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Z DZIEJÓW STOSUNKÓW POLSKO-AUSTRIACKICH 

W DRUGIEJ POŁOWIE XVI WIEKU 

Problem stosunkóvv· polsko-austriackich był jednym z bardziej is
totnych zagadnień w polityce dworu polski0go w drugiej połowie XVI w. 
Składało się na to wiele przyczyn, jak bliskie pokrewieństwo ostatnich 
Jagiellonów z dynastią Habsburgów, rywalizacja o wpływy w basenie 
naddunajskim, dążenie rodziny cesarskiej do podporządkowania władców 
polskich interesom domu austriackiego, a także duża atrakcyjność dworu 
cesarskiego dla magnaterii polskiej. 

Za twórcę polityki domu austriackiego uważa się Fryderyka III, któ
ry zapoczątkował ów mit o szczególnej roli, jaką miał - jego zdaniem -
do odegrania ród Habsburgów opierający swe znaczenie na ziemiach 
dziedzicznych, w latach 1450-1550 okre.�lanych jako domus Austriae. 
Do dominium tego należały ziemie Austrii, Styrii, Karyntii, Krainy, 
Tyrolu i GorycJi. Fryderykowi III przypisuje si� ową słynną dewiz�: 
Austriacorum est imperare orbi universo 1

• 

W czasach Maksymiliana I i Karola V znaczenie domu austriackiego 
wzrosło, a w organizacji dominium habsburskiego wprowadzono wiele 
elementów z urządzeń i instytucji państwa burgundzkiego, co wyraziło 
się w systemie administracji i w specyfice obyczajów dworu. Rozbudo
wany został też mit o trojańskim pochodzeniu rodu Habshurgów, o czym 
świadczą liczne przekazy historiograficzne z tego okresu 2

. Elementy te 
uległy rozwinięciu i wzbogaceniu w czasach Karola V, który zdaniem 
kanclerza Gattinary miał być odtwórcą dawnego imperium rzymskie
go 3. Tak sformułowane cele polityki domu austriackiego rzutowały na 
stan stosunków polsko-austriackich, które w ciągu drugiej połowy XVI w. 

1 A. L hot s k y, Das Raus Habsburg. Aufsiit:::e und Vortrage, Miinchen 1971.
s. 174--175 in. A. Co ret h, Dynastisch-politische Ideen Kaiser MaximiLians I.

MOStA, t. III. 1950, s. 81). 
l! L h Ot S k y. O)). cit., s. 90-9.'i. 
s H. Lutz. Christianitas afflicta, Gottingcn l!l64, ,. 23-27. 1\1. H. Ha n t s c h. 

Le probleme cle la lutte contre l'inrnsion turque dans l'idee politique generale cie 

Charles Quint. Charles Quint et son temps, Paris 1959, s. 53-55. 
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ulegały dużym zmianom, od okresów poważnego zagrożenia interesÓ\V 
polskich po czasy względnie przyjaznych stosunków z naszym krajem. 
Toteż mimo że na granicy zachodniej panował spokój poza drobnymi 
konfliktami granicznymi, stale występowała presja polityki habsburskiej. 

Okresem zdecydowanej przev ... ·agi Habsburgów była doba panowania 
Karola V, który po pokonaniu Francji, umocnieniu się we Włoszech 
i rozgromieniu opozycji protestanckiej w Rzeszy wycofał się z zobowiązań 
Maksymiliana I złożonych w 1515 r. w Wiedniu wobec Jagiellonów i pod
niósł w głośnym programie brukselskim z 1549 r. roszczenia wobec Prus 
Królewskich i Książęcych�. Dopiero upadek jego planów odnowienia 
Cesarst\va rzymskiego i zapewnienia tronu cesarskiego dla Filipa II spo
wodował podział władztv,ra Habsburgów, co osłabiło poważnie jego zna
czenie i siłę·'. Odt;;id następcy Karola V na tronie cesarskim, zagrożeni 
agresją turecką na Wc:grzcch i opozycją stanów w Rzeszy, odchodzą od 
wielkiej polityki europejskiej, która przechodzi w ręce linii hiszpańskiej. 
Wzrastajcl natomiast tendencje do integracji Czech i Węgier z krajami 
dziedzicznymi, czego wyrazem jest stworzenie takich centrnlnych in
stytucji, jak: Tajna Rada, Rada Wojenna i Kancelaria dworu, którym 
podlegają wszystkie kraje należące do Habsburgów 6• 

