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FRANCISZEK MINCER (BYDGOSZCZ) 

DZIALALNOSC POLITYCZNA SAMUELA LASKIEGO NA TERENIE 
PRUS KSIĄZĘCYCH 

W dziejach stosunków polsko-szwedzkich, polsko-brandenburskich 

i polsko-'f)ruskich dość poważną, choć nie pierwszoplanową rolę odegrał 

Samuel Łaski. Nie ulega wątpliwości, że postać ta, nieco zagadkowa, wy

magałaby obszernego, monograficznego omówienia. Tymczasem, mimo że 

o działalności Samuela Łaskiego pozostało mnóstwo informacji źródło

wych, mimo że o innych przedstawicielach jego rodu ukazały się obszerne

prace 1, o życiu i poczynaniach Samuela trzeba szukać -w2mianek w opra
cowaniach polskich, niemieckich i szwedzkich 2, poświęconych w zasadzie

innym problemom. Nie daje też pełnej informacji o losach i roli Łaskiego

artykuł w Polskim słowniku biograficznym, silą rzeczy omawiający drogę
życiową naszego bohatera w telegraficznym skrócie, choć przyznać trzeba,

że jak na możliwości PSB dość obszerny s.

Zanim mo·żliwe będzie pełne, monograficzne opracowanie postaci Łas

skiego pragniemy przynajmniej ukazać rolę, jaką odegrał on w sprawie 

nadania lenna pruskiego w począt:kach XVII w. Temu celowi poświęcony 

jest niniejszy artykuł, napisany głównie na podstawie źródeł rękopiśmien
nych, znajdujących się w Deutsches Zentral Archiv-Mersebw·g i Bibliotece 

Muzeum Czartoryskich w Kr�owie, jak .również licznych niemieckich 

1 Np. Jan Korytkowski, arcybiskup gnieźnie1iski i prymas Królestwa Polskiego

i W. Ks. Litewskiego, Gniezno 1880; Z. K ac z m a r c zy k, O kanclerzu Janie Ła

skim, Warszawa 1955; O, B art ei, Jan Łaski, C z. 1: 1499-1556, Warszawa 1955; 
A. Hirschbe r g, Hieronim Łaski, Lwów 1886; tenże, Jan Łaski sprzymie„zeń

cem sułtana, Lwów 1886; A. K r  a us ha r, Olbracht La.ski wojewoda sieradzki,

t. I-II, Warszawa 1882; t e  n ż e, Nowe przyczynki do dziejów żywota i spraw ,

Olbrachta. Laskiego, wojewody sieradzkiego. 1553-1605, KTaków 1886; K. Mi as ko
ws 'ki, Z dziejów rodziny l..askich (R H, t. XV, 1'929, s. 83-89).

! Przy opracowywaniu tego atltykulu autor nie miał możności pełn ego wyko

rzystania szwedikiej literatury przedmiotu. 

3 S .  G rzybowski, F. Mi n ce r, Samuel Gotard La.ski (P SB, t. XVIII/2, 

Kra'ków 1973, s. 250-253). 
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i polskich wydawnictw źródłowych, spośród których na ipierw�e m1eJsce 
wysuwają się zdecydowanie „Acta Brandenburgica" 4. Inne dziedziny dzia
łalności Łaskiego uwzględnione zostały tylko o tyle, o ile konieczne są dla 
zrozumi€n.ia głównego problemu i o ile pozwala na to obecny stan badań. 

Samuel Gotard Łaski herbu Korab (urodzony po r. 1553) był synem 
słynnego reformatora r,eligijnego Jana i drugiej jego żony, Katarzyny 5

• 

Ojciec Samuela zmarł jednak w 1560 r., a więc tak wcześnie, że nie wążył 

wywrzeć wpływu na kształtowanie się osobowości syna. Po stracie rodzi
ców wychowywał się Samuel w ciężkich warunkach pod opieką Stani
sława Szafrańca z Pieskowej Skały 6. Wkrótce jednak nadzór nad wycho
waniem młodzieńca przejąć musiała katolicka część rodziny Laskich, gdyż 
w życie publiczne Samuel wkroczył już ja'ko katolik. Związany też był 
wtedy ze swoim stryjecznym !bratem - Olbrachtem Laskim. Prawdopo
dobnie w 1573 r. towarzyszył Samuel Olbrachtowi Łaskiemu w jego po
dróży do Francji 7• Za panowania Batorego Samuel prowadził działalność 
publiczną, ale ciągle jeszcze u boku swego ·brata Olbrachta. Jeździł wów
czas w poselstwie do cesarza, a w czasie walki Batorego ze Zborowskimi 
występował po stronie monarchy, za co s,potkały go ostre ataki ze strony 
tej ipotężnej rodziny s. W 1586 r. udał się w podróż do Rzymu w orszaku 
kardynała Andrzeja Batorego. Cieszył się wówczas Laski protekcją kancle
rza Jana Zamoyskiego, który właśnie zalecił go królowi j.ako przydatnego 
do udziału w poselstwie o. W 1590 r. był już Łaski sekretarzem królew
skim, co dowodzi, że cieszył się protekcją Zygmunta III. 

4 Acta Brandenburgica. Brandenburgische Regierungsacten seit der Begrundung

des Geheimen Rates, HI'Sgb. von M. K1inkenborg. t. I-IV, Berlin 11�27-1000. 
s W. D w or z ac ze k, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. li23. Por. też S. Ur u

s ki, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IX, Wa=awa 19'12, s. 2�4. Nazwiska 
i pochodzenia matki Samuela nie udało się dotychczas ustallić. Wiadomo ty�ko, że 
Jan Łaski ożenił 6ię z nią w Londynie w styczniu 155·3 r. Ba r t  e 1, op. cit., s. 188. 
Niepewne pochodzenie matki było wykorzystywane przez przeciwników politycz
nych Samuela. Diariusze sejmowe 1585, Kraków 1901, wyd. A. Czuczyński (S'RP,
t. XVIII, s. 135).

6 K. Ty s z 1k o ws k i, Z dziejów wyprawy Zygmunta III do Szwecji. Relacje

i diariusze, Lwów 19·27, s. 13. 
; Gr z y bo ws k i, M i n c er, op. cit., s. 250. Fakt udziału Samuela w poselstwie 

polskim do Fraincji nie jest jednak ca�kiem 'Pewny. Diariusz tego poselstwa mówi 
tylko, że w orszaku wojewody sieradzkiego Olbrachta Łaskiego znajdował się jeden 
z członków jego rodziny. Zdaniem wydawców diariusza mógł to być jeden z dwóch 
braci stryjecznych Olbrachta, Samuel lub Tomasz. Diariusz poselstu:oa polskiego do 
Francji po Henryka Walezego w 1573 r., oprac. A. Przyboś i R. Żelewski, Kraków 
1963, s. 2. 

s Łaski zeznania przeciw Zborowskim złożył na piśmie. K r  a us ha r, op. cit.,

t. II, s. 239. Diariusze sejmowe 1585 r. s. :H'3. O reakcji Zbor-0wskich tamże, s. 135.
o Jan Zamoyski do Andrzeja Batorego, Bełz, 12 X 1585. Archiwum Jana Zamoy

skiego, t .  IV, wyd. K. Lepszy, Kraków 1948,, 6. 42. 
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Między 1587 a 1590 r. Łaski ożenił się z Zofią Konigseck z Prus Ksią
żęcych, luteranką, wdową po Stanisławie Kostce, podkomorzym chehniń..: 
skim 10. Nie wiadomo, cr.y Zofia pod wpływem męża przeszła na katoli
cyzm. W każdym razie figuruje ona w aktach wizytacji kościelnych jako 
dobrodziejka kościołów, nad którymi Samuel sprawował patronat 11. Po 
ślubie otrzymał on bowiem (13 XI 1590) w dożywocie Szynwałd i Janko
wice w województwie pomorskim, a 31 li,pca wraz z żoną niegrodowe sta
ro,stwo łqk0:rskie, specjalnie dla tego małżeństwa wykrojone z dotychcza
sowego starostwa radzyńskiego 12• Ponadto w nieznanym bliżej czasie' 
wsrzedl Łaski w posiadanie Lipinek, zwanych również Wihrami w pobliżu
Nowego Miasta Lubawskiego 13. 

Posiadłości te w czasach Łaskiego były dość ludne i bogate. I tak 
np. ksiądz Szymon Żukowski, który był prdboszczem Szynwałdu i Janko
wic w czasach Laskiego, i jego następcy Ottona Me.dona, posiadał 120 zł 
rocznego dochodu. W obu tych wioskach mieszkało łącznie 100 kmieci 14. 
Pośrednio o zamożności posiadanych prz� Łaskiego terenów świadczy 
fakt, że mógł on na nich rozwinąć bardzo energiczną działalność jako 
patron i mecenas istniejących tam kościołów. I tak w Szynwałdzie wyre
montował w 1594 r. miejscowy kościół parafialny, podwyższając presby
terium. Remont objął również dwie kaplice, z których jed!ną ufundował 
poprzednik Samuela, Stanisław Kostka 1s. Podobnie odbudował też Łaski 
kościół w Jankowicach pod wezwaniem św. Trójcy, będący kościołem 
filialnym szynwałdzkiego 1s, a kościół w Li.pinkach otrzymał za rządów 
Łaskiego nowy dach 11. Wres.z,cie w 1608 r. 'Ufundował Samuel Łaski nowy 
wielki ołtarz w kościele w Łąkoirzu i obdarzył 'kościół ten licznymi szatami 
i nacr.yniami liturgicznymi 1s. 

Choć Łaski był niewąptliwie z przekonań zdecydowanym katolikiem, 
do podejmowania tak kosztownych i kłopotliwych czasem fundacji \Skła
niała go :z pewnością nie tylko religijność. Zapewne Łaski, syn wybitnego 

10 D w o r  z ac z ek, op. cit., tabl. 12'3. P. C z  ap I ew ski, Senatorowie świeccy,
podskarbiowie i starostowie Prus Króleu;.skich. 1454-1772, Toruń 19,21, s. I

t

16. 
11 Visitationes Episcopatus Culmensis. Fontes, t. IX, wyd. B. Cza pla, Toruń 1905,

s. 772.
1! C z  ap 1 ew ski, op. cit., s. 116.

u Visitationes ... Fontes, t. VIII, wyd. B. Czapla, Toruń 19-04, s. 474. 
14 Visitationes ... Fontes, t. IX, s. 775.
15 Zabytki województwa bydgoskiego, Bydgoszcz 1974, s. 143. Słownik Geogra

ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XH, Warszawa 1893,

s. 121, 'błędnie podaje jako datę remontu 1590 r.
1s Visitationes... Fontes, t. IX, s. 777. Por. też Słownik Geograficzny ... , t. IV,

War6zawa 1882, s. 410. 
17 Słownik Geograficzny ... , t. V, Wa1,szawa 1884, s. 637.
is Visitationes ... Fontes, t. VIII, s. 472. Słowrnik Geograficzny ... , t. V, s. 63-7:
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reformatora, 'Pragnął w ten sposób przypodobać się znanemu z przywią
zania do katolicyzmu Zygmuntowi III Wazie. Chciał też pewnie udowod
nić, że jego młodzieńcza zmiana wyznania lbyla nie koniunkturalna i nie 
wymuszona, lecz szcz,era. Wreszcie, być może działalność fundacyjna miała 
na celu zatarcie nie-przyjemnego wrażenia, jakie na dworze królewskim 
i wśród kleru mógł wywrzeć fakt, że Łaski pojął za żonę kobietę wywo
dzącą się z rodziny luterańskiej. 

Posiadłości Łaskiego nie ograniczały się jednak do starostw i wiosek 
leżących w granicach Prus Królewskich. Prawdopodobnie jako posag żony 
otrzymał on dzierżawę dwóch wiosek leżących w Prusach Książęcych. 
Były to Czarne i Góra t9. Łaski przez szereg lat starał się ·bezskutecz:nie 
o otrzymanie tych wiosek na własność wraz z wszystkimi dochodami, przy
ległościami i pożytkami. Sprawa ta bardzo ;poważnie rzutowała też na jego
działalność polityczną w kwestii pruskiej1 i na jego stosunek do Hohen
zollernów.

