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JÓZEF LESZCZYŃSK I 

ZAPOMNIANE POSELSTWO CESARSKIE NA DWÓR POLSKI 

W 1608 ROKU 

Na temat poselstwa cesarskiego na dwór polski późną zimą 1608 r. 
nie znajdujemy najdrobniejszej nawet wzmianki w literaturze przed
miotu tak polskiej, jak i obcej. Nie wspominają o nim historycy polscy, 
zajmujący się całokształtem problematyki rządów Zygmunta III Wazy 
w Polsce, jak J. U. Niemcewicz 1 lub F. Siarczyński 2, dziejami rokoszu 
sandomierskiego, głównie H. Schmitt 3, lub stosunkami polsko-habsbur
skimi za panowania pierwszego Wazy na tronie polskim, zwłaszcza 
w pierwszym piętnastoleciu XVII w., np. E. Barwiński 4 i A. Sokołow
ski s. Podobnie zresztą przedstawia się sprawa, gdy chodzi o znanego 
historyka austriackiego W. Leitscha, choć w swojej monografii poświę
conej polityce dworu cesarskiego wobec Rosji w latach 1604-1654 oma
wia on bardzo obszernie, głównie na podstawie archiwaliów wiedeńskich 
i bawarskich, stosunki polsko-habsburskie w dobie rokoszu sandomier
skiego i w okresie następnym 6. Głucho wreszcie o tym poselstwie w pod
stawowej dla końcowych lat życia Rudolfa II monografii J. B. Novaka 7• 

Drobną wzmiankę o nim znajdujemy jedynie w artykule Fr. Hejla po
święconym stosunkom polsko-czeskim i wazowska-habsburskim w latach 

1 J. U. N iem ce w i cz , Dzieje panowania Zygmunta III, t. I- III, Kra ków 1860. 

2 l!�. Siar czyń s ki, Obraz wieku panowania Zygmunta III, Lwów 1828. 

s H. S c hm i t t ,  Rokosz Zebrzydowskiego, Lwów 1858. 

' E. B ar w i ń s ki, Przymierze polsko-austriackie z roku 1613 (Przewodnik 

Naukowo-Literacki, t. 23, 1895, s. 984-1003). 

6 A. S o k  o ł o ws ki, Austriacka polityka Zygmunta III (Przegląd P olski, 

R. XIII, 1879 , t. III, s. 33 -70).

e W. L e  i t s c h, Moskau und die Poiitik des Kaiserhofes im XVII. Jahrhundert,

I. Teil 1604-1654 , Graz-Koln 1960. 

1 J. B. N o va k ,  Rudolf II. a jeho pad, Praha 1935. 
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1589-1613 s. Tę lukę w naszej i nie naszej historiografii pragnie w nie
dużym chociaż stopniu wypełnić niniejszy artykuł. Został on oparty wy
łącznie na materiałach obcych, znalezionych przede wszystkim w Archi
wum Państwowym w Brnie, w zespole rodzinnym Dietrichsteinów, po
n·ieważ w krajowych zbiorach bibliotecznych i archiwalnych nie udało mi 
się odszukać żadnych danych o interesującym mnie poselstwie. Z tego 
względu obraz przebiegu i rezultatów poselstwa jest w poważnym stopniu 
jednostronny, gdyż widziany wyłącznie oczami dyplomatów cesarskich, 
a nie od strony polskiej również. 

Gdy w 1607 r. cesarz Rudoli II powziął zamysł wysłania poselstwa na 
dwór polski, oba zaprzyjaźnione domy, polski i austriacki, przeżywały 
ciężkie - choć w niejednakowym stopniu - chwile. W Polsce trwała 
jeszcze wojna domowa, u której źródeł legła m. in. prohabsburska poli
tyka Zygmunta III. Wprawdzie zwycięstwo wojsk królewskich nad roko
szanami pod Guzowem 6 VII 1607 r. przechyliło szalę na stronę króla, ale 
nie ·oznaczało ono wcale likwidacji nastrojów opozycyjnych wśród znacz
nej części społeczeństwa szlacheckiego, zwłaszcza że skupiona wokół 
tronu magnateria z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim na czele nie 
dopuściła do radykalnego rozprawienia się z rokoszanami, nawet z ich 
czołowymi przywódcami, jak Mikołaj Zebrzydowski lub Janusz Radzi
wiłł. Na skutek rokoszu Zygmunt III musiał na razie zrezygnować z for
sowanych uprzednio projektów reform skarbowo-wojskowych i sejmu, 
a tym samym z prób wzmocnienia władzy królewskiej. Nie mógł też 
manifestować swych sympatii prohabsburskich. 

W znacznie gorszej sytuacji znajdował się cesarz, wtedy już człowiek 
stary, schorowany i zdziwaczały. Mimo zawarcia w 1606 r. pokoju z Tur
cją w Zsitva Torok oraz ze stanami węgierskimi w Wiedniu w dziedzicz
nych posiadł0ściach Habsburgów niemieckich szerzyło się niezadqwolenie 
i panował ferment. Rudolf II nie chciał się pogodzić z warunkami pokoju 
wiedeńskiego, dotyczącymi uprawnień politycznych i swobód wyznanio
wych stanów węgierskich i siedmiogrodzkich. Nie rezygnował też z po
czynań kontrreformacyjnych tak na terenie Węgier, jak. Austrii oraz 
Moraw, a nawet Czech, aczkolwiek tutaj w stosunkowo najmniejszym 
stopniu. Wichrzył wreszcie w Siedmiogrodzie przeciwko nowo obranemu 
(12 II 1607) księciu Zygmuntowi Rakoczemu. W związku z powyższym 
na Węgrzech groził wybuch nowego powstania. Uporczywa odmowa raty-

8 Fr. Hejl, Od cesko-polske statni smlouvy k habsbursko-vasovsk:emu dyna

stickemu paktu (11589-1613), Sbornik praci filosoficke fakulty brnenske university, 

R. VIII - 1959, rada historicka, C 6, s. 39-54. Pragnę w tym miejscu gorąco podzię

kować prorektorowi Uniwersytetu J. E. Purkyniego w Brnie prof. dr Frantiszkowi

Hejlowi za sporządzenie mikrofilmów wykorzystanych w niniejszym artykule ma

teriałów archiwalnych i udostępnienie mi ich.
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fikacji przez cesarza pokoju z Portą Ottomańską mogła stać się przyczyną 
wznowienia konfliktu zbrojnego z Półksiężycem. Nieudolnie załatwiona 
przez Rudola II sprawa miasta Donauworth w południowych Niemczech 
zaostrzyła poważnie antagonizmy między obozami katolickim i prote
stanckim w Rzeszy Niemieckiej. Na domiar złego doszło jeszcze do nie
snasek w ramach domu habsburskiego. Widząc nieudolność cesarza, arcy
książęta jeszcze w 1605 r. zawiązali spisek mający na celu usunięcie 
Rudolfa II z tronów czeskiego i węgierskiego. oraz osadzenie na nich jego 
młodszego brata Macieja. W 1607 r. realizacja tego postanowienia była 
już tylko kwestią czasu, ponieważ z inicjatywy wpływowego polityka 
austriackiego biskupa Melchiora Klesla odbyło się 25 kwietnia tajne spot
kanie arcyksiążąt w Wiedniu, na którym uznano de facto Macieja głową 
domu Habsburgów niemieckich. 