Kraje austriackie były już w XV w. poważnie rozwinięte pod wzglę
dem gospodarczym, a w niektórych gałęziach produkcji, a zwłaszcza 
w górnictwie, dostrzega si<; wyraźne znamiona rozwoju kapitalizmu. 
Odnosi sit: to glóv,.·nie, jak stwierdził Tremel, do Styrii, która przoduje 
w ówczesnej Europie Środkowej w produkcji metalurgicznej 1. Rozwojo
wi handlu ze \Vschockm sprzyjał fakt, że przez kraje austriackie biegła 
tzw. droga włoska, wiodcica przez Wiedeń, Linz i Krenmicę. Tędy prze
wożono luksusowe materie, jak: atłasy, jedwabie, granaty, aksamity, 
brokaty, a także włoskie wina, przyprawy korzenne, wódki i cukry. 
Kraje austriackie dostarczały niektórych gatunków tekstyliów oraz wy

robów z żelaza i stali. Ze Styrii przywożono: blachy stalowe, blachę na 
pancerze, gwoździe, drut, noże, szable, kosy, sierpy, a także surówkę. 
Szczególną sławę zdobyły sobie wyroby warsztatów Petra Pć:igla i Petra 

Hofkirchera ze Styrii 8
• Z Polski do Austrii wywożono jucht, skóry wo

łowe, sobolowe, wosk oraz gorsze gatunki płótna 9. 

4 H. Dcg g cle r, Karl V. und Po!en-Litauen, \Vurzburg 1939, s. 28-29.
5 H. Le hm a n n, Vniversalcs Kaiscrtum, dynastische Weltmacht oder Im

peria!ismus. Zur I3eurteil1mg cler Politik Karls V. Beiiriige zur neueren Geschichte 

bsterreichs, wyd. H. Fichlcnau i E. Ztilner, Wien-Kol!1-Graz 1974.

o H. J. Bi d er ma n 11, Geschichte der osterreich1schen Gesammt-Staats-Idee

1526-1804, cz. I, Innsbruck 1867, s. 3--23. 
1 F. Trem e I, Der Friihkapitalismus in Innerosterreich, Graz 1954, passim. 

s F. Tr cm e 1, Land an der Grcnze, Graz 1966, s. 174. 
9 R. R c· barski, Hanc/d i politylrn handlowa Polski w XVI stuleciu, t. I, 

War,zawa 1958, s. 183-184; Die Fnialrelation des venezianischen Gesandten Miche-
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Szczególną rolę w handlu z Wiedniem odegrały spółki handlowe 
Soderinich oraz Montelupich, którzy utrzymywali kontakty z firmami 
włoskimi działającymi w Austrii, jak: Fossati, Ricamudi, Degemotis. Dość 
znaczny udział w tym handlu mieli też krakowscy Żydzi. Do ożywienia 
tych stosunków przyczyniło się w dużym stopniu zorganizowanie w 1558 r. 
poczty polskiej, która za Montelupich działała wyjątkowo sprawnie 10. 

Duży udział w koniaktach z Austrią miały też peregrynacje do Austrii 
lub do Włoch, gdyż Wiedeń i Linz były· zwykle miejscami dłuższego po
bytu panów polskich 11. 

Od 1540 r. wzrasta napływ do Austrii młodzieży szlacheckiej, a zwłasz
cza magnackiej. Widzimy wśród nich Stanisława i Andrzeja Bonerów, 
Krzysztofa, Mikołaja i Stanisława Sobków, Piotra Zborowskiego, Miko
łaja Tarłę, Jana Krzysztofa Tarnowskiego, Jana Tęczyńskiego, Stanisła
wa Latalskiego, Mikołaja Mieleckiego. Niektórzy z nich zwiążą się bar
dzo blisko z dworem habsburskim, o czym świadczy ich późniejsza kariera 
polityczna 12. 

