst<1pic kr6lowi. Prawdopodobnie mial na 

111 Stosunki polsko-Slqskie w latach 1618--1620 zostaly dokladnie om6wione 

w pracach: A. S z e 1 q g o w s k i, Slqsk i Polska wobec powstania czeskiego, 

Lw6w 1904; J. Ma c Ur e k, Ceske povstllni r. 1618-1620 a Polsko, Brno 1937; 

W. C z a p 1 i ii. s k i, Slqsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej 

(1618-1620) (Sobötka, R. II, 1947, s. 141-181); t e n i. e, Po!ska wobec poczqtk6w 

wojny trzydziestoletniej. Uwagi i spostrzeienia (tamie, R. XV, 1960, nr 4, s. 449-

477). O sytuacji w Polsee w poczqtkach 1620 r. por. szczeg6lnie: F. S u w a r  a, 

Przyczyny i skutki kl(f.ski cecorskiej 1620 r., Krak6w 1930, s. 60---62; S z e 1 �

g o w s k i, op. cit., s. 90 n.; R. M a je w s k i, Cecora rok 1620, Warszawa 1970, 

s. 34 n. 
6Z W. C z a p 1 i r'l. s k i, Ziemie zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szlachec

kiej (1572-1764) (Kwartalnik Historyczny, R. LXVIII, 1961, nr 1, s. 10). 
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mysli ksi"stwo opolsko-raciborskie. Oczekiwal tez ad dworu warszawskie
go bardziej zdecydowanej i otwartej pomocy przeciwko „zbuntowanym 
poddanym", do czego Zygmunt III byl zobowi&zany na mocy ukladu 
z Habsburgami z 1613 r. Bylo to jednak niemozliwe. W Rzeczypospoli
tej panowalo duze niezadowolenie z prohabsburskiej polityki kr6la i ra
bunk6w, jakich dokonywali na Pog6rzu lisowczycy, umiej"tnie podsycane 
przez innowierczq opozycj", szukaj&C'I oparcia w europejskim obozie 
protesiancklm •a. 

Po zdlawieniu powstania czeskiego zaprzyja:i:nione dwory warszawski 
i wiedenski nie wracaly juz do problemu sl&skiego. Jedynym zyskiem, 
jaki przyniosla Wazom prohabsburska polityka na S!&sku, bylo powierze
nie kr6lewiczowi Karolowi Ferdynandowi godnosci sufragana (1619), 
a nast"pnie biskupa wroclawsl<iego (1625) ••. Tylko kr6lewicz Wladyslaw, 
wyra:i:nie oczarowany Sl&skiem, nie _zaniechal projekt6w uzyskania dzie
dzicznej posiadlosci w tej prowincji. W 1624 i 1631 r. wyst&pil on z pro
pozycj& wystawienia i obj<,cia dow6dztwa nad korpusem posilkowym 
w zamian za oddanie mu ksi"stwa opolsko-raciborskiego. W obu wypad
kach mimo Zywego zainteresowania ze strony cesarskiej nie dosZlo jednak 

do realizacji tych projekt6w ••. 
Pewien wzrost zainteresowania Sl&skiem w Rzeczypospolitej daje si" 

zauwazyc po smierci Zygmunta III. W czasie bezkr6lewia Krzysztof Ra
dziwill, jeden z przyw6dc6w innowierc6w polskich, prowadz&c potajemnie 
rokowania z wyslannikiem szwedzkim w sprawie elekcji kr6la szwedzki2go 
na tron polski, mial zaproponowac, zeby dla pozyskania szlachty Gustaw 
Adolf obiecal rewindykacj" Sl&ska po Odr" 66. Wobec smierci Gustawa 
Adolfa pod Lützen plany te upadly. Wybrany kr6lem polskim Wladyslaw 
lV po zazegnaniu niebezpieczenstwa rosyjskiego i tureckiego nie przestal 
interesowac si<, Sl&skiem. W latach 1634-1635 wielokrotnie interwenio
wal na dworze wiedenskim w obronie protestanckich stan6w sl&skich, 
ale z mizernym skutkiem 67. Mimo to kr61 wracal ci&gle da mysli uzyska
nia calosci lub cz"sci S!&ska w porozumieniu z Habsburgami. W 1642 r. 
wysun&l projekt oddania jemu i Rzeczypospolitej „w depozyt" prowincji 
slqskiej w zamian za rezygnacj<, z praw do korony szwedzkiej i naklo-