Groźba wybuchu nowego powstania na Węgrzech i w Siedmiogrodzie 
zaktywizowała Macieja, który przejął inicjatywę w swe ręce. W tajem
nicy przed Rudolfem II wszedł on w porozumienie z przywódcami prote
stanckich stanów: Stefanem Illeshazym na Węgrzech, Jerzym Erazmem 
Tschermblem w Austrii oraz z Karolem z Zierotina na Morawach. 
Wprawdzie nie udało mu się zapobiec wybuchowi nowego powstania haj
duków, ale po pewnym czasie, na sejmie w Preszburgu (Bratysławie) 
w lutym 1608 r. zdołał doprowadzić do porozumienia z przedstawicielami 
stanów węgierskich i austriackich w sprawie pokoju wewnętrznego i ze
wnętrznego. Do tego porozumienia przystąpili następnie Morawianie. 
W kilka miesięcy później Maciej uzyskał koronę węgierską, a wraz z nią 
Morawys. 

Decyzja o wysłaniu poselstwa na dwór polski zapadła w Pradze pod 
koniec lata lub wczesną jesienią 1607 r., w każdym razie już po nadejściu 
tam wiadomości o bitwie guzowskiej, a przed ostatecznym wygotowa
niem pierwszej instrukcji dla posłów, tj. przed dniem 19 października 9a. 
Do jej powzięcia - jak się zdaje - przyczynił się w niemałym stopniu 
czołowy przywódca obozu katolickiego na Morawach, biskup ołomuniecki, 
kardynał Franciszek Dietrich'3tein, jeden z najbardziej wpływowych na 
dworze cesarskim ludzi. Za tą hipotezą przemawia mocno jego żywe za
interesowanie wojną domową w Polsce, przejawiające się m. in. w utrzy-

e Por. np. W. Felcz a k, Historia Węgier, Wrocław-W arszawa-Kraków 1966, 
s. 139-140; J. Dem e 1, Historia Rumunii, Wrocław-W arszawa-Kraków 1970,
s. 181; H. W er e s  z y ck i, Historia Austrii, Wrocław-W arszawa-Kraków-Gdańsk
1972, s. 91-92; R. H ec k i l\lI. Or z e  cho w s ki, Historia Czechosłowacji, Wro
cław-Warszawa-Kraków 1969, s. 142; A. Huber, Geschichte Osterreichs, t. IV,
Gotha 1892, s. 476 i n.; E. Z o 11 n er, Geschichte Osterreichs. Von den Anfćingen bis

zur Gegenwart, wyd. 4, Milnchen 1970, s. 205-206; T. W it t  m a  n, Az osztrtik Habs

burg - hatalom vtilstigos eveinek tortenetehez (1606-1618), Szeg'ed 195 9, s. 20 i n.
Da Król powia domił ces arza o zwycięstwie guzowskim w liście z dnia 30 VII 
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mywaniu w dobie rokoszu, podobnie jak zresztą i po jego zakończeniu aż 
do zawarcia wazowska-habsburskiego paktu familijnego w 1613 r., oży
wionej korespondencji z czołowymi polskimi regalistami tych czasów, 
głównie duchownymi, a także z marszałkiem Mikołajem Wolskim 10. Nie 
było też zapewne rzeczą przypadku, że wszystkie akta omawianego po
selstwa znalazły się właśnie w archiwum rodowym Dietrichsteinów. Daw
ne inwentarze i oznaczenia sygnaturowe tego zespołu zdają się świadczyć, 
że akta te zostały w nim złożone jeszcze w XVII w., za życia kardynała. 

Funkcję posła na dwór polski Rudolf II powierzył przedstawicielowi 
jednego z najmożniejszych i najbardziej wpływowych w tym czasie ro
dów górnośląskich, zresztą słowiańskiego pochodzenia, baronowi Janowi 
Krzysztofowi Pruskowskiemu, panu na Prószkowie, Chrzelicach i Białej 
Prudnickiej, staroście księstwa opolsko-raciborskiego 11, człowiekowi wy
kształconemu i wielkiemu miłośnikowi nauk, któremu B. Paprocki dedy
kował trzecią część swego herbarza śląskiego 12. Jego zastępcą był Arnold 
von Berglas, od 1604 r. członek Czeskiego Królewskiego Sądu Apelacyj
nego w Pradze 1a. Posłom miała towarzyszyć świta, ale o jej składzie 
i liczebności brak w źródłach najdrobniejszej nawet wzmianki. Była ona 
zapewne nieliczna choćby z uwagi na stałe pustki w skarbie cesarskim. 

I Pruskowski, i Berglas nie byli zawodowymi dyplomatami. Poselstwo 
na dwór polski było ich pierwszą i - jak się zdaje - ostatnią misją dy
plomatyczną. Nie należeli oni poza tym do osobistości bardziej znanych 
i wpływowych nawet na terenie krajów Korony Św. Wacława. Jakie więc 
czynniki sprawiły, że właśnie na nich padł wybór cesarza? Brak odpo-
wiednich źródeł utrudnia poważnie udzielenie jednoznacznej odpowiedzi 

1607 r. ,Rudolf II odpowiedział nań listem gratulacyjnym z 3 września tr., zapowia
dając w nim wysłanie poselstwa na dwór polski. W liście cesarskim zostały za
warte główne myśli, które weszły potem do instrukcji dla posłów (por: Fr. Hejl, 
op. cit., s. 42 i 50, przypis 14). 