Jak wspomniano, u schyłku rządów Zygmunta Starego doszło do za
ostrzenia stosunków z dworem habsburskim, gdyż Karol V po pokona
niu protestantów w 1547 r. rozpoczął przygotowania wojskowe w celu 
opanowania Prus. Pretekstem do tego był związek Albrechta pruskie
go z opozycją protestancką. W programie brukselskim z 1549 r. podniósł 
cesarz prawa Rzeszy nie tylko do Prus Książęcych, ale także Królew
skich 13. Sytuację Zygmunta Augusta pogarszał fakt silnej opozycji ze 
strony szlachty, która wystąpiła przeciw małżeństwu króla z Barbarą. 
Skłoniło to Zygmunta Augusta do zbliżenia się do Habsburgów mimo 
trudności, jal{ie wystąpiły w sprawie pruskiej. W końcu Hozjuszowi uda
ło się doprowadzić po długich pertraktacjach 2 VII 1549 r. do zawarcia 
układu, który wprawdzie miał obowiązywać jedynie kraje austriackie, 
ale został ratyfikowany 12 XII 1549 r. przez cesarza Karola V 14. Za 

le Suriano von 1555, wyd. H. Goetz, (Quellen und Forschungcn aus italianischen 
Archiven und Bibliotheken, t. 41, 1961, s. 270--271). 

10 D. Qui r i n i - Popła wska, Działalność Sebastiana Montelupiego w Kra

kowie w drugiej połowie XVI w., Kra ków 1980, s. 72-73, 77-78. 
11 A. Mącz ak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wiek-u, 

Warszawa 1978, s. 16. 
12 H. Barycz, Z clziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wro

cław 1969, s. 85-87. 
a De g g e 1 er, op. cit., s. 28-29. 
14 Układ o przymierzu między Ferdynandem I a Zygmuntem Augustem na

wiązywał do traktatów Kazimierza Jagiellończyka z arcyksięciem Albrechtem 
z 1462 r. i z cesarzem Fryderykiem III z 1470 i 1474 r. Zawierał następnie przyrze
czenie pomocy przeciw buntownikom i zobowiąza nie się d o  wzajemnej lojalności. 

Było to bardzo istotne, .gdyż układ dotyczył również poddanych, ponieważ postulo

wał przeszkodzenie poddanym w razie działania !1a szkodę kontrahentów. Obszernie 
o warunk ach, w jakich został zawarty traktat, pisze w swym świetnym studium
A. Suche n i - Gr ab ow sk a, Zur Enstehungsgeschichte des Vertrages von 1549

---------------- -- --· 
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rezygnację z poparda dla Zapolyów na WGgrzech Zygmunt August uzy
skał oświadczenie o pomocy ze strony Ferdynanda I, co wzmocniło jego 

pozycję w kraju 1.;_ Bezsprzecznie Habsburgowie wynieśli z tego układu 
\viększe korzyści, gdyż zabezpieczyli się od interwencji polskiej na 
Węgrzech, uniemożliwili udzielenie poparcia protestantom niemieckim, 
a równocześnie zaczęli przygotowywać sobie grunt pod ewentualną suk
cesje; tronu polskiego. Jak wynika z depesz ambasadora weneckiego, na 
dworze Ferdynanda już w 1550 r. panowało przekonanie, że Zygmunt 
August nie będzie miał potomków. Właśnie z tymi nadziejami wiązano 
proj�kt małżeństwa arcyksięcia Ferdynanda z jedną z sióstr Zygmunta 
Augusta 16. 

Okres przyjaznych stosunków między dworem habsburskim a kró
lem polskim zakończył się dość szybko, gdyż Ferdynand I nie dotrzy
mał warunków umowy zawartej 19 VII 1551 r. z królową węgierską 
Izabelą w Alba Julia, w myśl której Zapolyowie mieli w zamian za zrze
czenie się Siedmiogrodu otrzymać ksiqstwo opolskie oraz odpowiednie 
zabezpieczenie finansowe. Skłoniło to Izabelę do powrotu do Polski, co 
stało się początkiem długich przetargów dyplomatycznych ze strony 
dworu habsburskiego, mających na celu niedopuszczenie Zapolyów do 
Siedmiogrodu 11. 

Pajewski sądził, że Zygmunt August niechętnie odnosił się do tej 
sprawy, tymczasem Siedmiogród był dla niego środkiem nacisku na dwór 
hub:sbur.ski i st wc1rzał mu możliwość odegrania roli mediatora. Dla l<,er
dynanda I sprawa Siedmiogrodu była bardzo ważna, gdyż jak donosił 
o tym w liście do Karola V z 1550 r., Siedmiogród jest krajem o dużych
zasobach gospodarczych. Ponadto z uwagi na swe położenie łatwo z Sied
miogrodu opanować tereny węgierskie, a o wiele trudniej uczynić to
od strony Węgier 1s.

