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Elekcja 1587 r. była inna niż poprzednie: w 1573 i 1575 r. Wybór 
władcy 1Stanowił zarazem wybór drogi: zwrócenia się w stronę morza, 
zajęcia dominującej pozycji na Bałtyku i tym samym oddziałania na 
politykę Danii oraz Moskwy albo kontynuowania dążeń do rozciągnięcia 
panowania po wybrzeża Morza Czarnego. Poprzez zbliżenie ze Szwecją 
świadomą próbą związania się z Zachodem; przez wybór arcyksięcia przy
najmniej zachowania stanu istniejącego, pozostania w kręgu Południa, 
na peryferiach Europy. Pierwsze, przez stworzenie siły choćby poten
cjalnej, dawało także nadzieję pokoju. Drugie zdawało się wciągać 
Rzeczpospolitą w konflikt z Turcją, choć adherenci arcyksięcia Maksy
miliana zawarli w pacta conventa (Maksymilian zaprzysięże je 27 wrześ
nia w Ołomuńcu) zobowiązanie zachowania pokoju z sułtanem. Po
nadto zyskania gwarancji Dornu Rakuskiego na wypadek wojny, zawar
cia przymierza z Hiszpanią i Moskwą, budowy zamków na Podolu, z oso
bna wyrzeczenia się przez Cesarstwo praw do Inflant oraz Prus 1

. 

Kwestią otwartą jest, jakie były cele Zygmunta Wazy? Czym się 
kierował? Jak miały się zamierzenia króla do oczekiwań szlachty oraz 
interesów państwa? Jak oddziałał konflikt między Zygmuntem III i Ja
nem Zamoyskim na poczynania Rzeczypospolitej? Wzrosły wprawdzie 
prawa narodu. Potwierdzono obowiązek króla konsultowania się z re
zydentami przy wysyłaniu i przyjmowaniu poselstw, odmówiono hetma
nom prawa zawierania traktatów, stało się regułą wyłanianie z sejmu 
komisji, która będąc w obozie decydowałaby w sprawach wojny i poko
ju, a później przed Rzecząpospolitą zdawała sprawozdanie ze swych czyn
ności. Przecie.;. brak sankcji umożliwiał królowi i hetmanom stawianie 
sejm.u oraz narodu wobec faktów dokonanych. Osłabienie siły zwierzch
niej monarchy z racji wytworzonej za Batorego dożywotności urzędu het
mańskiego wyzwoliło swobodę urzędników. 

1 K. L c p s z y, Watka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmun

ta III, Kraków 1929, s. 26. 
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Zapewne postawę Zygmunta determinował związek z Ojczyzną. 
„Szwecja macochą jest WKM, matką Polska", przekonywał w latach 
wojny pruskiej Stanisław Łubieński. Traktaty, które królewicz za,varł 
z Janem III w Vadsten (20 V 1587) i Kalmarze (15 IX 1587), zastrzegały 
m.in. niezmienność granic Szwecji 2

• Ich następstwem będzie odmowa
Zygmunta potwierdzenia zobowiązania posłów inkorporacji Estonii.
Z osobna, sprzeciw wobec zawartego przez Litwę, a w imieniu całej
Rzeczypospolitej, 15-letniego rozejmu z Moskwą 3

. Także zamiar abdy
kacji i wybór arcyksięcia na swego następcę w Polsce, treść układów,
w których zastrzegał zachowanie przyjaznych stosunków polsko-szwedz
kich, sojusz przeciw nieprzyjaciołom granicznym, .wyrzeczenie się przez
Rzeczpospolitą Estonii. Wreszcie, po u tracie tronu dziedzicznego, trakto
wanie jak obowiązku starań o jego odzyskanie. Nie wyklucza to jednak,
iż to, co podejmował albo chciał podejmować, było czy być mogło z ko
rzyścią Rzeczypospolitej. Jeśli jednak uczynienie z niej sprawnego na
rzędzia - silnego państwa - było z korzyścią władcy, owszem, warun
kowało spełnienie jego pragnień, to poddani w osiągnięciu przez króla
celu nie zawsze dopatrywali się korzyści dla siebie.