10 Ceśi a Połaci v minulost!, pod red. J. Macurka, t. I, Praha 1964, s. 241. 
11 Starostą księstwa opolsko-raciborskiego Pruskowski jest tytułowany zarówno 

w instrukcjach z 19 X 1607 i 15 I 1608 r., jak i w kredencjałach. Jednakże oficjalną 
nominację na to stanowisko otrzymał on dopiero 10 IV 1608 r., a więc już po wypeł
nieniu swej misji poselskiej (por. J. C h r  z ą s z c z, Geschichte der Stadt Ziilz in

Oberschlesien. Von den iiltesten Zeiten bis zur Gegenwart, Biała 1926, s. 20. 
12 C h r  z ą s z c z, op. cit., s. 20 i n.; A. We l t  z e  I, Die Landesbeamten der Fiir

stenthiimer Oppeln-Rattibor von 1532 bis 1741 (Zeitschrift des Vereins fi.ir Ge-
schichte Schlesiens, R. XII, 1874, s. 24-25). 

13 Garść danych o Berglasie przynosi J. F. S c hm id t, Monographie des kaiserl.

konigl. Bohm. Appellations-Gerichtes seit dessen Errichtung ·azs Appellationskam
mer in dem Jahre 1548, bis zu dessen im Jahre 1850 erfolgten Umwandlung in das
kais. kon. Oberlandesgericht des zu dem constitutionellen Kaiserthume Osterreich

gehorigen Kronlandes Bohmen, Prag 1850, s. 154, oraz J. C. Graf v. A u e r  s Pe r g, 
Geschichte des koniglichen bohmischen Appellationsgerichtes, Prag 1805, s. 20. 
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na to pytanie. Z konieczności więc trzeba się ograniczyć w tej sprawie 
do pewnych sugestii i hipotez. Z góry należy odrzucić jako absurdalne 
przypuszczenie, że przez taki, a nie inny skład poselstwa Rudolf II chciał 
zrobić afront polskiej parze królewskiej i jej dworowi. Nie leżało to· 
przecież zupełnie w jego interesie. Przyczyny więc były inne. Jak wspo
mniałem wyżej, pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja na Węgrzech, 
w Siedmiogrodzie, Austrii i na Morawach oraz aktywność Macieja zmu
szały cesarza do gorączkowego poszukh�ania sojuszników. Pozyskanie 
sobie w tej sytuacji króla polskiego mogło się stać poważnym atutem 
w ręku Rudolfa II. Chodziło tylko o to, by się nie dać w tym ubiec innym 
członkom domu habsburskiego, zwłaszcza Maciejowi. Dlatego też decyzja 
o wysłaniu poselstwa do Polski była utrzymywana w najgłębszej tajem
nicy. Gdyby Rudolf II zlecił tę misję komuś ze swego najbliższego oto
czenia, zwłaszcza znaczniejszemu, istniało o wiele większe prawdopodo
bieństwo, że wiadomość o niej rozejdzie się, tym bardziej że arcyksiążęta
z Maciejem na czele mieli swoich informatorów na dworze praskim. Wy
bierając tak mało znaczących w skali monarchii habsburskiej urzędników,
cesarz uzys_kiwał wię�szą szansę utrzymania misji w tajemnicy. W jej
zachowaniu zainter,esowany był też dwór polski, który mimo orężnego
zwycięstwa nad rokoszanami musiał unikać wszystkiego, co mogłoby
wzburzyć opinię szlachecką, a ta przecież była niezmiernie uczulona na
związki Zygmunta III z Habsburgami i prohabsburski kurs jego poli
tyki 14• Przybycie znaczniejszych dygnitarzy cesarskich do Krakowa mo
głoby się bardziej rzucać w oczy i wywoływać niepotrzebne domysły
i komentarze. Tymczasem Pruskowski wzorem wielu innych Slązaków
mógł tam pojechać w sprawach prywatnych i nie wzbudzić niczyich po
dejrzeń. Że oba dwory były w równym stopniu zainteresowane w utrzy
maniu misji Pruskowsk.iego i Berglasa w tajemnicy, świadczy pośrednio
znikoma ilość źródeł z nią związanych, szczególnie korespondencji, w tym
zwłaszcza ze strony polskiej.

Za powierzeniem misji na dwór polski Pruskowskiemu przemawiał 
dodatkowo jeszcze jeden wzgląd, a mianowicie dobra znajomość stosun
ków polskich, tak charakterystyczna dla sfer arystokracji, szlachty, ku-

14 Ze ślepej nienawiści do Habsburgów słynął np. rokoszanin Jan Herburt 
(J. M a c  i s  z e  w s k i, Wojna domowa w Polsce (16<f6-1609). Studium z dziejów 

walki przeciw kontrreformacji. Część I - od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960, 
s. 253). M a c i s z e  w s  k i, op. cit., passim, oraz S c h m i t t, op. cit., passim, podają

dziesiątki przykładów zaciekłych ataków rokoszan na związki Zygmunta III z do
mem austriackim. O agentach arcyksięcia Maksymiliana na dworze cesarskim por.
L. S c  ho n a c h, Vertrauliche Mitteilungen der politischen Agenten am k. Hoflager

in Prag an Erzherzog Max, den Hof- und Deutschmeister in Innsbruck (Mitteilungen

des Vereins fi.ir Geschichte der Deutschen in Bohmen, R. XLIV, 1906, s. 378--400).
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piectwa i inteligencji śląskiej tych czasów. Ta znajomość stosunków pol
skich sprawiła, że w XVII w. znajdziemy niejeden jeszcze przykład wy
syłania na czele poselstw cesarskich do Rzeczypospolitej Slązaków -
zupełnych nowicfuszy w pracy dyplomatycznej, piastujących w dodatku 
w skali monarchii habsburskiej podrzędne urzędy, jak to było np. 
w 1645 r. z radcą Komory Czeskiej i regentem hrabstwa kłodzkiego Ja
nem Putzem von Adlerturm, w latach 1668-1669 ze starostą księstwa 
świdnicko-jaworskiego hrabią Krzysztofem Leopoldem Schaffgotschem 
i w 1684 r. ze starostą księstwa legnickiego baronem Janem Krzysztofem 
Zierowskim 1s. Do powierzenia funkcji posła na dwór polski mógł się 
wreszcie przyczynić jego młodszy brat, Ulryk Dezyderiusz Pruskowski, 
podkomorzy wielki Rudolfa II, oraz kardynał Dietrichstein, w moim prze
konaniu spiritus movens tej misji. Między Pruskowskimi a Dietrich�tei
nami istniały w tym czasie bliskie związki 16. 