Tymczasem sytuacja Habsburgów uległa pogorszeniu, gdyż 15 I 
1552 r. doszło do układu Henryka II z protestantami niemieckimi, na 
którego podstawie w zamian za pomoc w obronie wolności niemieckich 
Francja miała otrzymać Metz, Toul i Verdun 19• Wtedy to wskutek na-

:tciscitt'n Ferdinand I. uncl Sigismuncl II. August von Polen MJ0G. t. 89, 1981, 
.,. 23-51). Por. też Z. V,' Jr, t. Legacja Stanisla,.va Ho:::jus:::a do cesarza Karola V 
i króla Ferdynanda I u; 1549 roku (Przewod!1i!i: Naukowy i Literacki, R. 31. 1903, 

·'· I. 97. 193, 289. 385. 481. 577. 673).
,s J. Szu j s k :, Stosunki clyplomatyc:::nc Zygmunta Augusta z domt'm austriac

/.:im !1548-1572) (Dzieła, S. II, t. V, Opowiadania i roztrząsania, t. I. Kraków 1885, 

s. 364-365). 

ie ASV, Germania Rubricario 1, k. 27. 
11 J. paje wski. W�gierska polityka Polski w palowże XVI wieku (1540-

1571). Kraków 1932, s. 77-162. 
1� ..... et qui! est tant et plus facile de Tramilvania conquester Je royaulme, quc 

non tiu royaulme conquer.r. .. Transilvanie". Ferdynand I do cesarza 14 XII 1550 r., 
Correspondenz des Kaisers Karl V., t. III. wyd. K. Lanz. Leipzig 1846, s. 11-12. 

19 Lutz, op. cit., K. Brand i, Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer

Personlichkeit tmd eines We!treiches, Mtinchen 19131, s. 512-515. 
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cisku sprzymierzonych z Francją Turków, którzy zdobyli Temesvar 
i Szeged, aktualny stał się powrót Zapolyów do Siedmiogrodu. Nastąpi
ło też zbliżenie dworu polskiego do Francji, o c:zym świadczyło przyby
cie posła francuskiego, którym był Sieur de la Vigne, i wysłanie do Pary
ża Jana Zaremby z Kalinowej 2°. 

Dwór habsburski sięgnął wówczas po wypróbowany w czasach 1fa
ksymi1iana I środek nacisku, a mianowicie poparł starania czynione przez 
Jana Steinberga, podającego się za kanclerza Iwana IV, o przyznanie 
władcy moskiewskiemu tytułu cesarskiego w zamian za unię Moskwy 
z kościołem rzymskim. Wiadomość ta doniesiona z Rzymu przez Adama 
Konarskiego wywołała żywą reakcję ze strony dworu polskiego, gdyż 
Zygmunt August obawiał się koalicji habsburska-moskiewskiej. Do Rzy
mu wysłany został Wojciech Kryski, a do Ferdynanda I JVIikolaj Czar
ny Radziwiłł. Pod jego wpływem doszło do zgody Zygmunta Augusta 
na małżeństwo z Katarzyną Habsburżanką 21. 

Był to duży sukces Ferdynanda I, gdyż uniemożliwił w ten sposób 
małżeństwo Zygmunta Augusta z księżnicz!<ą Ferrary, krewną króla fran
cuskiego. U\vikłano w ten sposób Zygmunta Augusta w nieszczqśliwe mał
żeństwo, aby umocnić wpływy domu austriackiego w Polsce i zabezpie
czyć się przed powrotem Zapolyów do Siedmiogrodu. 

Lata 1553-1556 stały się okresem ożywionych stosunkó,v dyploma
tycznych między Wiedniem a Krakowem. W 1553 r. posłowali w sprawie 
pretensji Izabeli posłowie austriaccy, Grzegorianczy i Mateusz Log, do 
Zygmunta Augusta, Bony i Izabeli. W następnym roku przybył w tej 
sprawie Erazm Heidenreich. Do Wiednia posło\vał Mikołaj ;Vlyszkowski 
i Marcin Krom.er. Pertraktacje te nie przyniosły rezultatów, gdyż obie 
strony nie miały do siebie zaufania, a Ferdynand I obawiał się, że za
spokojenie żądań finansowych Izabeli dostarczy stronie przeciwnej środ
ków do walki z nim 22. Ostatecznie doszło do powrotu Zapolyów na Wqgry
w 1556 r., nie bez przyzwolenia ze strony Zygmunta Augusta, który 
szachował dwór habsburski właśnie w chwili podjęcia planów walki o In
flanty 23, 