Kanclerz myśl królewską o Szwecji zastępował myślą o Rzeczypospo
litej widzianej przez pryzmat własnych zamysłów, zarówno w odnie
sieniu do swego w niej miejsca, jak i kierunków działań. W dobie bez
królewia rokował o warunkach, pod jakimi mógłby poprzeć arcyksięcia 
Ernesta 4• Przeważył wybór Zygmunta Wazy, ale aktu elekcji nie pod
pisał. Pokonał Maksymiliana i uczynił go raczej swym gościem niż więź
niem Rzeczypospolitej. W czasie rozmów poprzedzających zawarcie trak
tatu bytomska-będzińskiego wystąpił z sugestią małżeństwa króla z arcy
księżniczką. Podtrzymał projekt w czasie sejmu pacyfikacyjnego. Wy
cofał się, gdy doszło do jawnego konfliktu z monarchą w czasie sejmu 
1590 r. Chciał być co najmniej drugi i co najmniej decydujący. Sądził, 
że on tylko wie, jak należy rządzić. Paradoksem pozostaje, że on właśnie 
przekreślił stronę czynną wariantu południowego. 

Jego dążenie do zaangażowania się w sprawy południa wymagało 
zgody Rzeczypospolitej, w której osiągnięcie wierzył, neutralności Mosk
wy, tę zapewnić miały projekty unii, a przynajmniej wieloletnie rozej
my, nadziei na pomoc cesarstwa. W toku rozpoczętych 6 VIII 1596 r. 
rozmów komisarze Rzeczypospolitej zaproponowali przymierze do czasu 
zakończenia wojny, :�ądali subsydium w wysokości 2 mln florenów, jeśli 
działania prowadzone byłyby wspólnie, a 3 mln, jeśli z osobna, myśleli 

i J. Pis ars ki, Mówca polski, t. II, Kalisz 1676, s. 58; Lepszy, op. cit.,
s. 55-60.

a M. S z cze r bat o w, Istorija rossijskaja ... , t. VI, cz. 2, S. Peterburg 1791,

nr 8 i 9. 
� Lepszy, op. c,t., s. 17. Twierdzenie Autom, że Zamoyski czynił to dla 

dokonania rozłamu w stronnictwie habsburskim, nie wydaje się przekonywające. 
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0 walce na terytorium Węgier, a w razie zwycięstwa chcieli Mołdawii, 
Wołoszczyzny, ziem po Morze Czarne, sprzymierzeńcom oddając Grecję 
i pozostałe zdobycze. Komisarze cesarscy zgodzili się na przymierze trzy
letnie, oferowali dziesiątą część żądanej kwoty, 200 OOO, uzupełnioną 
przez kardynała legata Enrico Gaetano do 500 OOO. Nie zgadzali siq na 
wkroczenie polskich oddziałów do Węgier - ,,oni nas tam puścić nie 
chcą" relacjonowano - i propozycję podziału zdobyczy s. Nie przeszko
dziło to Zamoyskiemu ukazywać i bezowocność rozmów, i słabość „naj
przedniejszego w chrześcijaństwie Pana, który by z nami miał być w tej 
lidze, to jest Cesarza Jegomości", i brak rnnej niż proponowana drogi. 
Niemożność dawania wiary Wysokiej Porcie - ,,Jak się na ich przymie
rze spuszczać, jak sobie od nich, gdy z nami (czego Boże uchowaj) o gra
nicę osiądą, bezpieczeństwo obiecować mamy?", a zatem konieczność 
związania się ze światem chrześcijańskim i zwycięstwa 6. 

Rzeczpospolita graniczyła przede wszystkim z Moskwą i Szwecją. 
Czynne granice tworzyły trójkąt, w którym zbliżenie dwu państw prze
sądzało o izolacji trzeciego, zmuszało do szukania pomocy, przeciwwagi 
na zewnątrz. W cesarstwie. Elekcja Zygmunta w Polsce i jego detroni
zacja w Szwecji były cezurami nie dlatego, że przynosiły ze sobą ładunek 
dążeń Wazów, lecz iż przesądzały układ sil - zbliżenie polsko-szv,;edz
kie, a później szwedzko-moskiewskie. Śmierć Jana Zamoyskiego, zyskanie 
na swobodzie poczynań przez Zygmunta III pozostają w polityce zagra
nicznej nie zauważone. Położenie określa obawa przed zbliżeniem mo
skiewska-habsburskim, konieczność przeciwstawienia się układom szwedz
ko-moskiewskim, niedopuszczenia do własnej izolacji, a zatem piętrze
nia spraw spornych między sąsiadami. Wynik stanowił sukces dyploma
cji Rzeczypospolitej. 