Zgodnie z instrukcją z 19 X 1607 r. posłowie mieli się uq.ać jak naj
spieszniej na dwór polski 11. Z bliżej nie określonych powodów, zapewne, 
na skutek zaostrzenia się sytuacji w dziedzicznych posiadłościach habs
burskich oraz rywalizacji Macieja z Rudolfem II, polecenie to nie zostało 
wykonane. Dopiero po nadejściu do Pragi wiadomości o urodzeniu się 

1s J. Le s  z c z y ń  s k i, Władysław IV a Sląsk w latach 1644-1648, Wrocław 
1969, s. 25 i n.; J. W o 1 i ń s k i, Poselstwo Krzysztofa Schaffgotscha na elekcję polską 

1674 r. (Sobótka, R. VII, 1952, s. 147); A. H. K r  a f f  e r  t, Chronik von Liegnitz, 
cz. III, Legnica 1872, s. 8. Schaffgotsch posłował jeszcze na dwór polski w 1674 r., 
a Zierowski - w 1689 r. 

1s N o v a k, op. cit., s. 394 i 520. O związkach Pruskowskich z Dietrichsteinami, 
później także rodzinnych, świadczy najlepiej obfita korespondencja między nimi, 
przechowywana w archiwum Dietrichsteinów ,(por. np. kartony 440, 479, 51•2). Ulryk 
Dezyderiusz Pruskowski był obywatelem morawskim, ponieważ po ojcu odziedziczył 
wyłącznie dobra morawskie (por. C h r z ą s z c z, op. cit., s. 17). Do roli kardynała 
Dietrichsteina na Morawach i jego stosunku do Rudolfa II w całym okresie kon
fliktu z Maciejem wiele materiałów przynosi J. Te n o r  a, 'Ocast kardinala Dietrich
stejna za boje mezi arcikniźetem Matyaśem a Rudolfem II., Brno 1917, passim. Por. 
też N o va k, op. cit., s. 43, 49-51, oraz W. R. Z e i s s  b e r  g, Dietrichstein Franz 

(Allgemeine Deutsche Biographie, t. V, Leipzig 1877, s. 200). 
11 Instructio legatorum ... , Praga 19 X 1607, Statni archiv Brno, G 140 - Rodinny 

archiv DitricMtejmi, karton 17, sygn. 55, fol. 6-7. Ponieważ wszystkie cytowane 
w niniejszym artykule materiały archiwalne noszą POWYższą sygnaturę, dlatego 
zostanie ona· w dalszych przypisach pominięta. O pośpiechu, z jakim instrukcję 
wygotowywano, oraz niezbyt dobrej orientacji na dworze praskim w stosunkach 
rodzinnych Zygmunta III świadczą błędy, które zakradły się do niej. W instrukcji 
jest np. mowa o tym, że posłowie mają przekazać pozdrowienia od cesarza króle
wiczowi i infantce, choć jako żywo Zygmunt III nie miał wówczas córki, gdyż zro
dzone z małżeństwa z Anną - Anna Maria i dwie Katarzyny - zmarły w nie
mowlęctwie lub wczesnym okresie dzieciństwa (por. W. D w or z a c z e k, Genea
logia, Warszawa 1959, tablica 14). 
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26 grudnia pierwszego dziecka z małżeństwa Zygmunta III z arcyksięż
niczką Konstancją, królewicza Jana Kazimierza 1s, i zaproszeniu cesarza 
na jego ojca chrzestnego wystawiono pod datą 15 I 1608 r., nową, do�ć 
poważnie w stosunku do poprzedniej zmienioną instrukcję 19 i ponownie 
polecono posłom, by jak najszybciej udali się do Polski. Nim posłowie 
zdążyli wyjechać, do Pragi dotarła wiadomość, że 10 stycznia 20 królewicz 
zm_arł. By po raz drugi nie opóźniać terminu wyjazdu poselstwa, zwłasz
cza że w Preszburgu rozpoczęły się tak niepożądane przez cesarza obrady 
stanów w�gierskich i austriackich, tym razem pozestawiano instrukcję 
bez zmian, a Fruskowskiemu i Berglasowi polecono udać się natychmiast 
do Krakowa. Mieli oni opuścić tylko w instrukcji punkt dotyczący gratu
lacji cesarza z powodu urodzin królewicza i nie wręczać przewidz'ianego 
z tej okazji kosztownego prezentu królowej 21

. 

Z czym ostatecznie Pruskowski i Berglas udawali się na dwór polski? 
Zgodnie z instrukcją po przybyciu na miejsce i po załatwieniu wstępnych 
formalności (starania o audiencję i wyznaczenie jej terminu, złożenie 
listów uwierzytelniających) mieli oni podczas audiencji zapewnić króla 
o przyjaźni cesarza, utwierdzonej tyloma względami, i o ciepłych uczu
ciach, jakie ten dla niego żywi, a następnie złożyć mu gratulacje z po
wodu zwycięstwa nad „zdradzieckimi poddanymi", które tak bardzo go
ucieszyło, że swą radość pragnął wyrazić nie tylko za pomocą listu gratu
lacyjnego, ale i wysłaniem specjalnego poselstwa na dwór polski. Dalej
instrukcja polecała posłom zapewnić króla, że wieści o knowaniach
„owych zdrajców" napełniały cesarza niemałą troską, a zwycięstwo nad
nimi tym bardziej go ucieszyło, że państwa cesarskie, tzn. Czechy i Węgry,
graniczą z Rzecząpospolitą i obecnie sprzągł je wspólny los, gdyż na
Węgrzech wybuchł podobny bunt, który dotąd nie został zdławiony. Po
słowie mieli też wyrazić życzenie cesarza, by to pierwsze zwycięstwo
połączone z następnymi przyczyniło się do przywrócenia dawnego spo
koju w Rzeczypospolitej. Rudolf II nie ukrywał przy tym, że może to
mieć niemałe znaczenie dla jego spraw na Węgrzech. Instrukcja zobo
wiązywała ich wreszcie do złożenia prywatnej wizyty królowi, królowej
oraz dzieciom królewskim 22 i przekazanie im pozdrowień od cesarza.
Oczywiście, znalazł się w niej także punkt dotyczący gratulacji z powodu
urodzin królewicza Jana Kazimierza, przyjęcia przez cesarza propozycji

is D w o r z a c z e k, op. cit. 

1e Instructio ... , Praga 15 I 1608, fol. 3-5. Por. aneks. 
20 Według D w o r  z a c  z k a, op. cit., tablica 14, dziecko zmarło 9 stycznia. 
21 H. von Stratendorf do Pruskowskiego i Berglasa, Praga 2 II 1608, fol. 30.
22 W chwili przygotowywania i spisania instrukcji nie wiedziano jeszcze o śmier

ci malutkiego Jana Kazimierza. Stąd mowa o dzieciach, a nie o dziecku (Włady

sław). 