Nastąpiły jednak poważne zmiany w sytuacji politycznej w Europie, 
gdyż brak skorelowania działań wojennych francusko-tureckich i niepo
wodzenia Henryka II we Włoszech doprowadziły do klęsk Francji, a po
kój w Cateau-Cambresis w 1559 r. zadecydował na długo o hegemonii 
hiszpańskiej w Europie Zachodniej. Po abdykacji Karola V w 1556 r. 
cesarzem został w 1558 r. Ferdynand I, co wzmocniło jego pozycję zarów
no w Rzeszy, jak i na Węgrzech 24. Rok wcześniej zmarła w Bari kró-

20 pa j <.> w , k i, op. cit.. �. 88-89. 
2, H. D. W oj tyska. Papiestwo-Polska 1548-1563, Lublin Hl77. s. 342-347; 

J. Jasnowski, Miko/aj C.::arn11 RadziwiH (1515-156.5), Warszawa 1939, s. 104-109.
22 Die Finalretation des vcne:ianischen Gesandten ... , s. 309.
" Pa j c ws k i, op. cit., �- 162-163. 
24 Brand i, op. cit., s. 530. 
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lawa Bona, która pożyczką udzieloną Filipowi II w sumie 430 tysięcy 
dukatów zasiliła zrujnowany skarb króla hiszpańskiego 20. Problem spad
ku po zmarłej Bonie stal się też czynnikiem wpływającym na politykę 
Zygmunta Augusta, któremu w zabiegach o sumy neapolitańskie potrzeb
na była pomoc cesarza Ferdynanda 26. 

Nadto śmierć królowej Izabeli wyłoniła konieczność udzielenia wspar
cia dyplomatycznego młodemu Zapolyi. Już w listopadzie 1559 r. Zygmunt 
August decyduje sic1 na wysłanie do Wiednia prymasa J�na Przerembskie
go z propozycją zapośredniczenia układów w sprawie Siedmiogrodu, 
a także zjazdu na Śląsku z Ferdynandem I dla osobistego omówienia 
poszczególnych spraw 21_ Król polski wysunął wówczas sprawę ewentu
alnej sukcesji habsburskiej w Polsce, którą miało ułatwić małżeńst\vo 
arcyksięcia Ferdynanda z Anną Jagicllon!<ą. W zamian cesarz miał po
przeć króla polskiego w staraniach o spadek po królowej Bonie oraz 
w polityce północnej. 

Te kwestie, będące przedmiotem mediacji, przyczyniły się do oży
wienia stosunków dyp:lomatycznych z dworem Ferdynanda I. Sprawy te 
znamy dość dobrze z korespondencji Marcina Kromera 28. Rokowania 
zarówno w sprawie Bari i Rossano, jak też i Siedmiogrodu szły bardzo 
opornie, bo obie strony nie dowierzały sobie. Zdaniem Wenecjan cesarz 
zdawał sobie sprawę, że :wstnł celowo uwikłany w konflikt siedmiogrodz
ki, aby nie przeszkadzał w sprawach polityki inflanckiej 211_ Stąd bardzo 
powściągliwe stanowisko Ferdynanda I w sporze Zygmunta Augusta 
z Filipem Il, co znalazło wyraz w formule tzw. kompromisu z 1562 r., 
który przyznawał królowi polskiemu jedynie pra,vo do wypożyczonych 
przez Bonę sum oraz cz(;ści klejnotów i dokumentó,v. Natomiast dwór 
cesarski starał się wykorzystać żywe kontakty dyplomatyczne do po
zyskiwania zwolenników dla planów sukcesji austriackiej w Polsce �0

. 

W tej mierze dwór austriacki potrafił stworzyć wokół Ferdynanda I 
nimb władcy wspaniałego, potężnego, a równocześnie dobrotliwego i ła
skawego w kontaktach z poddanymi. Taką charakterystykę Ferdynanda 

2s S. Cy n ars ki, Sprawa ostatniego testamentu królowej Bony (Zeszyty Nau
kowe U.J., Prace Historyczne, z .. 'i6, 1977, s. 140). 

2e L. Pe pe, Storia della successione clea[i Sforzeschi neg[i Stati di Pualia

e Calabria e documenti, I3ari 1900, s. 254 i n. 