63 Por. przyp. 61. 
84 W. C z a p 1 ins k i, Elekcja biskupa wroclawskiego Karola Ferdynanda Wa

zy w r. 1625 (Rocznik Zakla du Narodowego im. Ossoliflskich, t. 3, Wrocla w 1948, 
s. 251-289). 

ss A. S z e l cl g o w s k i, Rozklad Rzeszy i Polska za Wladyslawa lV, Krak6w 
1907, s. 29-47; D z i � g i e 1, op. cit., s. 9-15. 

w D. Norm an, Gustav Adolfs poiitik mot Ryssland och Polen, under tyska 
k'rieget, Uppsa la 1943, s. 165; C z a p 1 ins k i, Ztemie ... , s. 12. 

&7 Historia Slqska ... , s. 354-357. 
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nienia Danii do wystqpienia przeciwko Szwecji. Projekt ten zasluguje na 
baczniejszi, uwag� z tego wzgl�du, ze po raz pierwszy Wladyslaw zi,dal 
odstqpienia Sli,ska nie Wazom polskim, ale pari.stwu polskiemu. Cesarz nie 
mial je(1nak zamiaru rezygnowac z tej prowincji. Staral si� wi�c odwr6cic 
od niej uwag� kr6la, a gdy si� to nie udalo ", oddal mu w 1645 r_ w za
staw hipoteczny na 50 lat ksi�stwo opolsko-raciborskie, zreszti, na bardzo 
niekorzystnych dla Wladyslawa warunkach prawno-politycznych i finan
sowych 69. To drobne w por6wnaniu z zi,daniami kr6la, a tak drogo oku
pione ust�pstwo nie zadowolilo Wladyslawa. Zrazilo go tylko do dworu 

wiederi.skiego. Kr61 w dalszym cii,gu nie rezygnowal z mysli mocniejszego 
usadowienia si� na Sli,sku. Wedlug relacji posla francuskiego w Sztakhol
rnie Piotra Chanut z poczqtkiem wiosny 1647 r., a wi�c w okresie zna
eznej poprawy stosunk6w polsko-szwedzkich, rzqd szwedzki mial zapropo
nowac Wladyslawowi zawarcie wieczystego pokoju pod warunkiem od
stqpienia Szwecji Inflant i Prus, zapewne Ksiqz�cych, i rezygnacji z praw 
do tronu szwedzkiego. Dalej Chanut pisze, ze kr61 polski przystal na te 

warunki, ale za cen� ozenku swego w6wczas 8-letniego syna Zygmunta 

Kazirnierza z kr6lowq Krystyn'l oraz trwalego pozyskania prowincji sl<1-
skiej "· Podana przez Chanuta wiadomosc nie znajduje potwierdzenia 

w znanych mi przekazach zr6dlowych. Nie wchodzqc tutaj blizej w kwe
sti� jej wiarogodnosci, mozna na pewno stwierdzic, ze jest ona dobitnym 
swiadectwem zainteresowari. fü1skich Wladyslawa IV i jego woli zdobycia 
prowincji slqskiej dla Waz6w polskich, a moze nawet dla Rzeczypospolitej. 

W omawianych latach kwestia slqska zaprzqtala r6wniez uwag� dyplo
macji francuskiej. Francja ani przez moment nie myslala o zdobyczach 
terytorialnych na S!,isku dla siebie. Spraw,i slqskq poslugiwala si� tylko 
wtedy, gdy trzeba bylo utrzymac w obozie antyhabsburskim niepewnego 
sojusznika lub pozyskac nowego. Traktujqc Slqsk jako monet� przetar
gowq, wykorzystywala zr�cznie zainteresowanie nim ze strony sqsiad6w, 

przede wszystkim Polski i Brandenburgii. I tak w okresie ochlodni�cia 
stosunk6w polsko-habsburskich w 1635 r. dyplomacja francuska starala 
si� wciqgnqc Wladyslawa IV do koalicji antyhabsburskiej, przypominaje1c 
polskie „droits sur Ja Silesie". Przedsi�wzi�cie to bylo zupelnie nierealne, 
bo ani spoleczeri.stwo szlacheckie nie chcialo wojny o Shisk, ani Francja 
nie mogla oferowac tej prowincji, skoro na jej oddanie Rzeczypospolitej 
stanowczo nie zgadzala sita Szwecja 71_ Jeszcze w 10 lat p6zniej, na pocz')-