W 1589 r. traktat bytomsko-będziński zobowiązuje cesarza, arcy
książąt, kraje cesarskie do niewchodzenia w układy z Moskwą, jeśli by
łyby ze szkodą Rzeczypospolitej lub Szwecji. W 1615 ·r. poseł cesarski 
Erazm Heide, biorący udział w rokowaniach smoleńskich, przyłącza się 
do protestacji komisarzy polskich, którzy winą za niepowodzenie roz
mów obciążyli posłów moskiewskich 7. W 1617 r. Władysław Waza podda 
pod osąd cesarza swe prawa do tronu carskiego, zapewniać będzie o przy
jaźni i wspólnych działaniach, gdy korom� zyska s. Utrudniono swobod<; 
poczynań Habsburgów zapobiegając niewygodnemu dla siebie zbliże1�iu 
sąsiadów, i nie ograniczono swobody działaó własnych o. 

• Biblioteka Akademii Nauk LSSR, F 18. :Jl' lfi2. ::\Tarcin Sz.,·ąko,yski do :\Iilrn
laja l<rz.,·�ztofa Radzi'.\'illa. 5 IX !596 Krakó\\'.

& :\1owa na sejmie 1597 roku, \\'ybór móu; s111m1>alskic!i, ,•:_,·brał i oprac. B � ,·-
dolski. Wrocław 1961. :,. 20:5. 

• B. Kórn., rkps J:HD, s. 1:ll. Protcstntio ... 7 II WlG.
s A. I. Tur git' 11 i c w. ,ll;ty istoric�esJ..-iie .... t. II. S. Pdcrburg :,ll-12. �- ·!!JO. 
g H. Flci,chhucli:er, Russtan<I :u.;isci,t·11 :u;t'i Dyna�ti<in (15f!S-Jió;.';), 
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O postawie szlachty, jej stosunku do cesarstwa i związków z nim 
świadczyło, że sejm pacyfikacyjny 1589 r. potwierdził traktat bytomska
-będziński. Nie wzbudziło sprzeciwu odnowienie traktatu w 1613 r., choć 
nastąpiło bez wiedzy sejmu 10. Nie protestowano wobec mediacji cesar
skiej, która ułatwić miała zawarcie rozejmu z Moskwą. 

W 1619 r. Senat przychylił się do prośby Ferdynanda II wywarcia 
presji na Czechów, by zaprzestali buntów, co więcej, wyrażono zgodę 
na zaciągi. Zastrzeżono jedynie, aby nie były czynione w imieniu królew
skim, aby nie ściągnęły na Rzeczpospolitą groźby konfliktu zbrojnego, 
a raczej aby nie obciążyły skarbu 11.

Proszono o pomoc, gdy po klęsce cecorskiej Rzeczpospolita stanęła 
w obliczu wojny z Turcją. Wypowiedział rozejm i podjął działania w In
flantach Gustaw Adolf. Car Michał Fiodorowicz nakazał swym pułkom 
gromadzić się w pobliżu granic z Litwą. 

Sąsiedzi w koło, przyjaciół niewiele, 
Zewsząd się zdrada i nienawiść ściele, 
Czekają tylko każdy swej pogody. 
Zewsząd, gdzie pojrzysz, niechętne narody 

-- pisał anonimowy autor w dobie powstania Chmielnickiego, prze
cież jego ocena oddaje nastroje i położenie Rzeczypospolitej nie tylko 
w połowie XVII w. 12 W 1625 r. regimenty szwedzkie ponownie uderzy
ły na Inflanty i Litwę. W 1626 r. wkroczyły do Prus_ Nawiązane zostały 
kontakty szwedzko-moskiewskie 13

. Złożone były stosunki Rzeczypospo
litej z Chanatem Krymskim i Siedmiogrodem. W płonącym czy mogącym 
stać się takim pierścieniu wyjątek stanowiły ziemie cesarstwa, w tym 
granica śląska. 