27 Pa j c ws ki, op. cit., s. 177; V. B i b I, Maximilian II., Dresden 1929, 

s. 350.
z.a A. Batowski, W sprawie poseistwa Marcina Kromera do Ferdynanda

cesarza w l. 1558-1563, Lwów 1883. Por. też regesty listów Kromera do króla, 

B. Czart., rkps 2463 i kopiE, jego korespondencji, B. Czart., rkps 241.
� 

119 Tego zdania była te:� królowa Katarzyna. Pamiętniki o dawnej Potsce z cza

sów Zygmunta Augusta obejmujące listy Jana Franciszka Commcndoni do Karola 

Boromeus�a, wyd. M. Malinow�ki, t. I, Wilno 185l, s. 240. 

,o w Wiedniu przebywali Marcin Kromer, w Polsce Andrzej Dudycz, Walenty 

Sauerman, Cyrus. 
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znajdujemy w relacjach ambasadorów weneckich, a także w niektórych 

pismach polskich (Janicki, Orzechowski). Mit ten ugruntowany był przez 
świetność dworu, na którym przebywali ludzie różnej narodowości i pa

nowała etykieta przejęta z Burgundii i Hiszpanii u. 
Do zaostrzenia się stosunków z Austrią doszło po objęciu tronu ce

sarskiego przez Maksymiliana II w 1564 r. Wyraziło się to w wielu wro
gich posunięciach dworu wiedeńskiego, jak: pominięcie w tytulaturze 

króla polskiego tytułu księcia Prus, aresztowanie pocztmistrza polskie

go w Wiedniu, wzrost napadów granicznych itp. Sytuację komplikował 

nadto konflikt siedmiogrodzki, a także wyrażny rozkład małżeństwa 
Zygmunta Augusta z Katarzyną n. 

Zagadnienia te stały się przedmiotem poselst·wa Wilhelma Kurzbacha 
i Andrzeja Dudycza w latach 1565-1566, które było ważnym etapem 
w staraniach Maksymiliana II o sukcesję i:olską, a równocześnie prze

sądziło o losie Katarzyny rakuskiej, która opuściła ostatecznie 8 X 1566 r. 

ziemię polską 33. 

Obie strony podjęły projekt zjazdu Zygmunta Augusta z Maksymilia
nem II we Wrocławiu. Strona austriacka przywiązywała do tego zjazdu 
dużą wagę, gdyż król polski łudził dwór cesarski obietnicą adopcji jed
nego z synów Maksymiliana II 34. Stąd ustępstwa Maksymiliana II zarów
no w sprawie pretensji finansowych Katarzyny, jak też w stosunku do 
Jana Zygmunta Zapolyi, któremu w układzie w Spirze (1570-1571) przy
rzeczono małżeństwo z krewniaczką cesarza i dożywotnie władanie 
w Siedmiogrodzie. Rychła śmierć Jana Zygmunta Zapolyi eliminowała 

tego przeciwnika Habsburgów i ewentualnego kandydata do tronu pol
skiego%_ Pod pretekstem przygotowań do ligi antytureckiej posłowie 
austriaccy w latach 1571-1572 będą czymć zabiegi o uzyskanie wyraź
niejszych koncesji królewskich, ale bez żadnego rezultatu. 

W zasadzie król polski reprezentował stanowisko antyaustriackie. Na 
początku swych rządów szukał zbliżenia z dworem habsburskim, gdyż 
do tego zmusiły go okoliczności. W 1553 r. stwierdził w liście do Miko
łaja Czarnego Radziwiłła, że cesarz Karol V popierając Iwana IV idzie 

śladami swego dziadka Ivlaksymiliana I 36. Ambasador wenecki na dwo

rze cesarskim Michele Suriano pisał w swej relacji z 1555 r. o stałej 

niechęci panującej między dworem polskim i habsburskim od czasów 

31 Bid er ma n n. op. cit„ s. 1-23. 
a2 Bib I, op. cit., s. 358. Por. też Die Korrl',J)011cll'n: Maximilians II., t. I, 

wyd. 5. Bibl. Wien 1916, ,. 598-59fl. 
S3 szuj , k i. op. cit., ,. 378-386. 
a� ASV, ArchiYio proprio Gern:a11ia. F. 3. k. 6.i-ifl: Commendonc do Alessan

drino 9 Xll l:">68 r., Nuntwturberichte aus De1ttscillanrl, t. 6, Wien 1939, s. 273. 
ss ASV, Archivio proprio Germa11:,1, F. 3, k. -iitv--l:l:,\·. 
36 Li,t z 14 I 1553 r., Listy oryginalne Zygmunta 1lugusta do Mikołaja Czarnego

Radziwilla, wyd. S. A. Lachowicz, Wilno 1842. s. 38--42. 