Małżeństwo Łaskiego i osiedlenie się w Prusach Królewskich �biegło 
się z pewną zmianą kierunku jego działalności dyplomatycznej. Dotych
czas był on używany w poselstwach do krajów leżących na zachód i po
łudnie od Rzeczypospolitej. Teraz terenem jego działania stały się kraje 
znajdujące się w basenie Morza Bałtyckiego. Wiązało się to zresztą z sy
tuacją Zygmunta III Wazy :starającego się o otrzymanie korony szwedz
kiej. Do posług dyplomatycznych na terenie Skandynawii zapewne polecił 
Zygmuntowi Samuela Ołbracht Łaski, który tak poważną rolę odegrał 
podczas pierwszej, wyprawy tego króla do Szwecji 20. Nato,miast działalność 
na terenie Prus Książęcych, kontakty z dy.gnitarzami ipruskimi i dwo.rem 
brandenburskim wiązały się z małżeństwem Łaskiego i otrzymaniem przez 
niego majątków leżących nadi samą giranicą księstwa. 

Były to czasy, gdy w związku ze starz·eniem :się księcia-kuratora Prus 
Jerzego Fryderyka i brakiem potomstwa męskiego u obłąkanego księcia 
pruskiego Albrechta Fryderyka Polska stała przed alternatywą: albo na
danie prawa do kurateli i sukcesji w Prusach elektorowi brandenburskie
mu, al'bo inkorporacja tej prowincji do Rz.eczypospolitej za cenę konfliktu_ 
z Brandenburgią. Praktycznie inkoriporacja była niemożliwa wobec udzie
lonej już w 1563 r. przez Zygmunta Augusta margrabiom brande.nibur
skim obietnicy dopuszczenia ich do lenna. Ze strony polskiej myślano więc 
o wyjściu kompromisowym: mianowicie o stworzeniu takiej kombinacji
dynastycznej, która byłaby do przyjęcia dla elektora brandenburskiego,

10 Nadradcy do elektora Joachima Fryderyka. K·ró'lewiec, 16 H 1606 (AB, t. II,

6. 55).
2
° K r a us ha r, Olbracht l.,aski ... , s. 263-266. S. Lub ie ń ski, Droga do Sz-we

cji, Petersburg 1855, s. 59. 
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a równocześnie nie oznaczałaby przejęcia bezpośrednio przez niego rządów 

w Królewcu. 

Pomysły tego typu powstawały zresztą nie tylko w glow·ach polityków 

,polskich. Już w 1589 r. podczas wizyty Zygmunta III w Królewcu żona 

Albrechta Fryderyka, księżna Maria Eleonora liczyła na to, że uda się jej 

wyswatać młodego króla polskiego z najstarszą córką książęcej pary 

pruskiej - Anną 21. Kombinacja taka, niewątpliwie korzystna dla sprawy 

związania Prus z Rzecząpospolitą, nie powiodła się wskutek zaostrzają

cych się sprzeczności wyznaniowych między Polską a Prusami 22, a Anna 

została niebawem żoną późniejszego elektora brandenburskiego Jana Zyg

munta 23. 

Wkrótce jednak powstał nowy projekt matrymonia'ln.y, tym razem 

o wiele bardziej realny. Chciano wydać siostrę Zygmunta III, królewnę

Annę, gorliwą luterankę, za mąż za margrabiego Jana Jerzego, młodszego

wnuka 24 panującego wówczas elektom brandenburskiego, noszącego te

same imiona 23. Rokowania w sprawie tego małżeństwa toczyły się (dość

zresztą opornie) w latach 1594-1598. Sprawą skojarzenia związku między

Hohenzollernem a Wazówną zajmował się nie tyle sam elektor, co jego

najstarszy syn, margrabia Joachim Fryderyk, działający w ścisłym poro

zumieniu z księciem-kuratorem pruskim Jerzym Fryderykiem. Myślano

o tym, by ożenionego z Wazówną Jana Jerzego osadzić jako namiestnika

w Królewcu 2s.

Bezpośrednie pertraktacje z Polakami prowadzili ze strony Joachima 

Fryderyka jego ówczesny kanclerz, dr Wilhelm Rudolf Meokbach 21 

i zaufany doradca, a późniejszy kanclerz brandenburski Jan Loben. Dwór 

polski wysyłał zazwyczaj w poselstwach do Berlina i do Hal'le pod Mag-

21 C. K r o  11 m a n n, Die SeZbstbiographie des Burggrafen Fabian zu Dohna

(wliltęp), Leipzig 1905, s. X. 
22 T a m ż e, s. X-XI. 

u Tamże, s. XI. 
2, D w o r  z a c  z e k, op. cit., tabl. 60.
2s Zb ieżność imion dziadka i wnuka stała się przyczyną wielu pomyłek i nie

ścisłości w historiografii. Nawet ta'k wybitny historyk jak K. Lepszy w swoim arty-· 

kule o Annie Wazównie w PSB, t. I, Kraków 1935, s. 134, przypisał błędnie zamia

ry matrymonialne wobec królewny elektorowi Janow i Jerzemu. 
26 K r oll ma n n, op. cit., s. XI.

27 Re1acja kanclerza Lobena i tajnej •rady brandenburskiej. Kolonia n. S. 11 IX

1607 (AB, t. HI, ,s. 185). Podobno kanclerz Meckbach dkazal się niezbyt przydatny do 

prowadzenia rtych rokowań. Kr o 11 ma n n, op. cit., s. XII. Może dlatego Joachim 

Fryderyk rpo wstąpieniu na tron brandenburski mianował !kanclerzem Brandenburgii 

nie Meckbacha, ale Lobena. Zob. St i e v e, Wilhelm Rudolf Meckbach (Allgemeine 

Deu t.sche Biographie, t. XXI, Leipzig 1885, s. ,158-159) ; I s a a c  s o h n, J ohatnn von 

Loben (tamże, t. XIX, s. 38). 
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deburgiem sekretarza ikfólewskiego Jana Skrzetuskiego 2s. Drugim bardzo 
żywy udział biorącym w tych rokowaniach dyplomatą lpOlskim był Laski., 
który często występował też w charakterze pośredruka między dworem 
polskim a dygnitarzami Prus Książęcych. Co więcej, Laski usiłował wy
korzystać w interesach swego monarchy związki rodzinne istniejące mię
dzy Joachimem Fryderykiem a królem duńskim Chrystianem IV zo i na

kłonić H-0hen20Uernów do bardzi�j ener,giczny,ch starań o lenno pruskie. 

I tak podczas podróży do Szwecji, którą na polecenie króla po'lskiego od

bywał pod koniec 1597 r., zatrzymał się Laski w Pasłęku i odbył tam 
ważną rozmowę z ówczesnym kanclerzem pruskim, dr Andrzejem Fabri
ciusem. Dyplomata polski stwierdził, że Hohenzollernowie branden:bUI'Scy 
zaniedbali za panowania Zygmunta III starań o lenno pruskie, mimo że 
mieli wiele po temu możliwości. Obecnie jednak nadarza się okazja porzy
skania życzliwości królewskiej. Zygmunt postanowił mianowicie wejść 
w przymierze z królem Danii, aby zyskać jego pomoc przeciw buntującej 
się Szwecji. Hohenzollernowie powinni teraz jak najszybciej wysłać po
selstwo do Danii, tak aby przybyło jeszcze :przed fym., nim się tam zj.awią 
posłowie Zygmunta Eryik Sparse i Jonas Axberg. Laski sugerował, że 
margrabiowie brandenburscy powinni naklO!Il.ić Chrystiana IV do przy
mierza z Polską, jak również sami przystąpić do aliansu duńsko--pols'kie
go so. Nie wydiaje się, by w talk ważnej sprawie mógł występować Laski 

z .projektami wyłącznie z własnej inicjatywy. Działał zapewne w por<Y.ZU
mieniu ze swoim monarchą. 

W tym czasie małżeństwo margrabiego Jana Jerzego z królewną wy
dawało się już pewne. Sejm szwedzki uchwalił posag dla królewny si,
ustalono nawet miejsce oraz termin ślubu, któcy miał się odbyć 10 IV 
1598 r. w Sztokholmie s2. Tymczasem jedna!k zaszły w Szwecji W.Ylpadki, 
które całkowicie pokrzyżowały te plany matrymoniahle, a Laskiemu p0-
zwoliły odegrać doniosłą rolę w dziejach stosunków polsko-szwedzkich. 
Łaski jechał do Szwecji w momencie, gdy w kraju tym panowała już 
atmos.f era otwartego buntu przeciw Zygmuntowi. W przeciwieństwie do 
szwedzkich doradców króla :poseł polski nie miał żadnych złudzeń i starał 

2s Relaeja kano1el.1Za i taj,nej rady brandenbunsilciej z dnia O.Il IX IIBOl7 r. (AB, 
t. III, s. 185 i n.). Jan Skrzetuski w 1590 r. był wybrany członkiem komisji do spraw
żeglugi na Warcie. K. N i e  siec ki, Herbarz pol.ski, t. VIN, Lipsk '1841, s. 39,1.
W '1594 r. Skrzetuski był członkiem po.selstwa wysyłanego przez sejmik średzki do
Brandenburgii i Księstwa Pomorskiego w tej samej sprawie. Akta sejmikowe woje

wództwa poznańskiego i kaliskiego, t. I (157,2--ll600), Cz. 1 1572-181'6, wyd. W. Dwo
rzaczek. Poznań 1957, s. il.:80.

29 D w o r z ac z ek, Genealogia ... , tabl. 40 i 60. 
ao S. U. Pa 1 me, Sverige och Danmark 1598-1612, Uppsala 19.42, s. 131---13r2. 
a1 O. D al i n, Geschichte des Reiches Schwedens, t. III, Rostock '1763.
a2 K r o 11 ma n n, op. cit., s. XII. 
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się nakłonić Zygmunta do jak najszybszego przybycia do dziedzicznego 
królestwa na czele silnej armii aa. 

P1--zybywszy do Uppsal1 przemawiał tam Laski w lutym 1598 r. w imie
niu Zygmunta, prymasa Stanisława Karnkowskiego i kanclerza Jana Za
moyskiego do Karola i stanów kró'l.estwa. Poseł żądał wysłania floty po 
Zygmunta, który w niedalekiej ·,przyszłości zamierzał przyibyć do Szwecji, 
zwolnienia uwięzionych stronników królewskich, zwrotu skonfiskowanych 
im majątków oraz przywrócenia zabranycą im majątków i godności, jak 
również zaniechania ,przygotowań wojskowych. Laski oskarżał wreszcie 
Karola o szykanowanie siostry królewskiej. Zgodnie z otrzymaną instruk
cją przemawiał Laski po niemiecku, a senatowi i s�nom szwedzkim przed
stawił mandat monarszy, nakazujący wyikonanie żądań zawartych w wy
głoszonej mowie. Nie uzyskał jednak Laski od Karola Sudermańskiego ni
czego poza wykrętną odpowiedzią i zdecydowaną odmową wysłania floty
do Gdańska. Z ,pooelstwa do Szwecji odniósł Laski tylko tę korzyść, że 
mowa jego została (wiraz z tekstem mandatu !królewskiego) ogłoszona 
drukiem w Uppsali 34. 

Laski powrócił do Warszawy 5 IV 1598 r. Niedługo danym mu jednak 
było bawić w kraju, gdyż już 2 maja otrzymał nowe instrukcje i pod 
koniec tego miesiąca wylądował w Szwecji .. P.rzebieg tego poselstwa był 
jednak jeszcze bardziej dla Laskiego niefortunny niż misja, którą odbywał 
w początkach roku. Karol Sudermański po p,rostu kazał go aresztować, 
a podobno celem zastraszenia posła królewskiego ścięto nawet na jego 
oczach kilku stronników królewskich 35. Mimo to dyplomata polski zdołał 
poinformować swego monarchę o sytuacji w Szwecji, a następnie uzy
skał zwolnienie z internowania dzięki „pewnym fortelom". Fortele pole
gały na tym, że Laski napisał list do Zygmunta III o takiej treści, która 
musiała przypaść do gustu Sudermańczykowi, a następnie postarał się, by 
ten list został przejęty przez jego agentów 36. 

Pod koniec lipca wracający ze Szwecji Laski przybył do Oliwy. Król 
przebywał już tam z armią najemną, liczącą około 5 tys. żołnierzy i złożoną 
głównie ze Szkotów, Niemców i Węgrów, oraz z flotą, liczącą tblisko sto 
okrętów, lecz nie posiadającą większej siły bojowej. Słabość floty Zygmun
ta III stanowiła przyczynę trudności w ułożeniu odpowiedniego planu wy
prawy. Początkowo planowano marsz przez Pomorze i Danię do Szwecji. 
Laski, który nawiązał kontakt ze zwolennikami lcróla w Finlandii, a słusz-

,33 Ty szk o ws k i, op. cit., s. 22. 

34 Gr zybowski, Mincer, op. cit., s. 25'1. K. Estreicher, Bibliografia

polska... Streszczenie mowy ,podaje P. Pi as e ck i, Chronica gestorum in EurQpa

singulariam ... , Kraków 1645, s. 183-184.