4 - Sobótka 4/'14 
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zostania jego ojcem chrzestnym i zastąpienia go w tej funkcji przez 
posłów, a także, jeśli sytuacja tego będzie wymagała, złożenia z tej samej 
okazji gratulacji dygnitarzom dworskim. Miał on być jednak - jak 
wspomniałem wyżej - pominięty przez Pruskowskiego i Berglasa. 

Jest symptomatyczne, że w tej instrukcji pominięto jeden punkt, 
który znajdował się 'w instrukcji z 19 X 1607 r. Dotyczył on zagadnienia 
knowań Zebrzydowskiego z Gabrielem Batorym 23• Cesarz donosił w nim, 
że zlecił arcyksięciu Maciejowi i swoim wysłannikom na sejm węgierski 
dokładne zbadanie tej sprawy i naradzenie się, jakie kroki należy przed
sięwziąć wobec winnych. Zaznaczył przy tym, że w tej kwestii pamiętał 
o wszystkim, do czego był zobowiązany z racji przyjaźni, dobrosąsiedzkich
stosunków oraz układów zawartych między zainteresowanymi państwami.
Obiecywał wreszcie spełnić wszystko, czego zażyczy sobie król, o ile to,
oczywiście, będzie w jego mocy.

Omawiany fragment instrukcji z 19 X 1607 r. zasługuje na baczniejszą 
uwagę, ponieważ sprawa konszachtów Zebrzydowskiego z Batorym, of e
ro wania tronu polskiego młodziutkiemu magnatowi siedmiogrodzkiemu 
po detronizacji Zygmunta III od dawna budziła duże zainteresowanie 
naszej historiografii. Ostatnio zajął się nią szerzej L. Bazy low 24, który 
na wstępie swych rozważań stwierdza: ,,Że zaś sprawa stosunków Gabrie
la z rokoszanami spowita została mgłą tajemnicy, to jest następstwem 
nie tylko niejasnych przekazów [źródłowych - J. L.]. Przekazy są dla
tego niejasne, ponieważ niejasne, chaotyczne i przypadkowe były po
ciągnięcia rokoszan" 2s. Po wnikliwym rozpatrzeniu znanych dotąd źródeł 
do omawianej kwestii oraz literatury przedmiotu Bazylow dochodzi do 
następującej konkluzji: ,,Jeśli nawet nie był w to [machinacje z Bato
rym - J. L.] bezpośrednio zaangażowany Zebrzydowski, to nie ulega 
wątpliwości udział Jana Szczęsnego Herburta i Stanisława Stadnickie.
go" 2s. Natomiast nasza instrukcja zdaje się wskazywać na bezpośredni 
udział wojewody krakowskiego w knowaniach z Batorym. Z drugiej stro
ny jednak nie da się wykluczyć, że dwór ·polski już wcześniej sugerował 

n „Ad palatinum Cracoviensem et Gabrielem Bathoreum quod attineat, iniunc

tum a nobis esse serenissimo fratri nostro archiduci Matthiae et consiliariis nostris 

ad publicum regni Hungariae conventum missis, ut quanta fieri diligentia possit, 

de utroque quid sit, quid hic, quid ille roachinetur, inquiratur, quidque deinde in 

illos, statuenduro, deliberetur. 

Qua in re quid necessitudini nostrae mutuae, quid vicinitati, quid pactis con

ventis a nobis debeatur, nos meminisse, nec quicquam eius in nobis desiderari 

· passuros esse, qui quidquid nobis in manu aut potestate sit, tum in his turo in aliis

amice promittamus". Por. przypis 17.
24 L. B a  z y 1 o w, Siedmiogród a Polska 1576-1613, Warszawa 1967, s. 183 i n. 
2s Tamże, s. 192. 
20 Tamże, s. 196. 
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cesarzowi zbadanie kwestii kontaktów rokoszan z Batorym, wskazując 
personalnie Zebrzydowskiego jako głównego sprawcę tych machinacji. 
Stąd jego nazwisko znalazło się w instrukcji, choć mógł on - jak to za
ręczał Żółkiewski :- nie mieć z nimi nic wspólnego 21. Do sprawy tej 
powrócę jeszcze niżej. / 

Nasuwa się pytanie, dlaczego problem knowań Zebrzydowskiego z Ba
torym został pominięty w instrukcji z 15 I 1608 r.? Przyczyn tego było 
kilka. W połowie stycznia, gdy instrukcja została ostatecznie wygoto
wana, trudno' było cesarzowi prosk Macieja o wyjaśnienie tej delikatnej 
sprawy, skoro doszło do otwartego zerwania między nimi. Niełatwo by 
też było uzyskać jakieś dowody knowań Batorego z rokoszanami na 
sejmie węgierskim, opanowanym przez opozycję, współdziałającą z Ma
ciejem. Poza tym Rudolf II nie był zainteresowany w kompromitowaniu 
swego człowieka, a takim w tym czasie był niewątpliwie Batory. Już 
na początku stycznia ten magnat siedmiogrodzki „deklarował Śię jako 
wierny poddany cesarza i właśnie cesarzowi w przeważającej mierze 
swą karierę zawdzięczał" 2s. Wbrew postanowieniom pokoju wiedeńskie
go z 1606 r. cesarz mianował w czerwcu 1607 r. Batorego swym namie
stnikiem Siedmiogrodu. Batory zresztą robił wszystko, by z pomocą 
Rudolfa II uzyskać tron siedmiogrodzki, obiecując nawet gorliwie bronić 
w tym księstwie interesów Kościoła katolickiego, co brzmiało zupełnie 
fałszywie w ustach tego gorliwego i nietolerancyjnego kalwina. Cel swój 
zresztą Batory osiągnął, zasiadając w marcu 1608 r. na tronie siedmio
grodzkim 29. W tej sytuacji na skompromitowaniu poplecznika cesar
skiego, jakim był Batory, mogło bardziej zależeć Maciejowi i opozycji 
węgierskiej oraz siedmiogrodzkiej niż Rudolfowi II. Stąd zapewne polecił 
on usunąć omawiany punkt instrukcji. 