6s C z a p 1 ins k i, Wladyslaw IV ...• s. 38 n. 
69 L e s  z c z y n s k i, Wladyslaw IV ... , passim. 
70 Sind e 1 a f, VestfiilskiJ mir ... , s. 201. Por. te.Z recenzj� tej ksiqi:ki napisanq 

przez Leszczyii.skiego, ,,Sob6tka", R. XXV, 1970, nr 4, s. 692-693. 
71 S zelc}gows k i, Rozklad ... , s. 104-112; Dzi�gi el, op. cit., s. 17-27. 
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tku 1645 r. posel francuski w Warszawie Mikolaj de Bregy wyrazal na
dziej", ze Wladyslaw IV da si<, pozyskac do wojny z Habsburgami m. in. 
,,pour le recouvrement de la snesie" 72_ 

Wabikiem slqskim poslugiwala si<, dyplomacja francuska taki:e przy 
probach skaptowania Brandenburgii. Tak bylo przed zawarciem pokoju 
praskiego, gdy Francja wraz ze Szwecjq staraly si<, utrzymac w swym 
oboiie kurfirsta, tak tez bylo w latach 1645-1647, gdy trzeba bylo od
wrocic uwag" dworu berlinskiego od kwestii Pomorza Zachodniego. Od 
drugiej polowy 1647 r. chciala naklonic Brandenburgi<, do zbrojnego wy
stqpienia przeciwko Habsburgom, obiecujqc w zamian „possession reelle 
de Ja Silesie" 7'. Rezydent brandenburski w Paryzu Abraham Wicquefort 
wspolnie z francuskimi kierownikami polityki zagranicznej przygotowal 

nawet odpowiedni tekst ukladu, ale Fryderyk Wilhelm majqc zapewnione 
spore nabytki terytorialne w ukladzie wst<,pnym z cesarzem wolal juz nie 
ryzykowac. Ponadto w tym samym czasie probowal on zmontowac pod 
swoim kierownictwem lig<, ksi'lZl\t protestanckich, ktora miala stanowic 
niejako trzeci'l sil" w Rzeszy mi<,dzy cesarzem a Szwecj,i i Francjq. Mi
sternie snuta w Paryzu intryga umarla smierci'l naturalnq. Do stworzenia 
wspomnianej ligi zreszt'l takze nie doszlo z powodu stanowiska Sakscmii, 
ktora obawiala si" przewagi brandenburskiej w Rzeszy i nie chcinla 
si<, przyl,iczyc do zadnej akcji, jaka by mogla byc wykorzystana przeciw
ko cesarzowi 74. 

Mimo wszelkie zakusy wychodzqce tak od wrogow, jak i przyjaciol 
domu austriackiego Sl,isk, ta „Pupille in des Kaisers Auge"", pozostal 
w r<,ku Habsburgow. Choc istnialy okresy szczegolnie powa:i:nego zagro
zenia interesow siqskich dworu wiedenskiego przypadaj,ice na lata 
1619-1621, 1632-1634 i 1645-1647, choc w kwestii sleiskiej trzeba byto 
isc na chwilowe ust"pstwa, ani Ferdynand II, ani tym bardziej Ferdynand 
III nawet przez moment nie mysleli o dobrowolnym zrzeczeniu si<, pro
wincji sl,iskiej. Dwor wiedenski konsekwentnie trzymal si" zasady, ze 
Habsburgowie nie mogq stracic ani pi<,dzi ziem dziedzicznych, a wi<,c 
i Sl,iska. Takie oswiadczenie zlozyl tez Trauttmannsdorff na r"ce Jana 
Oxenstierny 11 XI 1646 r. 1, Ce! ten udalo si<, ostatecznie osi,ign,ic kie-