35 K r a u s h a r, Olbracht Laski, t. II, s. 266.

"Gr zybo wski, Mincer, op. cit., s. 251.

4 - Sobótka 1975, z. 2 
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nie obawiał się iprzewagi Karola Sudermańskiego na morzu, doradzał 
szybki marsz drogą okrężną przez Prusy Książęce i Inflanty, a następnie 
połączenie się z wojskami fińskimi. Zdaniem Laskiego dopiero po wzmoc
nieniu armii królewskiej przez przyłączenie się fińskich zwolenników mo
narchy należało podjąć atak na Sztokholm od strony lądu. Zwyciężyły 
jednak głosy szwedzkich doradców króla, którzy wypowiedzieli się za 
podjęciem wyprawy morskiej. Łaski wówczas domagał się jeszcze, by wy
prawę tę skiero,wać wprost na Sztokholm, ale znów zatriumfowali sena
torowie szwedzcy, którzy uporczywie domagali się opanowania Kalmaru, 
uważaj,ąc go za klucz do Szwecji po.łudniowej 37. 

Istotnie, w ipoc.zątkach sierpnia król wsiadł wraz z wojskiem na okręty 
na Półwyspie Helskim i płynąc wzdlł:uż lądu w pob11.iżu Blokinge i wyspy 
Hano dotarł w okolice Kalmaru, który poddał mu się 10 sierpnia. Sukces 
teµ zawdzięczał :przede wszystkim Zygmunt III temu, że siły morskie Ka
rola związane były przez Finów walką koło Wysp Allandzkich. Jednak Fi
nowie, osamotnieni i po�bawieni pomocy od Zygmunta, ponieśli klęskę 38

. 

Zdobycie przez armię królewską Kalmaru było wielkim sukcesem, który 
jednak Zygmunt zmarnował, gdyż zamiast ruszyć bezpośrednio na Sztok
holm stracił dwa tygodnie bezcennego czasu na agitację przeciwko Suder
mańczykowi i rokowania z ,posłami książąt niemieckich, którzy występo
wali w charakterze mediatorów między dwoma skłóconym.i Wazami. Tym
czasem Karo'l. zdołał odpędzić od Sztokholmu gubernatora Finlandii Arwida 
Stalarma i zagrodzić drogę królewskiej wyprawie lądowej, na stolicę, 
a flotę Zygmunta r�ędzila burza. Łaski, który znajdował się na ipdkladzie 
jednego, z okrętów królewskich, nie stracił mimo tylu niepowodzeń zapału 
do walki z Karolem. Zebrał garść rozbitków, dotarł do Sztokholmu i opa
nował 31 sierpnia zamek stołeczny. Zdołał tam Laski zgromadzić około 500 
ludzi. Pozyskał ipoparcie mieszczaństwa, przywołał do stolicy powinowa
tego królewskiego Klasa Bie'lkego, i wraz z nim wykonywał rządy w imie
niu króla �9. 

Sukces Łaskiego był niewątpliwie wynikiem szczęśliwego przypadiku 4o. 
Mógłby mieć jednak bardzo ,poważne następstwa gdyby Zygmunt zdobył 
się na szybkie i zdecydowane działanie. Ale kunktatorstwo Zygmunta 

37 T y szk o ws k i, op. cit., s. 24. 

ss Zob. wyżej przyp. nr 35. Por. też W. S o n n e r, Geschichte Finnlands, Mun
chen 1W38, s. 75; I. A n d er s s o n, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967, s. 133. 

39 W polskiej l'iteraturze historycznej najdokładniejszy opis działalności Laskiego 
w 1598 r. dal Tys z k owski, op. cit., s. 23 n. Por. też A. K e rst e n, Historia

Szwecji, Wrocław 1973, s. llU. Z dawnych kronikarzy dokładny opis wydarzeń daje 
J. Wi e 1 ew icki, Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary

w Krakowie ... , t. I, Kraków 181H, s. 248 i n.
•o Lepszy, Dzieje floty polskiej, Gdańsk 1rn47, s. 187.
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i nacisk jego szwedzkich doradców, nieustannie obawiających się rozlewu 

krwi 1bratniej, doprowadziły do klęski armii królewskiej w bitwie nad

rzeczką Stangan (3 i 4 października) i do haniebnego układu w Linkoping 

(8 października), '.który faktycznie pozbawił Zygmunta resztek władzy 

w S.z.wecji 41_ Wypadki te zmusiły również i Laskiego do opuszczenia 

Sztokholmu, w którym utrzymał się zresztą dość długo, bo aż do 4 paź

dziernika 42. W nąpisanej dla Stanisława Kostki relacji z wyprawy do 

Szwecji nie ukrywał rozgoryczenia z powodu postępowania króla, który 

przez lekceważenie rad Laskiego sam zgotował sobie k'lęskę 43. 

Po powrocie do Polski Laski w październiku i listopadzie 1599 r. 

jeździł w poselstwie do Danii i do Lubeki. Królowi duńskiemu propon0-

wał sojusz przeciwko Karolowi, lubeczanom zaś ofiarował pośrednictwo 

polskie w zdobyciu przywilejów handlowych w Moskwie. W obu wypad

kach nic nie uzyskał, a lubeczanie, w początkach konfliktu o tron szwedzki 

nastawieni przychylnie dla Zygmunta, teraz (prawdopodobnie pod wpły

wem represji handlowych ze strony Karola) ochłodli w swoich lojalistycz

nych sympatiach i przyjęli posła królewskiego bardzo <:hlodno 44
• Nato

miast pewną ipociechą dla Laskiego był fakt, że !kiedy wracał on z tej 

bezowocnej misji przez Rostock, miejscowy literat i uczony, Marcin Bra

schius, ogłosił na jego cześć panegiryk 45. 

Tymczasem bieg wydarzeń ,politycznych rozwiewał nadzieje na roz

wiązanie kwestii pruskiej iprzez małżeństwo Hohenzollerna z Wazówną. 

Wybuch powstania w Szwecji i śmierć elektora brandenlburskiego Jana 

Jerzego uniemożliwiły zawarcie ślubu w zaplanowanym miejscu i terminie. 
Wkrótce potem nowy elektor Joachim Fryderyk i książę-kurator pruski 

Jerzy Fryderyk zawarli układ w Gera, ratyfikowany następnie w czasie 
ich osobistego spotkania w Magdeburgu 29 IV 1599 r. Na podstawie tego 

układu każdorazowy elektor powinien był dziedziczyć całą i niepodzielną 

Marchię Brandenburską i wszystkie prawa Hohenzollernów do te·renów 
Pomorza, Meklemburgii, Holsztynu, Brunświku, Lilneburga, jak również 

do Księstwa Pruskiego i terenów julijskich. Tak więc upadła automatycz

nie s.prawa namiestnictwa margrabiego Jana Jerzego. Jednym pretenden-

41 Tyszko wski, op. cit., s. 28-29. 
42 Zob . niżej !l)rzyp. nr 42.
43 I.list Samuela Laskiego do Stanisława Kostki pod skarbiego ziem pruskich i eko

noma malborskiego, Sztokholm 4 X 1598. P ełny tekst listu u Tysz kowski ego, 

op. cit., s. 48-56. 

44 Grzybol\VSki, Min cer, op. cit., s. 251; S. Herb st, Wojna inflancka 

1600-1602, Wal'S'Z3.wa 1932, s. 7-8 . Por. też K. Tyszkowski, Poselstwo Lu;a Sa

piehy w Moskwie 1600 r., Lwów '1927, s. 21. 
45 G r z y bo ws ki, Mi n cer, op. cit., s. 251. Est r e  ic h er, Bibliografia. pol

ska ... , t. XIII, Kr aków 1894, s. 320.
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tern ze strony brandenbm·skiej do obj,ęcia władzy w Księstwie stawał się 
teraz jego ojciec 46. 

W tej sytuacji dwór polski tracił wyraźnie zainteresowanie dla kwestii 
wydania za mąż królewny Anny. Jeszcze w połowie 1599 r. Łaski zapyty
wał, zapewne na prośbę elektora, Zygmunta III, jakie jest jego stanowisko 
w tej sprawie. Zygmunt oświadczył, że ostateczna decyzja odnośnie do 
małżeństwa może zapaść dopiero wtedy, gdy strona /brandenburska wy
pełni wszystkie warunki kontraktu małżeńskiego. Wiadomość tę przeka
zał Łaski Brandenlburczykom za ,pośrednictwem kanclerza pruskiego Fa
bridusa. Postulat ten napotkał opory dworu berlińskiego, jak się zdaje, 
ze względów natury finansowej. Ostatnie rozmowy na temat małżeństwa 
margrabiego z królewną miały miejsce podczas sejmu polskiego 1600 r. 
Później sprawa ta już nigdy nie była poruszlłna w rnkowaniach pols'ko
-brandienburskkh 47• Łaskiemu jednak trudno było rozstać się z myślą 
o tym mariażu i jeszcze w 1601 r. napisał dyskurs, w którym proponował
rozwiązanie kwestii pruskiej przez ożenienie Jana Jerzego z Anną i osa
dzenie tej pary w Królewcu 48. Dyskurs ten rozpowszechniany był jesz<:2e
w kilka lat później, przed sejmem walnym 1605 r. 49

Tymczasem Łaski nadal uczestniczył w rokowaniach polsko-branden
burskich, które w miarę, jak rpogair.szał się stan zdrowia Jerzego Fryderyka, 
nabierały coraz większego roo:machu. I tak np. w marcu 16

°

00 r. podczas 
sejmu walnego konferował dyplomata polski z posłem brandenburskim 
Hiibnerem; Łaski domagał się od Brandenburgii pomocy przeciw Karo
lowi Sudermańskiemu. Odradzał też Hilbnerowi, którego misja miała 
charakter nieoficjalny podejmowania starań u króla i senatorów o lenno 
pruskie, sugerował natomiast, że elektor powinien przysłać na najbliższy 
sejm okazale, urzędowe poselstwo z wszelkimi,, potrzebnymi pełnomoc
nictwami 50_ Obaj dyplomaci omawiali też sprawę małżeństwa margrabiego 
z królewną 5t. Starania brandenburskie o lenno pruskie w latach 1600-1601 
zakończyły się, jak wiadomo, chwilowym niepowodzeniem. 

Wiosną 1601 r. został Łaski wysłany do kilku niemieckich państw 

•s F. Mi n c e r, Działalność strannictwa filobrandenburskiego w Księstwie Prus

kim w latach 1600-1604 (ZNWSP, Historia III/IV, s. 89).
47 Relacja kanclerza i tajnej ·rady brandenbuTskiej z dnia 11 IX 1607 r. (AB, 

t. III, s. 187-188).
48 Samuel Łaski: Discurs aus dem polnischen ins deuische ilbersetzt 12 III 1601

(8 stron). (DZAM Rep. 6 Nr 13 fasc. 1). 
49 F. Mi n cer, Opinia polska wobec kwesti:i pruskiej w latach 1603-1609.

(AUV/r., Historia nr, 11960, ser. A, nr 23 5. fil-fil, tamże stres-zczenie dyskursu). 
SG Expeditio legationis Varooviensis per magnificum dominum Joachimum Hiib

nerem consiliarum septemviraiem De Anno 1600 (DZIAM, Rep. 6 nr '12 fasc. 4 k. 6). 

51 Relacja kanclerza i tajnej rady brandenburskiej. Kolon1a n.S., 11 IX 1607 r. 
(AB, t. III, 5. 188).
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nadbałtyckich celem uzyskania pomocy przeciw Szwedom. Przed wyjaz

dem pisał 21 kwietnia do Zygmunta, radząc zatrzymać i uzbroić trochę 

statków w Gdiańsku i Elblągu, by utworzyć tam „flotę rządną bez pracy 

i kłopotu naszego" s2. Następnie udał się do Berlina, by uzyskać na ten 

cel pożyczkę w wysokości 200-300 tys. talarów, i do Meklem'burgH celem 

otrzymania pomocy w zaciągach wojskowych. W ,cz.erwcu i w lipcu tego 

roku bawił w Lulbece, gdzie miał zawrzeć przymierz.e przeciw Karolowi, 

zafrachtować okręty i dowiedzieć się o los statków polskich, które pozo

stały w tym iporcie po wyprawie Zygmunta do SzwecjJ ss. Poselstwo 

Łaskiego •było częścią wielkiej akcji antyszwedzkiej podjętej w dziedzinie 

dyplomatycznej przez Zygmunta. W tym samym czasie do Kopenhagi uda

wał się Michał Konarski, a do Królewca wysłany został Reinhold Heiden

stein 54• Wszyscy ci posłowie mieli podobne zadanie: szukać pomocy prze

ciw Karolowi Sudermańskiemu. Nadzór nad całością akcji dyplomatycz

nej, która opłacana być miała z poborów Prus Królewskich, sprawował 

podkanclerzy Piotr Tylic'ki Zarówno cała ta aikcj.a, jak i misja samego 

Łaskiego zakończyła się niepowodzeniem 55. 