W świetle instrukcji z 15 I 1608 r. misja Pruskowskiego i Berglasa 
miała nosić czysto grzecznościowy, kurtuazyjny charakter. Wydaje się 
jednak, że chodziło tu o coś więcej, o dokładne zorientowanie się w sy
tuacji w Polsce, o zapoznanie się ze stosowanymi przez dwór polski meto
dami walki z opozycją wewnętrzną i o pozyskanie polskiej pary królew
skiej dla sprawy cesarskiej w dzied�icznych posiadłościach habsburskich. 
Zawarte w instrukcji dusery pod adresem króla i królowej miały tylko 
ułatwić realizację tego zasadniczego celu poselstwa, a zarazem służyć 
mu za parawan przed niepowołanymi oczami i uszami. Te ukryte zadania 
poselstwa miały być zapewne realizowane w czasie prywatnych audiencji 
u Zygmunta III i jego małżonki so. 

n S c hm i t t, op. cit., s. 554.

2s Ba z y 1 o w, op. cit., s. 187, przypis 9. 
20 Tamże, s. 180-182. 
30 W. C z a pli ń s ki, Konstancja (1588-1631), królowa polska (Polski Słownik 

\ 
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Gdy 12 II 1608 r. Zygmunt III wybierał się wraz z królową i króle
wiczem Władysławem na łowy, do Krakowa przybył kurier od posłów 
cesarskich, awizując ich rychłe przybycie do stolicy. Król wyprawił na
tychmiast swego sekretarza Korycińskiego, zapewne Mikołaja, słynącego 
z zainteresowań literackich s1, ponieważ drugi sekretarz królewski o tym 
nazwisku, Krzysztof Piotr, burgrabia krakowski, wpisał się w 1607/1608 r. 
do księgi nacji polskiej w Padwie i nie było go w Krakowie s2. Kory
ciński miał od granicy towarzyszyć poselstwu i opiekować się nim. 
W pięć dni później, 17 lutego poselstwo dotarło szczęśliwie do Krakowa. 
Na spotkanie posłów wyjechali najpierw kasztelan sieradzki Jan Prze
rębski i zaufany dworzanin króla, nauczyciel królewicza Władysława -
Zygmunt Kazanowski, a następnie także referendarz kor. Henryk Fir
lej, głośny polemista z czasów rokoszu, w asyście 25 szlachty na koniach. 
Po uroczystym powitaniu posłów odprowadzono ich do kwatery. 19 lu
tego rano do Pruskowskiego i Berglasa przybył marszałek nadworny kor. 
Mikołaj Wolski w towarzystwie niedawnego posła do Turcji (1607) �3 

Mikołaja Daniłowicza oraz wielu innych przedstawicieli magnaterii 
i szlachty, zapraszając posłów na uroczystą audiencję, która miała się 
odbyć 2.2 tm. 34 

W oznaczonym dniu posłów oraz ich świtę powitał w wielkiej sali 
audiencjona·lnej Wolski, a następnie zaprosił do sekretnej komnaty kró

lewskiej, do króla, w którego otoczeniu znaleźli się w czasie tej uro
czystości obok Wolskiego kanclerz w. kor. Maciej Pstrokoński, arcy
biskup lwowski Jan Zamojski, Daniłowicz, ochmistrz dworu królewicza 
Władysława i kasztelan chełmiński Michał Konarski, obaj referendarze 
kor. Firlej i Feliks Kryski, kasztelan wojnicki Sebastian Lubomirski, 
a więc prawie bez wyjątku czołowi, gorliwi regaliści. Następnie zabrał 
głos Pruskowski. Mówił o tym wszystkim, co zawierała instrukcja. 
Wbrew poleceniu, jakie otrzymał już po ostatecznym ułożeniu instrukcji, 
złożył nawet królowi gratulacje z okazji urodzin nie żyjącego już króle
wicza Jana Kazimierza, ale zaraz potem zgrabnie także kondolencje 
z powodu jego zgonu. Wtrącił wreszcie zdanie o machinacjach „owych 

Biograficzny - dalej skrót: PSB - t. XIII, s. 601), trafnie określa rolę po1ityczną 
królowej, pisząc: ,,W sprawach polityki zagranicznej K[onstancja] była w Warszawie 
przedstawicielką swej rodziny". Nic więc dziwnego, że instrukcja kładła tak silny 
nacisk na nawiązanie przez posłów kontaktu bezpośredniego z królową. 

31 S. Cy n a r s  k i, Koryciński Mikołaj h. Topór (1543-1615) (PSB, t. XIV, 
s. 1'27-128).

3z S. Gr z yb o w s k i, Koryciński Krzysztof Piotr z Pikzy, h. Topór (1577-1636)

(tamże, s. 126). 
33 K. Ty s z k o w s k i, Daniłowicz Mikołaj h. Sas (t 1624) (tamże, t. IV, s. 416). 
S4 Kurczer bericht wie die Kaiserliche Legation in Polen dieses 1608 iahres ver

lauffen, b. d., fol. 8. 
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zdrajców" - rokoszan, ale nie wymienił żadnego nazwiska, jakby chciał 

ukryć, że chodzi tu o knowania m. in. z Batorym. Nie można też wy
kluczyć możliwości, że już na miejscu, w Krakowie ktoś życzliwy od
radził mu również wymienianie' nazwiska Zebrzydowskiego, mającego 
potężnych obrońców, i łączenie go z Batorym. W końcu Pruskowski 
w imieniu cesarza życzył królowi „wszelkiej pomyślności z nieprzerwa
nym pomnażaniem królestw, sławy i potomstwa" i przyrzekał, że Rudolf II 

zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc królowi w osiąganiu wszelkich 
sukcesów 35. 

W imieniu króla odpowiedział kanclerz Pstrokoński, dziękując gorąco 
posłom za wszystko, co przekazali władcy polskiemu od cesarza. Wyraził 
radość, że cesarz pragnie nie tylko zachować, ale też ugruntować i roz
szerzyć zadzierzgniętą od czasów jagiellońskich przyjaźń między domem 
polskim i austriackim. Podkreślił, że chce tego również król i dostojnicy 
polscy. Wspomniał następnie o rokoszu i o zasługach króla oraz naj
lepszych synów Rzeczypospolitej w jego stłumieniu, wyrażając głębokie 
przekonanie, że położy się też kres· ,,bez jakichkolwiek układów" po
wstaniu na Węgrzech 36, Podziękowa! też za zaszczyt, jaki chciał uczynić 
królowi, wyrażając zgodę na trzymanie królewicza do chrztu. I choć 
obietnica ta nie została spełniona na skutek przedwczesnej śmierci Jana 
Kazimierza, król w pełni docenia dobre chęci cesarza. Na zakończenie 
Pstrokoński prosił posłów, by przekazali cesarzowi od króla życzenia 
zdrowia, pomyślności, spełnienia wszelkich życzeń 37. 