Kwestią odrębną jest wpływ przybyłych z pomocą oddziałów cesar
skich na przebieg działań zbrojnych, na postawę polityków, zwłaszcza 
szwedzkich, na motywy, jakimi się kierowano, szczególnie Wallenstein, 
wysyłając owe posiłki do Prus H, jak również, iż w Rzeczypospolitej ich 

Wien 1933, s. 69; W. Le i t s c h, Moskau uncl die Politik des Kaiserhofes im XVII. 

Jahrhunclert, Graz 1960, passim; E. W i n ter. Die polnischen Konigswahlen 1575

und 1587 in cler Sicht der Habsburger ('Tnnsbrucker Historische Studien, t. I, Inns
bruck 1978, s. 61). 

10 E. Bar w i 11 ski, Przymierze polsko-austriackie w 1613 r. (KH. 6: 1896); 
S. O c hm a n n, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970, passim.

11 Racz., rkps 2, s. 294, Zygmunt III do Stanisława Żółkiewskiego, 30 IX 1619.
12 J. N o w a k - Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce.

Dwaj młodsi Wazowie, Warszawa 1972, s. 93. 
1a Za przesadę uznać przecież trzeba ograniczenie genezy pokoju polanowskiego

do rozpadu owego sojuszu i powstań chłopskich oraz kozackich w Moskwie.
,v. T. Pas z ut o, B. N. F 1 or ja, A. L. Cho ros z kie w i cz, Driewnierusskoje

nas!edie i istoriczeskije sudby wostocznogo Slowjanstwa, Moskwa 1982, s. 67. 
14 P. Suva n to, Die deutsche Politik Oxenstiernas und Wallenstein, Hel

sinki 1979, passim. 
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przybycie wzbudziło dość sprzeczne odczucia, pamiętano bowiem, że 
działać miały na ziemiach, do których ce3arstwo nie zrzekło się swych 
pretensji 15. 

Stosunek do Habsburgów był mieszaniną podziwu, braku poczucia 
zagrożenia i swoistej nieufności. Charakterystyczna w tym względzie 
może być uchwała szlachty poznańskiej i kaliskiej z 1596 r. Godzono 
się na przystąpienie Rzeczypospolitej do Ligi Świętej i rozpoczęcie wojny 
tureckiej, wszelako pod warunkiem, że uczyni to również państwo mo
skiewskie. ,,A tak potrzeba tego przestrzegać - pisano do króla -
abyśmy się sami bez Moskiewskiego w tę ligę nie zaciągnęli mając przed 
oczyma ono, co jest in proverbia: >)Graeca fides«" rn.

Mniej ważne, przecież interesujące pozostaje, jak powszechnie Hab
sburgowie uważani byli za uosobienie niemieckości i oceniani przez 
pryzmat cech narodowych. Nie podejmując kwestii, godzi się jedynie 
zauważyć, iż „Niemiec" w literaturze czasów Zygmunta i Władysława 
Wazów przedstawiany jest nader korzystnie. 

Sławni kunsztami 
I rzemiosłami, 
Wierni, prawdziwi 
I nie fałszywi. 

- pisał Maciej Kazimierz Sarbiewski w Descriptio gentium, 17, a Wac
ław Potocki, iż sam Bóg rozkazał 

Gdziekolwiek pójdą morzem lub po ziemi niskiej, 
Żeby niosły sowite ich towary zyski 1s. 

Ceniono ich jako żołnierzy i osadników. Oddziaływały przecież woj
ny szwedzkie, zwłaszcza pruska, i Szwedów bowiem nazywano Niemca
mi. Jak S. Zakrzewski w Pruskich wojen rewolucji:

Przeto oddaj gotowym, cny s:7.lachecki synie, 
Skocz a utop bro11 w tej brzydkiej Niemczynie, 
Niechaj gęstym swym trupem on tak ledajaki 

I błahy Niemiec zawrze mc,rskie szlaki. 