Podczas sejmu polskiego 1603 r. Łas'ki był używany przez .poselstwo 

brandenburskie do utrzymywania poufnych kontaktów z dworem królew

skim 56. Tymczasem 26 kwietnia, a więc wkrótce po zakończeniu obrad 
sejmowych, zmarł książę Jerzy Fryderyk. Wówczas Zygmunt III po.stano

wił wykorzystać fakt, że podczas 01Statniego sejmu polskiego nie <los.zło 

do porozumienia z Brandenburczykami w sprawie lenna, i podjąć próbę 
bezpośredniego podlporządkowania sobie nadradców. W tym celu w czerw
cu podjął decyzję o wysłaniu do Prus Książęcych w charakterze swoich 
komisarzy Macieja Konopackiego, który był w tym czasie podkomorzym 
chełmińskim i przywódcą stronnictwa katolickiego w Prusach Królew

skich 57, oraz Samuela Łaskiego. Król w liście do Konopackiego stwierdzał, 
że dodaje mu do pomocy Samuela Łaski·ego ja'ko dobrego znawcę spraw 

52 Samuel Laski do króla , Szynw ałd 21 IV 1601 r. Cz art., rkps 333, s. 2'1. 
53 Grz ybo wski, Mi n cer, op. cit., s. 252. Por. też A. S o k o ł o wski, Przed

rokoszem (Ro zprawy PAU Wy dz. Hist-Filoz., t. XV, Krak ów 1882 s. 123). 

s, List Piotr a Tylickiego, biskupa wamtińskiego i po dka ncle11Zego kor o nnego , do 

króla. Malbork, 12 V 1601, K órn., rkps 1398, k. 327. O poselstwie Michała Konar
skiego do Da nii p isze również W. Cz ap 1 i ń s k i, Polish-Danish Diplomatic Relations 

1598-1648 (Poland a t  t he XI-th l!nter,natio na l Co ngress of Hist or i cal Sciencies in 

Sto ckholm, W arsza.wa '1960, s. 187). O pose lstwie He idenste ina do Królewca pisze 

B .  K o c o  wsk i, Trzej padewczycy, Lwów 1939, s. 89�0. Kocowski przeceni a jednak 

z naczen ie tej misji. 
55 F. Mi n cer, Polska i Brandenburgia wobec kwestii pruskiej w latach 1601-

1604 (ZH, 1962, t. XXVII, z. 3 s. 403. 

u AB, ł, s. 117, przyp. 1. 
57 J. M. Ma ł e ck i, Maciej Konopacki (PSB, t. XIII, Kraków 1967-1968, 

s. 549-550). 
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księstwa. Obszerne instrukcj,e, prz.esłane komisarzom, polecały starać się 

im o to, by nadradcy aż do czasu powzięcia decyzji w sprawie kurateli 

i 1enna przez -sejm polski wykonywali rządy sami, pod nadzorem królew

skim i z wy'k1uczeniem wszelkich wpływów postronnych. Zygmunt prag

nął równi,eż ewentua'lnego zwiększenia udziału szlachty w zarządzaniu pro

wincją i sugerował możliwość zwołania pruskiego sejmu krajowego. Za

braniał natomiast stanowczo wprowadzania do Prus jakichkolwiek wojsk 

cudzoziemskich. Wreszcie Zygmunt domagał się, by strony pruskie oddały 

mu 200 tys. złotych, :które ,pruski sejm krajowy w 1602 r. uchwalił na 
obronę tej prowincji, oraz uznania faktu, że z chwilą śmierci dotychcza

sowego kuratora król polski staje się opiekunem księstwa 58_ 

Misja Konopackiego i Laskiego okazała się jed!nym wielkim niewy

pałem. Komisane królewscy przybyli do Prus Książęcych w sierpniu 

1603 r. Obradująca wtedy w Pokamlinie (w Królewcu panowała zaraza) 

konwokacja notablów pruskich odrzuciła żądania polskie, a partia filo

polska zdołała jedynie wywalczyć złagodzenie tonu odpowiedzi, udzielonej 

przez konwokację Łaskiemu 59. Konopacki i Laski powiadomili wówczas 

król.a, że w Prusach Książęcych lk:rążą pogłoski, iż król duński trzyma 

wojsko na wyspie Ozylii, by w razie potrzeby ,przyjść z pomocą elektorowi, 

że nadradcy obsadzają wojskiem zamki w pobliżu granicy polskiej, a wre,z

cie że najznakomitsi dygnitarze prowincji są o wiele bru·dziej, iprzychylnie 

usposobieni do domu brandenburskiego niż do ikról.a polskiego i gdy:by 

między Polską a Brandenburgią przyszło do ostatecznej rozgrywki, wielu 

z nich stanie zdecydowanie po stronie elektora 60. Co więcej, czy to wsku
tek karygodnego braku ostrożnośd, czy też wyraźnej zdlrady któregoś 

z urzędników polskich, Prusacy zdobyli dokładne .odpisy relacji Konopac

kiego i Laskiego oraz niektórych listów wysyłanych przez Zygmunta III. 

Pruscy stronnicy i agenci Brandenburgii przesłali oczywiście natychmiast 

odpisy tych dokumentów elektorowi i innym jeszcze protestanckim ksią

żętom niemieckim 61 _ 

Gdy w przeddzień sejmu polskiego 1605 r. układano na d1Worze berliń
skim .instrukcję dla poselstwa brandenburskiego, wysyłanego do Warszawy, 

58 List do Konopackiego oraz instrukcja dla Konopackiego i Laskiego, Kraków 
22 VI '1603 r., Jag. rkps 93, k. 94-98. Odpowiedź Konopaokiego na list królewski 
w Kórn., rkps '1'398, k. 494. W il.iście swoim z dnia 20 VII 1603 r. Konopacki wyraża 
got.owość wyjazdu do księ5twa i donosi, że zawiadomi? już nadradców o poselstwie 
królewskim. 

59 K r oll m a n n, op. cit., s. XX. 
&o Sprawozdanie Konopackiego i Laskiego z poselstwa do Prus przesłane krrólowi 

w sierpniu •1603 r., Kórn., rkps 1398, k. 498. Oprócz tego posłowie królewscy przesłali 
szczegółową relację o <przebiegu konwokacji w Po'karrrunie; dotychczas relacji tej nie 
udało isię jednak odnaleźć. 

si M i n cer, Działalność stronnictwa filobrandenburskiego ... , s. 95-96. 
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zwracano uwagę na fakt, że na 'Poprzednim sejmie polskim w rokowaniach 
o kuratelę posłowie brandenburscy często używali ,pośredniictwa Samuela
Łaskiego. Instrukcja stwierdzała, że jeśli członkowie nowego poselstwa
elektorskiego uznają to za dobre, a czołowi stroruricy Joachima l!""iryderyka
w Polsce - marszałkowie Myszkowski i Wolski - doradzą, można nadal
korzystać z jego usług. Łaskiego nie uważano jednak na dworze berliń
skim za 'Pewnego i zalecano mu w pełni nie ufać, choć z drugiej strony
posłowie brandenburscy mieli w każdym wypadku tak się wobec niego
zachowywać, 'by go sobie zupełnie nie zrazić 62

. Istotnie Łaski ode.grał
podczas Tokowań polsko-brandenburskich w czasie sejmu 1605 r. bardzo
poważną rolę. Były to jednak nie tyle ,pertraktacje z oficjalnym posel
stwem brandenburskim, złożonym z Putlitza, Krachego, Beckendorffa
i Htibnera, co raczej z przybyłymi nieco później do Warszawy najbliższymi
współpracownikami Joachima Fryderyka, kanclerzem Lobenem i radcą
Waldenfelsem, 'których elektor, przerażony niepomyślnymi wiadomościami
z Polski, przysłał dodatkowo 63. 

Doipiero to spotkanie Las.kiego z Brandenburczykami 19 II 1605 r. 
położyło kres głębokiej dezorientacji, w jakiej dyplomaci brandenburscy 
znajdowali się od chwili przybycia do Warszawy. Łaski zawiadromił ich 
właśnie w tym dniu, że król byłby skłonny nadać elektorowi kuratelę 
pruską. Za tę koncesję Brandenburgia miałaby zapłacić pewną sumę pie
niędzy, pomóc w odzyskaniu Szwecji oraz zawrzeć porozumienie z Polską 
w s,prawie nakładan:ia cel na sukna angie1s'kie 64. Wprawdzie 22 lutego 
Łaski ponownie odwiedził Brandenburczyków i oświadczył, że król nie 
zadeklaruje się w sprawie kurateli, doipóki nie przystąpi do rokowań 
w sprawie głównej, ale Brandenburczycy łatwo spostrzegli, że Łaskiego 
interesują jedynie pełnomocnictwa, jakie posiadają oni w sprawie ku
rateh 65

. 

Najbardziej jednak istotne dla sprawy pruskiej były rokowania, które 
za po§rednictwem marszałka Wolskiego i Samuela Łaskiego w ostatnich 
dniach lutego nawiązali z królem Loben i Waldeniels. Rokowania te, które 
już ·PO zakończeniu sejmu doprowadziły do· podjęcia przez króla i tajną 
radę :senatu wstępnej decyzji o nadaniu elektorowi kurateli, były o:la.-yte 

G! Na posiedzeniu tajnej rady 6 stycznia jeden z radców, Rheydt, wypowiedział się

przecilW'ko kontaktom z Laskim, uważając je za niebezpieczne (AB, t. I, s. 111�17). 

Ostat ecznie jednak instrukcja dla poselstwa brandenburskiego z 9 I 1605 r. zalecała

ewentualne korzystanie z usług Laskiego.
68 F. Mi n c er, Kilka uwag o nadaniu kurateli pruskiej w roku 1605 (KMW, 

nr ,1 (79)', ·1963 s. 2·3�. 
6' Proto'kó1: wydarzeń w Warszawie od 29 I-3 ur (8 I-13 III n. stylu) podpi

sany przez Lobena i Waklenfolsa (AB, t. I, s. 19'7). Relacja Putlitza, Krachta, Lobena, 

Waldenfelsa i Hiibnera, Wamzawa 25 II 11605 r. (AB, t. I, s. 241). 

65 Proto'kół...,-s. '199: Relacja Putlitza ... , s. 242. 
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tak ścisłą tajemnicą, że nie wiedzieli o nich nawet pozostali członkowie 
poselstwa brandenburskiego. Laski był podczas tych pertraktacji bardziej 
czynny niż marszałek Wolski, co spowodowało w końcu ze strony Wol

skiego zawiść w stosunku do Laskiego i ,przejściową urazę ze strony mar

szałka do dworu berlińskiego 66
. 

Jak wiadomo, już po zakończeniu obrad sejmu, który rozszedł się zre
sztą bezowocnie, król z poparciem jedynie zdekompletowanego senatu 

część senatorów rozjechała się już do domów) podjął wstępną decyzję o na

daniu elektorowi kurateli 67• Kuratelę otrzymywał jednak elektor z całym

szeregiem ograniczeń. Ani jemu, ani członkom jego najbliższej rodziny aż 

do czasu nadania sukcesji nie wolno było przybywać do Prus bez specjal
nego zezwolenia królewskiego, tak że administrację w księstwie mógł 

sprawować w zasadzie tylko w drodze korespondencji z nadradcami lub 

wysyłania do Królewca specjalnych poselstw. Król obiecywał jednak, że 
sprawę sukcesji pruskiej będzie się starał załatwić na najbliższym sejmie 
walnym 68

. 

W momencie nadania kurateli Laskiemu wyraźnie zależało na jak naj
lepszych stosunkach z elektorem. 12 III 1605 r., a więc już nazajutrz po 
ostatnim glosowaniu w sprawie kurateli na tajnej radzie senatu, wysłał 

pan Samuel do Joachima Fryderyka list, w którym przypominał swoje 

zasługi dla dworu brandenburskiego i wyrażał nadzieję, że również kwestia 
sukcesji pruskiej, zostanie niebawem pomyślnie załatwiona. Zalecał też 
Łaski elektorowi staranne przygotowanie a'kcji dyplomatycznej na następ
nym sejmie polskim i utrzymywanie stałego, bezpośredniego kontaktu 

z królem. Zdaniem Laskiego, elektor powinien skorzystać w tym celu 
z usług Dawida Hilhoniusa. Wreszcie przesłał pan Samuel w podarunku 
Joachimowi Fryderykowi namiot 69. Spodziewał się wówczas z pewnością 

u Relacja Putlitza i Hilbnera z ich poselstwa do Polski, Berlin, 13 V 1605 r. 
(AB, t. I, IS. 307). 