Następnego dnia odbyła się oficjalna audiencja u królowej, która przy
jęła posłów w otoczeniu całego swego .fraucymeru oraz wielu zaproszo
nych na tę uroczystość pań polskich. Pruskowski złożył królowej kondo
lencje z powodu śmierci pierworodnego syna. Natomiast królowa po
dziękowała cesarzowi za to, że uczynił jej ten zaszczyt i wyraził zgodę 
na trzymanie tego syna do chrztu, przepraszając jednocześnie, że z aktem 
tym nie mogła czekać do przybycia posłów, gdyż z powodu choroby nie
mowlęcia natychmiastowy chrzest był konieczny. Polecała Rudolfowi II 
swe usługi i życzyła wszelkiej pomyślności. Jeszcze tego samego dnia 
posłowie złożyli wizytę królewiczowi Władysławowi, który dziękując za 
to polecał się raz po raz cesarzowi as. 

24 lutego w godzinach popołudniowych przybył do posłów biskup 
kamieniecki Jan Andrzej Próchnicki, oferując im swe usługi. Następnego 

ss Regi Poloniae credentiales pro legatis caesareis, Praga styczeń 1608 r. (nie 
wstawiono daty dziennej), f. 22; Relatio legatorum a S. C. M. ad serenissimum

Poloniae regem Joannis Christopho·ri Pruskowsky etc. etc. et Arnoldi de Bergla.� 

etc., b. d., fol. 11. 

36 „ullo absque negotio". 
37 Relatio ... , fol. 12. 

3S Kttrczer bericht ... , fol. 9; Relatio legatorurn ... , fol. 12. 
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dnia zrobił to samo w imieniu króla marszałek Wolski, pytając o zdrowie 
i potrzeby. Następnie Pruskowski i Berglas wzięli udział w uczcie wy
danej na ich cześć przez kanclerza. Był tam również obecny Wolski, 
Firlej, Konarski, Daniłowicz, podskarbi nadw. kor. i kasztelan sanocki 
Jan Stanisławski, kasztelan podlaski Jan Wodyński, dowódca gwardii 
królewskiej, kawaler maltański Bartłomiej Nowodworski i kilku innych. 
26 lutego królowa wezwała samego tylko Pruskowskiego na tajną roz:. 

mowę do siebie i przez dobre półtorej godziny referowała mu prośby 
dworu polskiego 39. W dzień później biskup krakowski Piotr Tylicki za
oferował Pruskowskiemu za pośrednictwem przysłanych osób duchow
nych swe sąsiedzkie usługi i zaprosił go przyjaźnie do siebie. Zaraz 
potem posłowie pojechali do zamku na audiencję pożegnalną. Uczestni
czył w niej nie tylko król, ale także królowa, królewicz Władysław oraz 
znacznie liczniejsze grono dygnitarzy polskich niż w pierwszej audiencji 
u króla, bo dodatkowo jeszcze Tylicki, Próchnicki, Stanisławski, kaszte
lan sądecki Joachim Ocieski i kasztelan lubelski Kasper Maciejowski. 
Po południu zaprosił do siebie posłów marszałek Wolski. W przyjęciu 
tym wzięli udział ci sami goście, którzy poprzednio byli u kanclerza, 
a ponadto kasztelan biecki Jan Branicki. 28 lutego wczesnym rankiem 
poselstwo po pożegnaniu się z ·wolskim ruszyło z Krakowa w drogę po
wrotną do domu. Tuż przed samym odjazdem królowa przekazała Prus
kowskiemu za pośrednictwem swego spowiednika jezuity o. Jerzego 
Friedlera „kilka rzeczy", prawdopodobnie jakieś prywatne zlecenia na 
dwór praski 40. Później pisała jeszcze kilkakrotnie w tych sprawach do 
niego 41• 

Można przyjąć, że misja Pruskowskiego i Berglasa zakończyła się 
pełnym powodzeniem. Pruskowski przecież uzyskał wyczerpujące infor
macje na temat stanu spraw polskich oraz poparcie polskiej pary królew
skiej dla polityki cesarza na Węgrzech, a tym samym i w pozostałych 
krajach dziedzicznych. Ponadto poselstwo opuszczało Kraków z głębo
kim przekonaniem, że mimo rokoszu i zaciekłych ataków opozycji na 
Wiiązanie się Zygmunta III z Habsburgami dwór polski nie tylko nie 

39 „Den Montag damach haben Ihr Mt. Ki.inigin den Herm Obersten Gesand
ten Herrn Hansen Pruskoffsky allein nach Mittag in geheim zu.e sich beruffen undt 
anderthalb gutter stundt von allerley der Kronen Anligen weittlaufftigen bericht 

gethann". Kurczer bericht ... , fol. 9. 
40 Tamże.
41 Królowa do Pruskowskiego, Kraków 28 II 1608, fol. 16; taż do tegoż, Kraków

20 VI 1608, fol. 14; Pruskowski do królowej, Prószków 8 III 1608, fol. 24. Również 
Królewicz Władysław dziękował gorąco staroście opolsko-raciborskiemu za. załat
wienie jego spraw na dworze cesarskim. Por. królewicz Władysław do Pruskow
skiego, Kraków 17 VI 1608, fol. 18. 
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zamierza rezygnować z przyjaźni z domem habsburskim, ale pragnie ją 
jeszcze umocnić i rozszerzać. Gorliwą adherentką cesarza okazała się 
królowa Konstancja, a wraz z nią i król. Jej oddania dla cesarza nie 
zachwiała nawet wiadomość, że w ostatniej chwili przed wyruszeniem 
poselstwa do Polski zrezygnowano z wręczenia jej kosztownego prezentu 
z okazji urodzin syna, ponieważ niemowlę zmarło i Rudolf II nie został 
jego ojcem chrzestnym. Konstancja zresztą uważała, że mimo to prezent 
jej się należy i dopominała się na dworze cesarskim o jego przysłanie 42. 

Biorąc pod uwagę życzliwość i serdeczność, z jaką na dworze polskim 
podejmowano Pruskowskiego i Berglasa, oraz rezultaty ich misji, można 
uznać, że poselstwo cesarskie z 1608 r. stanowiło milowy krok na drodze 
prowadzącej do zawarcia przymierza polsko-habsburskiego w 1613 r. 43 

ANEKS 

Instrukcja Rudolfa II dla posłów do Zygmunta m Wazy 

Praga, dnia 15 I 1608 

Rudolphus sec·undus divina favente clementia electus Romanorum imperator 
semper Augustus etc. 