Niechęć potęgowały doznawane porażki i bardziej jeszcze rozboje do
konywane przez Szwedów-,,Niemców" oraz własne pułki zaciągu cudzo
ziemskiego, które bez względu na istotną narodowość żołnierzy nazywa
no zwykle niemieckimi. 

Wyolbrzymione w literaturze obawy przed zagrożeniem praw, wolno-

1s AGAD, AR, dz. IV, t. 24, nr 316, Krzysztof Radziwiłł do bi�kupa wilci1skiego
Eustachego Wołłowicza, 22 VII 1627 Słuck. J. Seredy ka, Wezwanie posiłków ce

sarskich do Polski ·w 1629 roku (Zcs:r.yty Naukowe WSP w Opolu•, Seria A Historia, 
XIV, 1977). 

16 W. D w or z ac zek, Akta sejmikowe wojewód:tw poznańskiego i kalis-

kiego, t. I (1572-1632), Pozna11 1957, s. 191. 
11 D. N ab or owski, Poezje, oprac. J. Dlirr-Durski, \Varszawa 1961, s. 87.
is W. Pot o ck i, Wiersze, wybrał i oprac. L. Kukulski, Warszawa 1966, s. 160.
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ści, swobód szlacheckich, wreszcie miłość do dawnej dynastii, do „Piasta" 
w Koronie, do Jagiełlowego potomka w Litwie, traciły na znaczeniu 
z chwilą, gdy przystępowano do podejmowania decyzji. Okrzyk, który 
rozbrzmiewać miał na polu elekcyjnym: .,Aż do gardł naszych Niemca 
nie chcemy", nie przeszkadzał w oferowaniu korony 19. O sile pokona
nych świadczyło, że mimo ponawianych prób nie zdołano przeforsować 
konstytucji, która pozbawiałaby Habsburgów prawa ubiegania się o tron. 
Dotknęło to, co zrozumiałe, arcyksięcia Maksymiliana, innym zagrożono, 
że może ich spotkać, jeśli nie zostanie dotrzymany traktat bytomsko-bę
dziński 20• W 1632 r. życzliwie witano posła cesarskiego Juliusza Morsber
ga 21. Rekomendowanemu przez niego, w imieniu Ferdynanda II, Wła
dysławowi Wazie nie pamiętano, że jest habsburskim siostrzeńcem. 

Popierała Habsburgów Litwa, gdzie widziano w nich gwarantów po
koju z Moskwą i zachowania równych praw z Koroną. Silne stronnictwo 
habsburskie było w Wielkopolsce. Na ziemiach ruskich tzw. neutraliści 
żądali uznania za niebyłe elekcji Maksymiliana i - Zygmunta. 

Popierali ich różnowiercy, choćby Łukasz Górka, i katolicy, np. bis
kup nominat kijowski Jakub Woroniecki. 

Acz są różne narody, są i różne wiary, 
Przecie każdy w ich pahstwie wierzy wedle swej wiary 

głoszono w dobie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta 22• 

Cwierć wieku później różnowierczy autor Re:;pon:;u ... na Upominanie 

do ewangelików radził Piotrowi Skardze tyranię poznawać w Moskwie 
lub Turcji. Aby „w pętach moskiewskich albo tureckich nauczył się wie
dzieć, co to absolutum dominium, a potem nam o tym pisał". Odrębne 
miejsce zajmuje Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego pochwała Ferdy
nanda II: 

Oszczędny w gniewie, niechciwy oręża, 
Dla wszystkich ludzki i uprzejmy społem. 
Bez srogiej rzezi wasz cesarz zwycięży 
Turka z Mongołem 2s.