67 W. C z  a p  !I. i ń s k i  w artykule pt. Dania a układ polsko-brandenburski a 1605 

roku (Europa-Słowiańszczyzna-Polos'ka. Studia ku czci Kazimierza Tymienieckiego, 
Poznań 1970, s. 156, przyp. 36), podaje w wątpliwość mój pogląd (Kilka uwag o na

daniu kurateli pruskiej w 1605 r . ... , s. 25), że decyzja o nadaniu kurateli elektorowi 
zapadła 11 III 1605 r. W. Czapliński pisze: ,,Decyzja, jeśli istotnie zapadła 11 marea, 
była jedynie warunko wa". Otóż warto przytoczyć tutaj fragment wspomnianej już 
relacji IPutlit-z.a i Hilbnera z dnia 3/13 maja. Relacja ta zawiera -następujące sfomm
lowanie: ,,wir auch wusrten, dass wir dess Tages unnse1-e putxl.icam expeditionem 
erlangen wurden, am 1 Martii [t.j. 11 marca n. stylu - przyp. mój F. M.] frilhe 
morgel16 vom Herrn Canzlern Johan von Lliben berichitet worden, dais[s] I.M. die 
Curatel gewisslich abtreten" (AB, t. I, s. 310). świadczy to, że król powziął decyzję 
nadania kurateli nawet wcześniej, zapewne 10 marca wieczorem. 

ss M i  n c er, Kilka uwag ... , IS. 25-26. A. Ve t u 1 a n i, Polskie wpływy polityczne

w Prusiech Książęcych, Gdynia ,1939, s. 72. 
u Pismo Samuela Laskiego, Wal'Szawa -12 III 1605 r. Sh-eszczenie w AB, t. I, 

s. 263. 
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dyplomata polski, że nowy kurator księstwa nagrodzi jego zasługi nada

niem w niepodzielne władanie wiosek Czarne i Góra, a może nawet obda

rzy go jakimiś nowymi posiadłościami lub gratyfikacją ,pieniężną. Wios:ki 

Czarne i Góry były tym bardziej łakomym kąskiem dla pana Samuela, że 

leżały one wprawdzie w Księstwie Pruskim, ale ,przy samej granicy Prus 

Królewskich, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdujących się tam posia

dłości Laskiego 10. Zresztą jeszcze w ciągu 1605 r. Laski zwrócił się do

elektora z be7Jpośrednią prośbą o nadanie tych wiosek i w sprawie tej 

doszło do wymiany obfitej 'korespondencji między sekretarzem królew

skim a dworem berlińiskim 11. 

Tymczasem w letnich i jesiennych miesiącach 1605 r. był Łaski uży
wany przez króla w misjach na terenie P1·us Królewskich. ,Przyj:eżdżal 

więc do Gdańska, by jako przedstawiciel Zygmunta III rozstrzygać spory 

wyznaniowe między luteranami a kalwinami 12. Przeprowadzał też docho

dzenie w sprawie <miałalności angielskiej kompanii handlowej na terenie 

Elbląga, gdzie doszło do jakichś nadużyć czy wykroczeń 73. 

W tym czasie stosunek Łaskiego do elektora wyraźnie się zmienił. 

Łaski nie uzyskał od elektora (który po otrzymaniu kurateli musiał wy

płacić królowi bardzo poważne sumy ,pieniężne i w związku z tym znalazł 

się w trudnej sytuacji finansowej) żadnych korzyści materialnych. 

W związku z tym zaczął wyraźnie szkodzić interesom ·brandenburskim. 

Właśnie jesienią 1605 r., 'kiedy Łaski przebywał w Gdańsku, nadeszła do 

Krakowa wiadomość, że elektor Joachim Fryderyk, który wybrał s.ię 

w podróż do Księstwa, postanowił zwołać pruski sejm 'krajowy. Wówczas 
na dworze królewskim wahano się, czy wysłać w poselstwie do Królewca 
Łaskiego, czy Andrzeja Ko-ene-Jas.kiego. Jasky był agentem elektora na 
dworze królewskim i przysłanie go na sejm pruski byłoby oczywistym 

dowodem przyjaźni wobec Joachima F1·yderyka. Wtedy jednak Łaski przy

słał z Gdańska pismo o treści tak drażliwej, że autor wolał ominąć oficjalną 

pocztę i wskutek tego pismo dotarło do Krakowa dopiero po upływie 

siedmiu dni od chwili wysłania. Łaski donosił, że elektor nie tylko sam 

zwołuje sejm i chce kierować jego obradrami, lecz pragnie umniejrszyć 

prawa zwierzchnie króla, pozyskać sobie stany i wyrwać Prusy spod władzy 

królewskiej. Rada Królewska postanowiła więc wysłać do Królewca Łas

kiego, polecając pilnie obserwować, co ·się tam dzieje 74. Ponieważ elekto-

10 Wzmianka na ten temat w AB, t. I, s. 597. 
n Tamże, przyp, 1. 
7! G r z y bo w ski, Mi n cer, op. cit., s. 252. 
7a Wzmianka o paten cie wydanym przez Zygmun ta III w sprawie portorium 

elbląskiego (Kraków 3 IX 1605 r.) oraz o śledztwie przeprowadzo nym przez Lask�ego 
w AB, t. I, 6. 453. 

74 F. Mincer, Sejm krajowy Prus Książęcych 1605-1606 (ZH, t. X.XXI, 1966,
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rowi zależało w tym czasie na demonstrowaniu lojalności wobec króla, 

zarzuty Łaskiego były bezpodstawne i należy przyjąć, że sekretarz kró

lewski kierował się w tym wypadku osobistymi urazami. Możliwe też, 

że wrogo do Brandenburgii usposobili go przeciwnicy elektora w księ

stwie, tzw. kwerulanci. 

A sytuacja wewnętrzna w księstwie była wtedy istotnie bardzo na

pięta. Fakt, że elektor uzyskał kuratelę, idąc na bardzo poważne ustęp

stwa wobec Polski kosztem Prusaków (zgodził się na koncesje dla kato

lików pruskich i na stałą roczną opłatę z księstwa do skarbu polskiego), 

spowodował ogromne rozgoryczenie wśród szlachty pruskiej. Co więcej, 

Joachim Fryderyk usiłował wszelkimi sposobami uniknąć zwołania sejmu 

i zdecydował się na ten krok dopiero wtedy, gdy za zwołaniem stanów 

wypowiedzieli się wszyscy dygnitarze pruscy i szereg sej.mików powia

tov.rych, a król zaprosił reprezentację stanów pruskich na swój ślub z arcy

księżniczką Konstancją. Co więcej, elektor popełnił poważny błąd taktycz

ny, z jednej strony odmawiając :spełnienia dobrze od kilku lat znanych 

postulatów szlachty pruskiej (rnzszerzenie przywilejów szlacheckich 

w dziedzinie administracji, sądownictwa i gospodarki, mianowanie bisku

pów luterańskich w Księstwie), a z drugiej - rozzuchwalając opozycję 

przez niespodziewany, potajemny wyjazd z Królewca w przeddzień otwar

cia obrad sejmowych, wyjazd posiadiający wszelkie cechy uóeciki 75
• Nic 

dziwnego, że na sejmie, który zaczął obrady 14 listopada, doszło do ostrej 

walki między kurią landratów i kurią szlachecką, które 'były opozycyjnie 

nastawione wobec elektora, a kurią mieszczańską, stojącą po jego stronie 76. 

Łaski udawał się do Królewca na rozkaz Zygmunta III wprost z Gdań

ska, ;pokrzepiony na duchu przez fałszywą pogłoskę o śmierci Karola Su

dermańskiego. W liście do biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego 

stwierdzał, że należy się spieszyć z odzyskaniem Szwecji, aby nie ubiegł 

w tym króla polskiego Chrystian IV, który rości sobie dawne prawa do 

Szwecji, Inflant i Gdańska. Doradzał też, aby z królem duń&kim, który 

jest „potężny na morzu" i ma wielu krewnych i sprzymierzeńców, pr0-

wad.zić rokowania za pośrednictwem elektora 77• O tym, że Łaski ma pl"zy

być na sejm pruski nadradcy wiedzieli już 25 listopada. Donosrn wtedy 

elektornwi, że Łaski przyjedzie 26 lub 27 listopada. Nie wiedzieli wtedy 

z. 4, s. 41---42). Sam Jaski us,tosunkowal się zresztą do projektu wysłania go do

Królewca niechętnie, obawiając się, że podczas jego nieobecności w Krakowie ktoś

może szkodzić interesom brandenburskim na dworze królewskim. F. Mi n ce 'l", 

Dzialainość poHtyczna Andrzeja Koene-Jaskiego (Rocznik Olsztyński, t. VII, 1968 

s. 25-2-6). 
1s Mi n cer. Sejm krajowy ... s. 45--46.

,& Tamże, s. 47 i n. 
n Samuel Łaski do Szymona Rudnickiego, B.m. (Gdańsk) 23 X'! ll.'605, (Czai:t., 

rkps 1626, s. 347-3'4.8). \ 
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jeszcze, jakie będą jego postulaty 78. W rzeczywistości Laski przyjechał do 
Królewca 27 listopada wieczorem 79_ 

2 grudnia o godzinie 9 rano miał Łaski audiencję u zgromad:zonych 
stanów. Oficjalnym celem poselstwa było przekazanie Prusakom opinii 
króla, który nie wątpił, że elektor lojalnie wypełnia wszystkie obowiązki 
i warunki związane z kuratelą oraz zalecał stanom, aby były iposłuszne 
nowemu władcy itd. Jednak istotnym celem misji Łaskiego było uzyskanie 
od stanów nowego subsydium, a od władz księstwa zgody na utworzenie 
komory celnej w Pilawie 80. Następnie, niezwłocznie ,po audiencji u stanów, 
o godzinie 10 wezwał poseł królewski za pośrednictwem Fryderyka von
Lacken nadradców do swojej kwatery i przedstawił im szczegółowe żąda
nia króla. Żądania te dotyczyły głównie sprawy nakładania da na kupców
angielskich i ustanowienia komory celnej w ,Pił.a.wie. W związku z tym
nadradcy zwołali naradę radców dworskich i sądowych, starostów głów
nych i burmistrzów królewieckich. Podczas narady postanowiono udzieHć
Łaskiemu odpowiedzi dylatoryjnej, by zyskać na czasie i zasięgnąć opinii
elektora 81. Łaski wykorzystał również kontakty z nacfradcami dla przy
pomnienia o swoich pretensjach do Czarnego i Góry 82.

Tymczasem stany pruskie, choć tak 1bardzo ze sobą skłócone, ułożyły 
tekst odpowiedzi nad podziw szybko i niemal bez żadnych sporów. Projekt 
odpowiedzi, przedstawiony iprzez panów i landratów, kuria rycerstwa 
i szlachty poparła bez zastrzeżeń; miasta wniosły jednak poprawki, w któ
rych przypominały o swoich szczególnych prawach. Wyrażano radość 
z zainteresowania, 'które król �kazuje prowincji, z nadania kurateli. elekto
rowi i nadzieję, że sprawa sukcesji uregulowana będzie również pomyślnie 
i już w niedługim czasie. Uchwalenie nowego subsydium będzie wpraw
dzie trudne dla kraju, 'który nawiedzają różne klęski, niemniej Prusacy 
obiecywali zdobyć się na wysiłek według swoich naj,wyższych możliwości 
i przekazać królowi honorr.arium na najbliższym sejmie polskim. Odpo- . 
wiedź wraz z wszystkimi poprawkami i zmianami wniesionymi przez 
miasta gotowa była już 19 grudnia 83. Mimo to Łaskiemu rzuciła się 
w oczy niezgoda ipanując.a między stanami i niechęć Prusaków do kościoła 
katolickiego. O tych też zjawiskach zawiadamiał Rudnickiego. Równo
cześnie jednak wyrażał opinię, że Prusacy nie będą dążyć do likwidacji 

78 Nadradcy do elektora, Królewiec 5 XII 1605 T. (AB t. I, s. 545). Kopie kredy-

tywu królewskiego dla Laskiego w GB PAN, rkps MSC 1�3. k. 73-75. 
79 Nadradcy do elektora, Królewiec 5 XII 1605 r. (AB, t. I, s. 554).