Instructio pro magnificis, fidelibus, nobis dilectis Joanne Christophoro Proskow- · 
sky de et in Pruskau a, Krzelitz b et Zillz c, nostro consiliario, camerario et duca
tuum Oppoliae et Ratiborii capitaneo,, et Arnoldo a Berglas, nostro appellationum 
in regno Bohemiae consiliario, iuxta quam sese nostro nomine apud serenissimum 
p:dncipem dominum Sigismundum tertium, Poloniae ac Sueciae regem, magnum 

ducem Lithuaniae ac Russiae, Pru$siae, Masoviae, Samogitiaeque, cognatum, affi
nem et vicinum nostrum charassimum in legatione ipsis gerere debeant. 

In viam sese quam primum dabunt, ut ad regem quam celeriter possint pergant. 
Quo cum venerint, audientiam quemadmodum et per quos fieri solet, petent. Ea 
concessa nostras fidei litteras consuetis et convenientibus salutationis officiis red
dent, hancque in sententiam loquentur. 

Cum quae nobis cum •serenitate ipsius intercedant amicitiae et necessitudinis 
iura tot connexa vinculis sint, ut nihil utrique magis decere existimemus, quam ut 
quibuscunque benevolentiae studiis ea colatur et confirmetur, baud optatius nobis 
aut gratius quicquam esse posse, quam si crebrae sese occasiones dent, quibus ami
cum nostrum ac sincerum in serenitatem ipsius ostendere affectum possimus. 

Postquam itaque nuper ipsa de victoria nos, quam contra perduelles suos sub
ditos obtinuit, certiores fecit, quam nobis id iucundum acciderit non solum litteris, 
sed peculiari etiam legatione testatum facere voluisse, eaque de causa se a nobis 
missos id in primis mandatis habere, ut diligenter serenitati ipsius nostris verbis 

o ArtigZ aus der Khii.nigin im PoZn Schreiben, bez daty, fol. 2.7.
43 Tak też ocenia to Fr. Hejl, op. cit., s. 42.
a Prószków, pow. opolski. 
b Chrzelice, pow. prudnicki. 
c Biała, pow. prudnicki. 
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gratulentur laetitiamque, quam inde hauserimus, testentur. Quae quidem eo maior 
fuerit, quod ad primam, quae de turbulentis perduellium illorum machinationibus 
ad nos pervenerat famam, non exigua animum nostrum sollicitudo occupasset, quam 
prosperior nuntius exemerit. Gaudere nos haud immerito plurimum, quod regnorum 
nostrorum fines finibus Poloniae regni adeo vicini et coniuncti sint, ut communis 
et hos et illos rerum sors implicet, quodque similem perduellionis procellam in 

nostro Hungariae regno, quae nondum plane sedata sit, experti simus. Optare nos, 
ut victoria illa prima pluribus deinceps victoriis cumuletur et ad pristinam regnum 
istud tranquillitatem reducatur, quod momenti non parum rebus nostris in Hun
garia certius firmandis allaturum sit. 

Hac prima gratulatione praemissa subiungant de felici serenissimae reginae 
partu, alteram laetari nos plurimum geminatam laetitiae causam hoc novo regiae 
domus incremento, quod ut serenissimis parentibus, regnisque ac populis ipsis sub
ditis, in solatium diu vivere ac florescere Deus immortalis, a quo haec beneficia 

procedant, velit. Amicitiae nostrae ac necessitudini coniunctissimae conveniens esse, 
ut gaudiu illud commune gaudeamus, ut ad nos et augustam domum nostram 
eius pertinere partem existimemus, cum nihil quod prosperum quod adversum uni 
parte accidat, quin et alteram sentire decea t. Et ut lustralis fontis solennia per
agenda decoremus ac sponsoriś partes suscipiamus a nobis se in mandatis habere, 
ut nostro illis nomine assistant, quaeque nos coram praestituri simus, praestent. 

Cum deinde tempus expiandi sacro lavacro infantis aderit, decenter compare

bunt, iisque sollennibus decore, tanquam qui a nobis substituti sint, assistent, mutu
amque gratulationem, prout res postulabit, etiam apud aulae primates exequentur. 

Privatim vero regem et reginam regiosque liberos invisent et apud eos aman
tissimae salutationis nostrae officia diligenter explebunt, iucundissimum fore nobis 
si cuncta serenitatibus ipsorum feliciter et ex animi sententia succedere incolli
gamus. 

Haec fideliter exequendo gratiam nostram legati nostri magis magisque promo
vebuntur, quibus benigne volumus ... 

EINE VERGESSENE l{AISERLICHE GESANDTSCHAFT 

AUF DEN POLNISCHEN HOF IM JARRE 1608 

Im Februar 1608 ist auf dem polnischen Hof in Kraków eine Gesandtschaft 
Rudolfs II., geleitet vom Landeshauptmann der Filrstenttimer Opole-Racibórz, 
Johann Christoph Pruskowski sowie dem Rat des Konigl. Bohmischen Appellations
gerichtes Arnold von Bergl!łs, eingetrof!en. Der o!fizielle Grund fiir die Gesandt
schaft war die Beglilckwilnschung Kenig Zygmunt III. aus Anlass seines Sieges 
iiber die Aufruhrer bei Guzów sowie der Geburt seines crsten Kindes aus der :::he 
mit der Erzherzogir.. Konstanze des Frinzen Jan Kazimierz, dessen Taufpater der 
Kaiser werden sollte. Da der Konigssohn inzwischen gestoróen war, mussten die 
Glilcl{wilnsche durch Kondclenzen ersetzt werden. Im Grunde ging es urn einigcs 
mehr. Im Zusammenhang mit dem Erloschen der Rebellion in Polen und dem Au· -

ruhr der ungarischen, osterreichischen und mahrischeu protestantischen Stande ge
gen Rudolf II. sollten sich die Abgesandten mit der Situation in Polen eingehend 
vertraut machen, die durch den koniglichen Hof angewandten Methoden der Be
kampfung der inneren Opposition kennenlernen sowie das polnische Konigspaar Hir 
die Sache des Kaisers in den Habsburger ErbbesitztUmern gewinnen. Pruskowski 
und Berglas hatten Erfolg, die Mission trug zur Festigur.g der Beziehungen zwisch,e:1 
dem polnischen und dem kaiserlichen Hof bei. 