12 L e s  z c z y n. s k i, Wladyslaw IV ... , s. 84-85, przyp . 10. 
73 Urkunden ... , t. I, Berlin 1864 , s. 664, 666. Niemiecki szkic proje ktu u klad u 

m6 w i  „wo nicht ganz, doch ein gu t Theil d es Fürstent hums Schlesien" (tam.Ze, 

s. 664). 
74 Dickm a nn, op. cit., s. 309 n.; Ko s e  r, op. cit., s. 496-500, a przed e 

wszystkim Sind e 1 ä f, Slezskfi otfizka ... s. 275. 

15 Dickm a nn, op. cit., s. 271. 
76 S ind e 1 ä f ,  Slezskfi otlizka ... , s. 275. Fa kt ten byl dobrze znany wSr 6d 

pr zeciwnik6w domu a ustriackiego. JuZ w 1645 r. w Par yZu m6wiono ,  Ze S zw ecja 
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rownikom polityki habsburskiej, aczkolwiek kosztem znacznych ust,;:pstw 
terytorialnych na rzecz Szwecji i Brandenburgii w Rzeszy. Powyzsze 
rozwazania wskazujq, ze nie mieli racji ci historycy, kt6rzy oskarzali 
Waz6w polskich o zaprzepaszczenie y,, czasie wojny trzydziestoletniej 
szansy „rekuperacji" prowincji füiskiej 77• Racj,;: ma niewqtpliwie W. Cza
plinski, piSZ'\C, :i:e perspektywy rewindykacji Sl'lska „nie istnialy ani 
w przymierzu z Habsburgami, ani tez w przymierzu z obozem protestan
ckim" 1s. 

SCHLESIEN ALS OBJEKT DER-BEWERBUNGEN UND VERSTEIGERUNGEN IM 

DREISIGJÄHRIGEN KRIEGE 

Die wirtschaftlichen und politischen Vorteile Schlesieils und seine strategische 
Bedeutung als Verbindungsweg zwischen den norddeutschen sowie skandinavischen 
Protestanten und den böhmischen, mährischen, ungarischen und österreichischen 
Andersgläubigen verursachten, dass während des Dreissigjährigen Krieges (1618-
1648) die schlesische Frage zum Ge·genstand lebhaften Interesses der Diplomatie 
nicht nur der mitteleuropäischen, sondern auch der westlichen (Frankreich) und 
nördlichen (Dänemark, Schweden) Staaten wurde. Der Verfasser bespricht die 
Bewerbungen um die schlesische Provinz von seiten Siebenbürgens, Brandenburgs, 
Sachsens, Schwedens, Polens und Frankreichs. Der Autor versucht auch zu 
ermitteln, welche Staaten und aus welchen Gründen an territorialen Er
werben in Schlesien interessiert waren (hauptsächlich Brandenburg und Polen), 
und welche Staaten Schlesien als Versteigerungsmünze benutzten, um von den 
Habsburgern grössere Zugesbädnisse auf dem Territorium des Deutschen Reiches. 
zu erlangen (vor allem Schweden). Im Artikel werden schliesslich die Gründe 
behandelt, welche verursachten, dass die Habsburger weder die Verbündeten noch 
um so weniger die Feinde auf das Territorium von Schlesien auf die Dauer herein
lassen wollten. 

widocznie nie chce jeszcze pokoju, skoro wSr6d jej ZijdaJl. terytorialnych znalazl 
si� takZe Slijsk. Cesarz przeciei. za t� cen� nigdy nie zgodzi si� na pok6j (t e n Z e, 
Vestf<ilskiJ mir ... , s. 177, przyp. 33). 

71 Gl6wnie D z i � g i e 1, op. cit., s. 114; K. P i  w a r  s k i, Historia S!qska, Ka
"towice-Wroclaw 1947, s. 219; C z e r  m a k, Studia historyczne, Krak6w 1901, 
s. 240-242. 

7a C z a p l i 11. s k i, Polityka Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1576-1648 (Pa

mi�tnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyk6w Polskich w Krakowie, 14---17 IX 
1958, t. I, cz. 1, Warszawa 1958, s. 91-98). 