Rozdzieleni byli najpotężniejsi. Wrogo, a przynajmniej nieufnie od
nosili się do Habsburgów Jerzy i Krzysztof Zbarascy. Równy im po
pularnością zwycięzca spod Chocimia Stanisław Lubomi,rski jest aż po 
rok 1635 habsburskim poplecznikiem. Duchowy ojciec rokoszu, Mikołaj 

10 W. S ob ie ski, Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne, wyboru do
konał, oprac. i wstępem opatrzył S. Grzybowski, Warszawa 1978, s. 298. 

zo D w o r z a c z e k, op. cit., s. 124. 
21 A. s. Rad z i w i ł ł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. I 1632-1636, War

szawa 1980, s. 169. 
22 Sobieski, op. cit., s. 281. 
2s M. K. Sarbiewski, Liryki ... , przeł. T. Karylowski, oprac. M: Korolko 

przy współudziale J. Okonia, Warszawa 1980, s. 169: Do Niemiec objętych pożarem 

wojny domowej. 
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Zebrzydowski, walczy z królem w imię obrony Rzeczypospolitej przed 
jarzmem habsburskim. Marszałek rokoszowy Janusz Radziwiłł nie ukry
wa przyjaźni dla Domu Rakuskiego. Pierwszy to katolik, którego odda
nie sprawom kościoła katolickiego i rzymskiego jest powszechnie znane. 
Drugi - czołowy różnowierca Litwy. 

Aprobowano małżeństwa władców z arcyksiężniczkami. O wybrance 
Zygmunta III, arcyksiężniczce Annie, pisał Andrzej Zbylitowski: 

Mqżny królu sarmacki, oblubietica twoja: 
Sparta takiej nic miała ani sławna Troja 24. 

Kwestią odrębną jest wrzenie spowodowane zgodą króla na poślubie
nie siostry zmarłej żony, arcyksiężniczki Konstancji. 

Cecylię Renatę sławiono, że pochodzi z domu, który, jak mówił 
biskup chełmiński Jan Lipski, dal Polsce „wojowniczych Władysławów, 
miłujących poddanych Kazimierzów, szczęśliwie rządzących Zygmun
tÓ\V" 25. 

Samego cesarza uważano za świeckiego przywódcę chrześcijaństwa. 
Maciej Kazimierz Sarbiewski wspominał na pogrzebie Jana Stanisława 
Sapiehy „niezwyciężonego cesarza chrześcijańskiego" 2s. Na malowanym 
przez Hermana Hana na zlecenie cystersów pelplińskich obrazie Korona

<:ja NMP znaleźli się m.in. Ferdynand II, Zygmunt III, biskup chełmiń
ski, magnaci 21. 

Nadawane przez cesarza tytuły budziły sprzeciw sejmików nie dla
tego, iż nadawane były przez Habsburgów, lecz iż łamały równość szla
.checką. 

Nie wzdragano się walczyć pod sztandarami Habsburgów. Janusz 
Radziwiłł ruszył na Węgry, do obozu arcyksięcia Macieju, po przyjeidzie

:z Francji, gdzie bił się i odznaczył w obecności Henryka IV. Spotkał 
.się z życzliwym przyjęciem, w czasie uczty siedział obok arcyksięcia, 
ubolewał, że podczas jego pobytu nie doszło do bitwy. Przekonanie wy
-rażane w publicystyce o tyrańskich rządach Habsburgów na Węgrzech 
nie przeszkadzało, iż w obozie przebywać miało około 2000 Polaków, 
których jednym z wodzów był Jerzy Stadnicki 2s. Ćwierć wieku później 
pertraktacje w sprawie podjęcia walki z powstańcami węgierskimi pro
wadził Stanisław Lubomirski. Po raz pierwszy w 1621 r., kiedy za
.ciągnąć chciał 5000 ludzi, ponownie w 1632 r., wreszcie w 1635 r. 29 

u ,<lndrzeja Zbylitowskiego epitalamium na wesele Zygmunta III. 1592, wydal

.. J. Łoś, Kraków 1893. 
!s Radziwiłł, op. cit., t. II, s. 17. 
2a Wybór mów staropolskich, s. 295.
21 W. To rn kic w i cz, Polska sztuka kontrreformacyjna (Wiek XVII -