80 Tamże, s. 55'.4-555. 
81 Tamże.
St Zob. niż�j.

Bł M. Toeppen, Die preussischen Landtage wii.hrend der Regentschaft der bran

denburgischen Kurfiirsten Joachim Friedrich und Johann Sigismund 1603-1609, 

Elbląg 189'1, s. 2�26. 



178 Franciszek Mincer 

kościoła katolickiego w księstwie. Natomiast spod:ziewał się dążeń do wpro
wadzenia swobodnego wyznawania religii kalwińskiej 84. W następnym 
liście do Rudnickiego Łaski znów donosił o panującej na sejmie niezgodzie 
i powiadamiał go, że :stany pruskie usiłują uniknąć konieczności wydania 
katolikom kościoła w Królewcu. Łaski donosił również, że zdecydowanie 
sprzeciwia się próbom wyboru luterańskich 'biskupów, i prosił, by Rud
nicki, jak również biskup chełmiński Wawrzyniec Gemibioki, wezwali Pru
saków listownie do ustępliwości w spraw.ach W)'2naniowych ss. 

Łaski w czasie ipobytu w Królewcu pomógł w zawarciu be7ipośredniej 
znajomości między bi.skupem Szymonem Rudnickim a starostą Rybaków 
i późniejszym nadradcą Janem Truchsesem von Wetzhausen. Pisał bowiem 
wówczas Łaski do Rudnickiego: ,,Pan Truchses, człowiek nader dobry 
i cnotliwy, jedzie do W.M.mego .Pana. Da .spr.awę o wszystkim, co się tu 
dzieje" sł;_ Jstotnie Truchses, który z tego rodzaju rekomendacjami posła 
królewskiego udał się z wizytą do Rudnickiego, stał się jego nieocenionym 
informatorem o wszystkich ważnych wydarzeniach zachodzących w Pru
sach i funkcję tę pełnił .przez szereg lat s1_ 

O kontaktach Łaskiego z opozycją pruską bąctź o piśmie wysłanym 
z Gdańska musiał się jednak dowiedzieć bardzo szybko elektor (możliwe, 
że poinformowany przez Fabiana Dohnę), gdyż w rezolucji do kanclerza 
i tajnej rady z 10 grudnia wyrażał oburzenie z powodu „praktyk" Laskiego, 
jak również zdziwienie, że dotychczas nie został o nich poinformowany 
przez nadradców. Elektor nie wiedział wtedy jeszcze, czy Łaski przebywa 
w Królewcu, czy też nie zastawszy go w stohcy księstwa również ją 
opuścił. Spodziewał się natomiast, że poseł królewski może przyjechać do 
niego do Brandenburgii. Zapowiadał więc, że gdyby Łaski był na tyle 
bezwstydny, by odważyć się na taki krok, on będzie już wiedział jak 
z nim postąipić 88• Widocznie Łaski zorientował się, że elektor jest do niego 
wrogo usposobiony, ,gdyż za pośrednictwem księżny pruskiej Marii Eleo
nory ofiarowywał swoje usługi Jo.achimow:i Fryderykowi i tłumaczył, że 
gdyby król prz-ekazal swoje życzenie przez innego posła, byłoby to dużo 
gorsze dla interesów brandenburskich 89. 

84 Samuel Laski do Szymona Rudnickiego, K·rólewiec 29 XI ·1605 r. (Czart., rkps 
1626, s. 351). 

85 Tenile do tegoż, Królewiec 6 XII 1605 r. (tamże, s. 379). 
86 Tenże do tegoż, Królewiec 8 XII '1605 r. (tamże, s. 3'81). 
87 Jeszcze w latach 1'609-1'610 Jan 'l'ruchsess informował Szymona Rudnickiego 

o poczynaniach elektora w Niemczech Zachodnich. Por. list Jana Truchsesa do Szy
mona Rudnickiego z 19 IX 1609 r. (b.m.) (A'DW, papiery Szymona Rudnickiego,
t. D 49, k. 16 i list z Rybaków z '1'6· IX 11610 r., tamże, t. D 50, k. 76).

88 Rezolucja dla kanclerza i tajnej rady, Karzig 10 XII 1605 r. (AB, t. I, s. 564). 
89 Księżna Maria Eleonora do elektora Joachima. Fryderyka, Królewiec 3� XII 

1605 r. (AB, t. I, s. 5716). 
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Tymczasem pruski sejm ikrajowy skończył się 'kompletnym Tozłamem 

wśród stanów i wysla.n.iem na nadzwyczajny sejm polski w Warszawie 

w 1606 r. poselstwa kurii pierwszej i drugiej, w którym miasta odmówiły 
udziału. Miasta pruskie wysłały natomiast poselstwo do elektora 90. Po
selstwo dwóch pierwszych kurii występowało w p'I'aktyce przez cały czas 
trwania sejmu polskiego ,przeciw interesom elektora, starając się nie do
puścić do załatwienia sprawy sukcesji pruskiej. Znaczenia temu ;poselstwu 
dodawał fakt, że na jego ,czele stal przywódca opo;zycji stano,wej, w księ
stwie, znakomity mówca i polityk Otton von Groben 91. Zresztą nieza
leżnie od agitacj� Grobena i jego stronników większość szlachty polskiej 

'była i tak oburzona na Zygmunta III zarówno z powodu sposobu, w jaki 
nadal on Joachimowi Fryderykowi kuratelę pruską, jak też i z racji nie
których innych jego ,posunięć 92

• W tej sytuacji poselstwo brandenburskie, 
które przybyło na sejm polski z fonnalnym zadaniem uzyskania ostatecz

nej decyzji w s,prawie sukcesji, za swój główny cel musiało uznać paraliżo
wanie akcji politycznej, prowadzonej w Warszawie z wielką energią 
i zręcznością przez Prusaków, oraz łagodzenie ataków na elektora, które 

miały miej,sce nie tylko w izbie poselskiej, ale również i w zazwyczaj dużo 
życzliwiej dla Brandenburczyków usposobionym senacie oa. 

Laski, jak się zdaje, pozostał w Królewcu do końca lub prawie do 
końca obrad sejmowych 94. Później przebywał w Warszawie, rozwijając 
ożywioną działalność dyplomatyczną podczas sejmu walnego 1606 r. Za

chowanie się Łaskiego podczas tego sejmu należy do najciekawszych, ale 
i do najtrudniejszych zaTazem do zrOizumienia momentów w całej jego 
karierze politycznej. Początkowo Łaski olkazywał zdecydowaną wrogość 

9o Mi n c e r, Sejm krajowy ... , s. 57-59. 
91 B. J a n i s z e wsk a-Mince r, Otto von Graben - przywódca apozycji sta

nów w Prusach Książęcych (KMW, nr 1 (75) , 1962 ,s. 148--JJ.149); Ve t ulani, Polskie 

wplvwy ... , s. 78. 
9! M i n ce r, Objęcie rządów w Księstwie Pruskim przez elektora Joachima 

Fryderyka (marzec-wrzesień 1605) (KMW, nr 3, '1'964, s. 140-143). 
93 O zaZJWyczaj życzliwszym od stanowiska szlacht y stosunku senatorów do dworu 

berlińskiego zob. Mi n ce r, Opinia polska wobec kwestii pruskiej ... , s. 53-55, 65-

66, 73. 
94 Nadradcy pruscy w liście do elektora z Królewca dnia 16 II 1606 r. (AB, t. II, 

s. 55) referowali prośbę Laskiego o nadanie wio,sek Czarne i Góra w cał'kowite wła
da·nie wraz z wszystkimi rprzyleglościami', pożytkami itd. Laski prośbę w tej sprawie
złożył w czasie pobytu na sejmie w Królewcu, a moty;wował ją swoimi zasługami
dla elel®ra podczas starań o kuratelę. Wydaje się więc, że Laski pozostawał w Kró
lewcu co najmniej do polowy st ycznia, gd yż w przeciwnym razie nadradcy ni,e cze
kalib y tak długo z przedstawieniem jego prośb y Joac himowi Fryderykowi. Ten
ootatni odpowiedział dopiero 24 VM 11606 r. z Kolonii n.S. (tamże). W zasadzie Joa

chim Fr yderyk odrzucił prośbę Laskiego i nakazał utrz ymać istniejący stan rzeczy.

Wyraził t y,lko rwarun'kową zgodę na u<lgi w płaceniu cz ynszu rocznego z t ych dwóch

wiosek.
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Brandenburczykom. W relacji z 13 marca po.słowie brandenbw·scy w War
szawie donosili, że sekretarz królewski wraz z innym jeszcze dyplomatą 
polskim Magnusem NoJ.dem występują w charakterze przewod.ni'ka posel
stwa dwóch ipierwszych stanów pruskich. Laski miał ułatwić Grabenowi 
i jego towarzyszom odwiedzenie biskupa Tylickiego, marszałka w. kor. 
Myszkowskiego i innych jeszcze dygnitarzy polskich 95. Możliwe, że Laski 
odgrywał się w ten sposób na elektorze za nieopłacenie wcześniejszych 
swoich zasług dla sprawy brandenburskiej, a11bo też został po prostu prze
kupiony przez Prusaków, którzy przywieźli ze sobą zna�e sumy ,pie
niężne 96

. 

Już po paru dniach stanowisko Laskiego uległo jednak radykalnej 
zmianie. Należy więc przypuszczać, że został on pozyskany przez posłów 
brandenburskich albo obietnicami, albo pieniędzmi. I tak już 21 marca La
ski przekazał Brandenburczykom bardzo ważne informacje. Doniósł on 
mianowicie, że posłowie stanów pruskich przekazali Zygmuntowi III pota
jemne pismo zawierające ich postulaty; król zachowuje się wprawdzie wobec 
Prusaków z daleko idącą rezerwą, ale zachodzi obawa, że uzyskają oni 
poparcie w izbie poselskiej 97

. Następnie podczas da'lszego etapu obrad 
sejmu posłowie brandenburscy właśnie za pośrednictwem Laskiego usiło
wali usposobić króla nieprzychylnie dla Prusaków i ich żądań 98

. Współ
praca między dy.plomatami brandenburskimi a sekretarzem królewskim 
szla tak daleko, że kanclerz Loben, który był jednym z członków posel
stwa brandenburskiego do Warszawy, odbywał właśnie w obecności Las
kiego rozmowy z Andrzejem Eulenburgiem, jiedynym członkiem poselstwa 
pruskiego, który wykazywał skłonność do ugody z elektorem 99. 

Ostatecznie sejm 1606 r. został, jak wiadomo, zerwany. Zresztą panu
jąca na nim atmosfera i tak wykluczała możliwość załatwienia sprawy 
sukcesji pruskiej w duchu przychylnym dla Brandenburgii. Następnie 
wybuch rokoszu sandomierskiego i nieustanny wzrost napięcia wewnątrz 
księstwa opóźniły rozwiązanie tej kwestii o kilka lat. 

Wkrótce po zakończeniu sejmu został Laski ponownie wysłany przez 
Zygmunta III do Królewca z żądaniem, by nadradcy w,płacili do skarbu 
królewskiego 50 tys. zlp. Nadradcy nie chcąc działać samowolnie zwrócili 
się w tej sprawie do elektora, który polecił przesłać żądaną sumę króle-

95 Wiadomość od posłów brandenbur5kich, Warszawa 13 III 1606 r. (AB, t. II,

s. 113).

96 Dyplomaci brandenburscy otrzymali poufną wiadomość, że Prusacy mają ze 
sobą 50 tys. zł. Tamże. 

97 Wiadomość od posłów brandenburskich, Warszawa 21 III 11606 r. (tamże, s. 133).

9S Wiadomość od posłów brandenburskich, Warszawa 9 IV 1'606 r. (tamże, s. 154).

99 Tamże. O chwiejnym od początku pobytu w Warszawie stanowisku Eulen-
burga por. przyp. �4. 
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wi 100. Niezwłocznie potem został Łaski wysłany przez króla do Branden

bw·gii, gdzie miał zażądać od Joachima Fryderyka realizacji trzech nastę
pujących postulatów: 1. wypłacenia zarówno normalnej o.płaty rocznej 
z księstwa, jak też poboru nadzwyczajnego (obie te daniny przewidziane 
były traktatem z 1605 r.); 2. zgody na przysłanie komisji polskiej do Prus 
i zaspokojenie żądań szlachty pruskiej; 3. udzielenia królowi pożyczki 101. 