Stanisła\V C:,·narski 

IV:[aksymiliana I �7
. Zygmunt August, ceni,1cy wysoko swoje stanowisko 

i dbający o prestiż, czuł siq urażony w swej durnie z powodu odmov.ry 
jego siostrzeńcov.li Zygmuntowi Zapolyi n;ki córki cesarskiej Joanny. 

Według opinii Fr2nciszka Krasińskiego król Zygmunt August bardzo 
zabiegał o poprawne stosunki z Turcją, gdyż jego zdaniem trzeba czynić 
wszystko „per conservar le pace co'l Turco, perche non puo sicurarsi 
piu de Todeschi, che de Turchi" 3s. 

Inaczej sprawa przedstawiała się w odniesieniu do postawy magna

terii wobec dworu habsburskiego. Wielu członków elity władzy sympa
tyzowało z Habsburgami i przychylnie odnosiło się do projektów austria
ck"iej sukcesji tronu polskiego. Wspomnieć można chociaż by bpa płoc
kiego Piotra Myszkowskiego, a także rodziny Bonerów, Komorov,rskich, 

Rozrażewskich, Sencygniowskich itp. Wśród szlachty odzywały się 
wprawdzie ostre głosy krytyki „praktyk austriackich", ale trudno mó
wić o jednolitej postawie wrogości. Chęt'1ie brano udział w walkach 
prowadzonych przez cesarza z Turkami. W wojsku cesarskim służyło 
wielu Polaków, a Maksymilian II w 1566 c. chciał m.in. zaciągnąć kilka
naście tysięcy jazdy polskiej. Z dużym uznaniem odnoszono się do mał

żeństw monarchy z Habsburżankami. Obie żony Zygmunta Augusta cie
szyły się sympatią. Być może, na ocenie tej zaważyła pamięć o „matce 
królów" Elżbiecie rakuskiej, żonie Kazimierza Jagiellończyka. 

Mieszkańcy Austrii byli też oceniani na ogół pozytywnie przez szla
checkich peregrynantów. Podkreślano ich układność, grzeczność i uczci
wość. Chętnie odwiedzano miasta austriackie, zwłaszcza Wiedeń i Linz. 
Stwierdzić jednak trzeba, że w dziedzinie związków kulturalnych między 
Austriq Ęl Polską zaszły w drugiej połowie XVI w. duże zmiany. Przede 
wszystkim zmalały kontakty intelektualne między Krakowem i Wied
niem, tak ży\ve u schyłku XV i w początkach XVI w. Wiedeń ze swym 
podupadajqcym uniwersytetem przestał być atrakcją dla polskich stu
dentów 39_ Dopiero reformy tego uniwersytetu, przeprowadzone przez 
Ferdynanda I w 1554 r., spowodowały pewne ożywienie v,; kontaktach 
między Krakowem a Wiedniem 40. 

Większą rolę odegrało natomiast utworzenie w Wiedniu w 1553 r. 
kolegium jezuickiego, w którym działał czołowy przedsta\viciel zakonu, 
Piotr Kanizjusz. Wspomnieć też trzeba o nuncjaturze Hozjusza na dwo
rze cesarskim, co ulat\viało kontakty młodzieży przybyłej z Polski z dwo
rem Ferdynanda I. 

�1 Die Finatrdation des nme::ianisc, .. en Gesanclten ... , s. 308. 
�s AS'"v', Rubricario Germania. nr 1. k. 176. 
sn Barycz. op. cit .. ,. 8-ł-86. E. Ber i1 le i ter, Sex/rnnclert Jahre Geographie 

an der Wiener Unircrsitiit (St1�ien zur Geschichte der Univer�iUit Wien, t. III, 
Graz 1965. s. 78). 

•o W. Pa n gr at z. Gcschichtc der Vnirers1tdtsoibliothek (Studien zur Ge
schichte der U:1iversitat Wien, t. r. Graz 1965, s. 13). 