.Kontrreformacja - Barok, Wrocław 1970, s. 81). 
2s Biblioteka Uniwersytetu Wilc11skiego, F 3, nr 273, Listy Janusza Radziwilh1

ulo ojc.i, 7 XI, 26 XI, 18 XII 1598.
29 J. Dług os z, Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego woje

wody krakowskiego, Wrocław 1972, s. 39.
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W służbie cesarskiej byli kawaler maltański Zygmunt Karol Radziwiłł 
i królewicz Jan Kazimierz. Tysiące szlachty. Lisowczycy. Działania tych 
ostatnich w 1619 r., zwycięstwo pod Humennem 23 listopada Adam 
Kersten nazwie pierwszą odsieczą Wiednia ao. A gdy utworzono „woj
sko chrześcijańskie" (militia christiana), niby dawny zakon rycerski, 
przystąpili doń, obok króla, Samuel Korecki, Stanisław Lubomirski, 
Łukasz Opaliński, Albrycht Stanisław Radziwiłł... 31 

Wyruszano na ziemie cesarskie dla nauki. Z osobna zwrócić należy 
uwagę na zwykły w instrukcjach nakaz nauki języka niemieckiego. Spo
śród wychowanków protegowanego przez arcyksięcia Ferdynanda ko
legium jezuickiego w Grazu najbardziej znany był może Jerzy Ossoliń
ski. Jego brat, Krzysztof, został wysłany na dwór Ferdynanda. Szymon 
Szymonowic, któremu Jan Zamoyski powierzył wychowanie syna, za
lecał, aby Tomasz wojaże rozpoczął od dworu cesarskiego i spędził tam 
pół roku: ,,przypatrzył się dworowi austriackiemu, to jest szukał znajo
mości u Cesarza JM" 32

. Studiowali w Austrii Mikołaj Ostroróg, Piotr 
Opaliński, Grudzińscy, Sieniawscy, Wiśniowieccy 33

. Szymon Naruszo
wicz pisał o znacznej liczbie studentów polskich w Wiedniu i Grazu jesz
cze u schyłku lat trzydziestych XVII w. Inna kwestia, że wątpił w wy
niki owego wychowania 34. 

Rekapitulując: 
1. Stosunki Rzeczypospolitej Zygmunta III z cesarstwem przesądzo

ne były przez stosunki z Moskwą, Szwecją, po części z Turcją. 
2. Przyjazne sąsiedztwo było z korzyścią obu stron.
3. Związki władców znajdowały poparcie narodu szlacheckiego, choć

w wypadku Litwy decydujący był wzgląd na Moskwę, w wypadku 
Korony - na Turcję. 

DIE ADELSREPUBLIK UNO DIE HABSBURGER 

DIE ZEIT SIGIS:\IUNDS III 

Die Beziehungen mit den Habsburgern waren von den Beziehungen der Adels
republik mit Schweden, .Mo ska u und teilweise der Ti.irkei, abhangig. Von ihnen 
bing der Erfolg Sigismunds III. Wasa und des Kronkanzlers Jan Zamoyski ab und 
sie bildeten gleichzeitig die Sicherheiisgarantie fur einen bedeutenden Teil der 
polnischen Grenzen. Ein Zeugnis fUr die Popularitiit dieser Verhiiltnisse ,Yar die 
zweimalige 0bergabc der Krone, an Maximilian II. im Jahrc 1575 und an den 
Erzherzog Maximilian im Jahre 1587, das Eitr;erstiindnis koniglicher Ehen mit 
E rzherzoginnen, die Beziehungen des Adels zum Hause Rakusy (Dienst in den 
kaiserlichen Truppen, Aufenthalt in osterreichischen Schulcn, Tiielannahme). 

30 A. Kerste n, Odsiecz wiedeńska 1619 r, (Studia i Materiały do Historii
Wojskowości, t. X, cz. 2, 1964). 

31 A. S ze 1 ą go wski, Walka o Ba1tyk, Lwów 1921. s. 22. 
a:i A. A. Wit us i k, Młodość Tomasza Zamoyskiego, Lublin 1977, s. 123. 
83 H. Barycz, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wro

cłav,; 1969, s. 95 i n. 
34 Jasia Ługowskiego podróże do szkól w cudzych krajach 1639-1643, oprac 

i wstępem poprzedziła K. Muszyńska, Warszawa 1974, s. 125. 