Elektor uważał, że nie jest zobowiązany do płacenia tak nagle nawet 
normalnego trybutu rocznego, ostatecznie jednak postanowił tytułem tego 

trybutu wysłać do skarbu rawskiego 30 tys. zŁp. Wszystkie pozostałe po
stulaty polskie, a zwłaszcza żądanie przysłania komisji do Prus, odrzucił, 

z tym że odmowę udzielenia ;pożyczki usprawiedliwiał trudnościami finan
sowymi Brandenburgii. Po, odprawieniu Łaskiego Joachim Fryderyk usi
łował okrężną drogą, za pośrednictwem księżny pruskiej, dowiedzieć się, 

jak kró'l przyjął jego od1powiedź 102. 

Gdy wiosną 1607 r. elektor zdecydował się na zwołanie pruskiego 
sejmu krajowego, spodziewał się, że król może na ten sejm jako swego 
reprezentanta przysłać Andrzeja Koene-Jaskiego lub Samuela Łaskiego. 
Gdyby się tak stało, a wśród stanów panował duch opozycyjny i nie da

łoby się zapobiec wysłaniu poselstwa pruskiego do Warszawy, nadradcy 
mieli tak pokierować obradami, by pozyskać sobie przynajmniej część 
szlachty i mieszczaństwo i wywołać u posła królewskiego wrażenie, że 
wśród stanów istnieje rozłam. Należało też w takim wypa·dku starać się. 
by poseł zobaczył bezpośrednio cały przebieg obrad sejmowych i mógł 
istniejącą w Prusach sytuację jak najdokładniej zreferować królowi 10a. 

Ostatecznie jednak król zaabsorbowany w tym czasie całkowicie roz
grywką z rokoszanami i przygotowaniami do sejmu walnego 1607 r. nie 
wysłał do stanów -pruskich żadnego posła. 

Okres od połowy 1606 do połowy 1608 r. - to czasy, kiedy rola poli
tyczna Łaskiego zmniejszyła się 104, sprawa pruska wobec niesłychanie na

piętej sytuacji wewnątrz Rzeczypospolitej zeszła bowiem na plan dalszy, 

1oo Nadradcy do elektora, KTólewiec 17 V 1606 r. (AB, t. II, s. 20!1). Reskrypt 

elektora do nadradców (streszczenie), Kolonia n.S. 29 V 1606 r. Tamże. 

m Akta dotyczące poselstwa Laskiego do Brandenburgii (maj-lipiec 1'606 r.) 

(tamże, s. 202-203). 
102 Tamże, 6. 203.
ios Instrukcja elektora dla posłów brandenburskich do Królewca i Wal.'sza·wy

(Wecligo Reymara zu PutlLtz, Lobena, Waldenfelsa, Pistori.sa i Stittena), Besentha1 

22 IV 1607 r. (AB, t. III, s. 28). 
104 Niemniej jednak przed 5ejmem walnym 1607 r. Laski poinformował przeby

wających wówczas w Królewcu dygnitarzy brandenburskich, Lobena i Pistorisa, że 

elektor nie ma wielkich szans na otrzymanie sukcesji w 1607 r. i że będzie mógł cel 

ten osiągnąć dopiero na następnym sejmie. Wiadomość od kanclerza Lobena i Pi

storisa, Królewiec 30 V 1607 r. (AB, t. III, 6. 82-83). 
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a w innych dziedzinach politycznych Łaski poważniejszej roli najprawdo
podolbniej nie odgrywał, bądź obecny stan 1badań nie .pozwala na jej od
twoi·z,enie. Sekretarz królewski znów jednak rozwinął dużą aktywność na 
terenie Prus Książęcych w drugiej połowie 1608 r. i w ciągu całego, tak 
bardzo brzemiennego w ważne dla Prus Książęcych wydarzeniiach roku 
nai.stępnego. 

Dnia 31 V 1608 r. zmarła w Królewcu na naglą gorączkę księżna pruska 
Maria Eleonora 105. W tej sytuacji elektor łatwo uzyskał od Zygmunta III 
zezwolenie na przyjazd do Prus swego najstarszego syna, margrabiego Jana 
Zygmunta. Ce'lem formalnym podróży Zygmunta było wzięcie udziału 
w uroczystościach pogrzebowych, faktycznie j.ednaik: j•echal on po to, by 
doprowadzić do częściowego przynajmniej załagodzenia bardzo, ostrych 
sporów politycznych w księstwie. W czasie podróży margrabiego do Prus 
nadeszła wiadomość o nagłej śmierci elektom Joachima Fryderyka, który 
zmarł 18 VII 1608 r. 106 Mimo to j,ego następca nie przerw.al podróży 
i 23 lipca przybył do Kwidzynia 101. Następnego dnia zgłosił się do niego 
Samuel Łaski, który wręczył mu oficjalny glejt królewski zezwalający 
na wyjazd do !księstwa. Ze strony polskiej witał też w księstwie Jana 
Zygmunta kasztelan gd:ańs:ki Michał Konarski 10s.

Nowy elektor ;powiadomił Łaskiego o śmierci ojca. Początkowo do-
puszczał też wysłannika królewskiego do dużej poufałości, grając z nim 
w jakieś gry hazardowe. Laski zamierzał towarzyszyć nowemu władcy 
brandenburskiemu aż do Królewca, a Zygmunta III powiadomić o śmierci 
Joachima Fryderyka jedynie listo-wnie. Gdy jednak e'lektor zorientował 
się, że poseł królewski solidaryzuje się z nastrojami panuj,ącymi wśród 
opozycji pruskiej i w rozmowach zarówno z nim samym, jak też z jiego 
świtą atakuje ostro członków Tajnej Rady brandenbur�ej 109, w stosunku 

105 To jest 2 VI n. stylu. Dw o r za c ze k, Genealogia. ... , ta:bl. 6'3, podaje btędnie 
datę 23 V 11608 r. Poprawna data (2 VI) u K. L e,p.s ze g o, Aibrecht Fryde1'yk Ho
henzoziern (PSB, t. I, Kraków 19-3•5, s. 5'3). Urzędowa wiadomość o śmierci księżnej 
nadeszła do Kolonii nad Sprewą z opóźnieniem, ,spowodowanym zaginięciem (w dość 
tajemniczych okolicznościach) depes.zy ,nadradców. Zob. reskrypt elektora do na:d
radców z 6 VI 1608 r. (tamże, s. 54!6). Niemniej pogłoski o śmierci Marii Eleonory 
zaczęły szerzyć się w Brandenburgii dość wcześnie. 

100 D w o r  z ac zek. Genealogia, tabl. 60.

1o7 Protokół Beyera z ,pobytu elektora Jana Zygmunta w Prusach. (AB, t. IV, 
.s. 3). 

10s Konarski był wyznaczony przez dwór polski do n:>kowań pokojowych ze 
Szwedami. Oprócz niego w rokowaniach tych Polskę r-eprezentować mieli hetman 
wielki IJ.1tewski JaJil Karol Chodkiewicz i wojewoda pomorski Ludwik Mortęski. 
Polacy prngnęli, by rokowania odbywały się w Królewcu, a>le Jan Zygmunt nie 
uważał tego pomysł.u za szczęśliwy. Tamże, s. 3--4. 

109 Tamże, s. 5. 
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<lo których panowała w księstwie powszechna niechęć, poZJbyl się· szybko 
niewygodnego świadka. Łaskiego grzecznie po.proszono, by udał się oso
biście do Polski i ofi<:jalnie :powiadomił Zygmunta III o zmianie na tronie 
-brandenburskim 110. Jeszcze przed odjazdem posła królewskiego sekretarz 
Jana Zygmunta Beyer, zapytywał go, czy w Polsce myśli się teraz o oże
nieniu owdowiałego księcia .pruskiego Albrechta Fryderyka, który - jak 
wiadomo - cier,piał na trwałą chorobę umysłową. Łaski odpowiedział, że 
w Rzeczypospolitej nikt tego rodzaju projektów nie wysuwa, krążą nato
miast wieści, że małżeństwa tego życzą sobie niektórzy spośród szlachty 
pruskiej 111. Istotnie, nieco później przywódcy partii filopolskiej w Pru
sach Książęcych wysunęli projekt ożenienia Albrechta Fryderyka z Anną 
Wazówną 112. Nie wiadomo, czy Łas:ki, który ki1ka lat wcześniej, tak gorli
wie swatał królewnę z innym Hohenzollernem - Janem Jerzym, miał 
jakiś udział i w p0-wstaniu tego ostatniego, zupełnie już fantastycznego 
projektu matrymonialnego. 

Sprawa pruska wróciła na forum obrad sejmu walnego Rzeczypospo
litej w 1609 r., bowiem formalnie uprawnienia Hohenzollernów berliń
skich do sprawowania kurateli wygasły wraz ze śmiercią Joachima Fryde
ryka. Ponieważ na sejmie nie udało się osiągnąć ostatecznego porozumie
nia w sprawie lenna pruskiego, Zygmunt Iff już po zakończeniu obrad na 
radzie senatu, a więc w sposób podobny co w r. 1605, podjął decyzję 
o nadaniu kurateli pruskiej Janowi Zygmuntowi.· Zbyt jednak drama-
tyC'Zile były podczas sejmu wystąpienia antybrandeniburis.kie wodza opo-
zycji pruskiej Grobena i zbyt kusząca perspektywa interwencji w we

wnętr.zne sprawy księstwa oraz wzmocnienia praw zwierzchnich Kor-ony,
zbyt silna wreszcie solidarn.ość .szlachty polskiej i pru:s:kiej„ by Zygmunt III
mógł przejść nad tym wszystkich do ,porządku dziennego 113• Zapadła więc
decyzja o wysłaniu komisji ikrólewskfoj do Prus m.

110 Tamże. 
111 Tamże. 
112 Tamże. 
113 Protokół Beyera (cz. 2). Tamże, s. 181. Nacisk na elektora w tej sprawie był 

tak silny, że wiosną następnego roku Jan Zygmunt czuł się zmuszony polecić swemu 
agentowi w Polsce Koene-Jaskiemu, by nawiązał z dworem królewskim rokowania 
w ,sprawie ewentualnego małżeństwa A!lbrechta Fryderylka z 'królewną Anną. M i n
ce r, Działalność polityczna Andrzeja Koene-Jaskiego ... , s. 32;_ Instrukcja elektora 
Jana Zygmunta dla .Al!l:drzeja Koene-Jasikiego, posła do KTakowa (DZAM Rep. 6, 
nr 26 fasc. 2, bez ,paginacji). 

114 M. T o e p p  e n, Die p;·eussischen Landtage wiihrend der Regetscha� de1·
bmnd-enburgischen Kurfiirsten ... , s. 1'13--'1114; Odpowiedź króla Zygmunta III i· sta
nów polskich na prośbę elektora, datowane w Krakowie 29 IV 11609 r. w Privilegia 
der Stiinde des Herzogthums Preussen, darauf das Landt fundiert und bis itso 
be1•uhen, Brani>ewo ·161'6, s. 95-98. 

5 - Sobótka 1975, z. 2 
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Łaski w tym czasie dość krytycznie oceniał połowiczną decyzję Zyg
munta III w sprawie pruskiej. W parę tygodni po zakończeniu sejmu 
donosił bowiem biskupowi Rudnickiemu: ,,W brandenburskiej sprawie nie 
wiem co pisać. Atoli w rzeczy dla nich coś uczyniono. Ale in effectui abo 
bardzo mało abo nic, a do tego powiadają, że i w rzeczy tej tak szczupłej 
uczynionej, siła snadź bardzo protestacji zajść miało . 

... Jako elektor dzisiejszy kontent jeszcze nie wiem, j,edzie już stąd 
snadź do Margrabstwa, ja dla złego rorowia swego widzieć się z nim nie 
mogę. Ale tak rozumiem, że nie bardzo kontent. Zatrząsnęła ta szlachta 
DucaHs barzo -cym księstwem, tak się wysoko wspinając" 115• 

W tym samym niemal czasie pi·sząc do Rudnickiego o apozycji wiel
kich luterańiskich miast prumtich w sprawach religii i nawiązując równo
cześnie do, ówczesnej sytuacji międzynarodowej, Polski (zaczynała się 
właśnie interwencja Zygmunta III w Moskwi,e), snuł sekr,etarz królewski 
następuj,ące ciekawe Tefleksje: ,,Dostawszy Moskwy da Parn. Bóg, abo 
opanowawszy ją statecznie, rekuperowawszy Szwecją, gruntownie dopi
roby i te miasta ... in ordinem redigerować nie wadziło" 11s. Można przy
puszczać, że nie tylko Łaski, ale i Zygmunt III tego rodzaju plany w naj
ściślejszej tajemnicy snuli nie t:Ylko w stosun•ku do miast u?rus Królew
skich, ale również i w stoounku do, elekta.ra, wobec którego chwilowo, pod 
naciskiem wydarzeń, trzeba było iść na ustępstwa. 