Stosunki polsko-austriackie w 2. poł. XVI w. 

W kolegium jezuickim w Wiedniu studiowało wielu przedstawicieli 
szlachty i magnaterii polskiej, jak Stanisłav.., Rozrażcwski, Bernard Ma
ciejowski późniejszy prymas polski, Jan Tarnowski, 1\Tikolaj Wolski, Jan 
i Arnolf Uchaó.scy, Paweł i Stanisłmv Kostkowie, Jerzy i ?viarcin Kra
siccy, �1ikolaj Ossoliński. Aleksander Zborowski i inni ·11. W 1564 r. licz
ba Polaków studiuj,icych w kolegium doszła do 40, by później zmal2ć 
w związku z utworzeniem szkół jezuickich \V Polsce. Środowisko wie
deńskie kształtowało, jak wynika z przytoczonych nazwisk, typ formacji 
kulturalnej wyraźnie kontrreformacyjnej. 

ZUR GESCIIICIITE DER OSTERREICllISCil·POLNISCIIEN 

BEZIEIIUSGEN I� DER ZWEITE� HALFTE DES 16. JAIIRIIUNDERTS 

Die osterrcichisch-polni,chcn, oder bcsser, ::lie hab�burgisch-polnischen Bezic
hui1gcn h der Zeit vo:1 Sigi,mu:1d August ,\·aren ziemlich kompliz:ert. H:erfor 
gab e, ,·icle Ur,achen. wie d:c i.mgari;;che. be,onder� aber die siebe:1burgi>che 
Fragc. von dcnen lctztt>rc in den Handcn der Zapolyi bllcb. das preussiscl,c: 
Problem, da.s der Kaiser im brUsscler Programm \·on 1:i-19 aufgriff. die ungluckliche 
Heirat Sigismund Augusts mit Katharina von Habsburg und schliesslich das E•c>
streben de.s habsburger Hofc,, den polnischen Thron zu beherrschen. Aus diese:1 
Grunde!l untcrlagen die BL•zichungcn zwischen dlm habsburgcr Hof u,1d Polen 
Veranderungen, von Abschnitten emer grossen Bcdrohung der polnischen Intere,
sen, bis zu Zeilcn mil relaUv freundschaftlichcn Bcziehungcn zu unscrcm L1nd. 
Erst -der Zusammcnbruch der Plane von der Erncuerung des Romischen Kaiser
reichs durch Karl V. und die Tcilung des habsburger ?v1achtbereichs sowie die 
Bedrohung Osterrcichs durch die TUrkei schwar:htc die Wirkung der Politik de•, 
hab,burger Hauses ab. 

1,1 dieser ganZ!c'!: Zf-'i\ k"mmt ,., 1 _u l'''!LT i11\t':1,in·11 Tliti!'.la·it der thtcr
rcichischcn und polnische:1 Diplomatie, de:m auf dcm Spid stelwn d:e Intere,"c:·, 
des pol:1ischen Hofs. -.vie d:c livla:1di.,che Frage. odcr die Bcm(1hunge:1 urn de:·, 
Erhalt der Hintcrla.-sen,chaft der Ktinigin B0•1a, wahrL':1d der hacsburger Hof 
ko:1,equcnt den Erhalt de., polnischen Throns a:1,;trebt. 

Sowohl die wirbchaftlichcn, ub auch die kulturcllcll I3czichungcn zwi.<cht::1 
beiden Landern �ind ll'bhaft. Dem hab,burger Hof gdang t'."· bcdeutenden Einflu,;,, 
untcr dcn polni.,clwn Magnatcn zu gnvinncn. 'Na� wiihl'L'l1d ,kr EkktiO!l nach dc:n 
Tod Sigismund August, und in dt;n n�ichstcn Jah:·c:1 sichtbar w1rd. 

-11 Barycz, op. cit., s. 89�fll: .J. Kor c '-'·' a. Z d;:ivjr,u: rlit·cc;:ji u;arm.i1\skicj

w. XVI, Poznat'l 1965, s. 1-:il. Wiele informacji o ;;tosu11kach polsko-habsbur,k:c;i
przynoszą y,·,·(1a1w przez A. S„nrca � tomy korespo:1dt·1H.:ji 1 -Jozju,rn z 1564 i 1965 :·. 
,Stud'a \\'arm:11,k:e··. t. Xlll. 19,(i. : \. XV. 1978.