Tymczasem 29 IV 1609 r. Zygmunt III mianował komisaTZJi. Zostali 
nimi Mateusz Pstrokoński, biskup kujawski i kanclerz w. kor. Szymon 
Rudnicki, biskup warmiński, Jerzy Kostka ze Sztenbergu, wojewoda mal
borski, Wojciech Kryski, kasztelan sierpski, Jan Świętosławski, Teferen
darz koronny, Łukasz Mie'lżyński, podkomorzy kaliski, i Samuel Laski, 
sekretarz królewski 117• Zadaniem komisji było zapewnienie kościołowi 
katolickiemu możliwie jak najszerszych praw w księstwie, umocnienie 
najwyższego zwierzchnictwa króla i Rzeczypospolitej nad tą prowincją, 
przywrócenie spokoju w Prusach, usunięcie sporów między partiami i za
pewnienie bezpieczeństwa tym, którzy obroną przywi'1ejów pruskich ściąg
nęli na siebie niechęć elektora 11s. 

Nie tu miejsce na opisywarn.ie działalności komisji polskiej w Królewcu 
i długich, obfitujących w dramatyczne momenty obrad ipruskiego sejmu 

115 Samuel Laski do Szymona Rudnickiego, Szynwałd 29 III 1609 r. (ADW,
D-48, k. 54).

116 Tenże do tegoż, Szynwałd 13 IV 1609 r. (tamże, k. 61).
m Pstr,okoński zmarł 29 IV -1'609 r. Skład komisji polskiej (już bez Psrtrokoń

skiego) podany w P1·ivilegia der Stiinde ... , 6. 98. Por. też Acta et decreta commissio

num S.R.M. Poloniae et Sueciae Regiomonti in annis 1609 et 1612 habitarum ... , 

Kraków 1614, 6. •l. 
us M. To e p p e n, Die preussischen Lcvndtage wiihrend de·r Regentschaft des

brandenb. Kurfursten Johann Sigismund, Elbląg 1896-1898, s. 3. 
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krajowego 1609 r. 119 Trzeba natomiast zaznaczyć, że Laski, choć w akcie 

nominacji wymieniony na ostatnim miejscu w grOinie .członków komisji, 
odgrywał w jej .pracach bardizo ważną rolę, występując zazwyczaj jako 
łącznik między komisarzami a królem. Znaczenie Łaskiego wzrosło jeszcze 

wskutek faktu, że przewidzianemu przez króla na :przewodniczącego ko
misji kanc'lerzowi Pstrokońskiemu ciężka chocoba, a następnie śmierć nie 
pozwoliły udać się do Prus 120. W wyniku tego faktu przewodnictwo ko

misji ()lbjął biskup Rudnicki, z którym - jiak wiadOlffio - od lat łączyły 
Łaskiego bliskie stosunki 121. 

W końcu grudnia król ,przesłał z Merecza właśnie za pośrednictwem 

Samuela Łaskiego dyplom nadający kuratelę pruską elektorowi 122. Król 
nie był jednak zawodowolony z działałności komisji polskiej w Królewcu 
i zarzucał jej członkom, że nie wymusili na elektorze dostatecznych 
ustępstw, zwłaszcza w dziedzinie praw dla kościoła katolickiego m. Osta

tecznie, po dalszych sporach i targach z e1e'ktorem, komisarz·e przekazali 
mu uroczyście dy.płom kurateli dnia 4 VII. 1609 r. 124 

Przyznać trzeba, że decyzje komisji :przyczyniły się w dużym stopniu 
do przebudowy ustroju Księstwa. Ponieważ jednak w wielu wypadkach 
(bądź pod wpływem instrukcji królewskich, bądź też pod naci!skiem oiko
liczności) komisarze królewscy zajęli stanowisko kompromisowe - ich po„ 

stanowienia nie zadowoliły nikogo. Łaski, który po odjeździe swoich kole
gów pozostał jeszcze w Kró1ewcu, miał okazję do poczynienia interesują
cych obserwacji, które jak zwykle przekazał Rudnickiemu. Sekretarz kró
lewski donosił biskupowi warmińskiemu, że „król J. M. i Rzeczypospolita 
nie w takim, w jakim by słusznie być powinni u ludzi tamecznych była 
poszanowaniu. A dopieroż wziąwszy kuratelę daleko jeszcze lżejszym" m, 
W tym samym liście pisał też Łaski, że w Prusach po zakończeniu sejmu 
krajowego panuje duże wzburzenie i planowane są nowe zjazdy i sejmi� 
ki 126. Ostatecznie jednak do poważniejszych incydentów nie doszło, a lata 

ll9 Przebieg pruskiego sejmu krajowego w r. Hi09 został szczegółowo omówiony 
w znajdująeej się obecnie w druku w Ośrodku Bada ń Naukowych im. Wojciecha 
K ętrzyńskiego w Olsztynie obszernej m onografii B. J a n i s z ew s ki e j - M i n e er 
i F. Mi n<: er a, Brandenburgia, Prusy K·siążęce i Rzeczpospolita Polska w latach

1598-1621. 

120 Zob. przyp. 115.

l2l Zob. wyżej omówienia kontaktów Laskiego z Rudnickim w· la taeh 1605�'609.
122 'I' o e p ,p en: op. cit., s. 49; Król do komisarzy, Merecz 25 VI 1'609 r. (Czart. 

rkps 163'7, s. 227).
123 Ta mże. 
124 T o  e p p e n, op. cit., s. 53.

J!!.'i Sa mu el Laski do Rudnickiego. b. m. (Królewiec?) listopad 1609 r. (Czart. 
rkps IJ. 63'0, s. 7711). 

126 Ta mże. 
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1610-1611 przyniosły nawet znaczne uspokojenie nastrojów w księ
stwie 127. 

W 1609 r. był Laski nie tylko członkiem komisji polskiej, wysłanej do 
Prus, a1e też j,ednym z komisarzy do J.·okowań ze Szwedami 12s. Przy obec
nym stanie badań trudno jednak powiedzieć, czy w tym charakterze ode
grał jakąś poważniejszą rolę. 

Z końcem 1609 r. wycofał się zresztą Laski z działalności politycznej. 
Jak wiadomo w roku tym zaczął poważnie chorować. Ostatnie lata życia 
spędzał sekretarz królewski w Szynwałdzie. Dzieci nie miał, natomiast 
opiek.owal się gorliwie swoim siostrzeńcem, znanym później poetą Hieroni
mem Morsztynem, którego kazał kształcić w słynnym kolegium jezuickim 
w Braniewie. Morsztyn dedykował mu Theses philos<Jtvskie z 1598 r. (nie 
zachowane) oraz Zwierciadło statecznego i szalonego młodzieńca, z którego 
do naszych czasów dotrwał tylko przedruk dedykacji 129. 

Poza Mo,rsztynem i wspomnianym już poprzednio Marcinem Braschiu
sem z Lubeki uwiecznił jeszcze La'Skiego krakowski astrolog i filozof Mar
cin Bielawski dedykując mu swoje dzieło Rozsądek y przestroga z gwiazdy 

biegów niebieskich na rok 1605, wydane w KTakowie w r. 1605. Bielawski 
wysławia w dedykacji działania woj,enne i pdlityczne Łaskiego, m. in. jego 
legacje do Szwecji, Danii i Rzeszy Niemieckiej. Podobnie jak dedykowane 
panu Samuelowi utwory Morsztyna, również i książka Bielawskiego nie 
dotrwała do naszych czasów - z samego tekstu zachowała się tylko jedna 
kartka 130_ 

Ustalenie dokładnej daty śmierci Łaskiego wymagaldby_ specjalnych, 
drobia,zgowych badań. Zmarł on w r. 1611 lub 1612, a najpóźniej w po
czą1Jkach 1613 r. 1a1 

· Kariera polityczna Łaskiego o'bfituj,e w momenty zadziwiające. Był on
przecież człowiekiem o wielkich zdolnościach, starannie wykształconym 
i znającym szereg języków obcych, czynnym zarówno w dziedzinie dy-

121 Ve t  u 1 a n i, Polskie wpływy ... , s. 106-107. 
12s A. Bo n i e  ck i, Herbarz Polski, t. IX, Warszawa 191'2, s. •193. 

m Gr zybo w ski, M i n ce r, op. cit ... , s. 252; K. Estr e i c h e r, Bibliografia 

polska, t. XXIII, Kraków 1908, s. 569; Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut". 

Piśmiennictwo staropolskie, t. II, Warszawa 1964, s. 534. 
130 Estreicher, op. cit., t. XIII, Kraków 1894, s. 64. 

m W literaturze historycznej istnieją na temat daty śmierci Samuela Laskiego 

dość poważne rozbieżności. Gr zybo w s k i, M i  n ce r, op. cit., s. 252, przyjmują, 

że zmarł w 1611 r. Za tą datą przemawia fakt, że Łaski nie pojawił się już ani na 

sejmie tl'611 r., ani też nie został wyznaczony do składu komisji pol5kiej, wysyłanej 

w r. 1612 do K1·ólewca. Jednak W. Dworzaczek (Genealogia ... , tabl. 123) przyjmuje, 

że Laski zmarł po 1612 r., natomiast A. Kersten (Historia Szwecji ... , s. 440), że przed 

r. 1612. Ponieważ w r. 1614 wdowa po Samuelu wyszła ponownie za mąż, śmierć

jego musiała nastąpić najpóźniej w początkach 1613 r.
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plomacji, jak i wojskowości, był nieustannie używany przez króla do waż

nych poselstw, oddał Zygmuntowi III tak poważną usługę, jak zdobycie 

Sztokholmu w 1598 r. Niezależnie od swoich własnych zasług był przecież 

potomkiem znakomitego rodu, a Zygmunt III miał poważny d'ług wdzięcz

ności również i w stosunku do jego stryjecznego brata Olbrachta Łaskie

go, który udaremnił Karolowi Sudermańskiemu dokonanie przewrotu 

w Szwecji jeszcze w r. 1594 132• 

Mimo to Laski nigdy nicZ€go od króla nie uzyskał poza starostwem 

łąkorskim. Może zaszkodził mu fakt, że był człowiekiem zarorz;umialym 

i skłonnym do ,przesadnego krytykowania innych, może zbyt głośno wyty

kał Zygmuntowi III błędy .popełnione podczas wyprawy do Szwecji 

w 1598 r. m, a może wreszcie mimo nieustannie demonstrowanej przez 

Laskiego prawowierności katolickiej monarcha zibyt dobrze pamiętał:, że 

był on synem najwybitniejszego z przywódców polskiej reformacji? Wresz
cie szkodziła też z •pewnością Lais:kiemu jego chciwo.ść i dwulicowość. I tak 

np. sprzedając się na zmianę elektorowi i Prusakom nie osiągnął żadnych 

większych korzyści, a stracił zaufanie wszystkich. Jednak mimo licznych 

swoich wad i niesympatycznych cech osobowości był Samuel Laski jedno
stką ciekawą i zasługującą na przypomnienie. 

DIE POLITISCHE TXTIGKEIT SAMUEL ŁASKIS IN OSTPREUSSEN 

In der Geschichte der polnisch-preussischen, polnisch-brandenburgischen und 

polni.sch-schwedischen Beziehungen um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts 

spieHe Samuel La5ki eine wichtige, wenn auch nicht erstrangige Rolle. Es ist eine 

Gestalt, die zweifelios eine Monographie sich verdient hatte. Der Artikel befasst 

sich jedoch nicht mit der gesamten Tatigkeit Łaskis, sonder:n lediglich mi·t seiner 

Beteiligung an der Losung der preussischen Frage zu Beginn des 17. Jh. So wurde 

Łaski und Maciej Konopacki ·11603 vom Konig m�t einer Botschaft an die Behorden

und die Stande nach Ostpreussen gesandt. W•ahrend der Sejrrns von '1603 und 1605 

spielte Laski eine wesentliche Rolle als Vel1ffiitb1er in den geheimen Verhandlungen 

zwischen 'Clen Gesandten <les Eleldors und dem koniglichen Hofe. Kurz nach Been

digung des Sejms von 1605 wurde Laski nach Gdańsk gesandt, um Zwistigkeiten 

zwischen Kalvinisten und Lutheranern zu scMichten. Er fiihrte auch eine Unter

suchung durch im Zusammenhang mit Unterschlagungen, die durch eine in Elbląg 

wirkende englische Handelsgesellschaft begangen worden sind. Als Gesandter des 

Konigs nahm er am rpreussischen Landtag in Królewiec 1605/1606 teil. Dank seiner 

Vermittlung kam es zu unm'itte1baren, s11andigen Kontakten zwischen den Anfilhrern 

der preussischen Standeopposition und dem Bischof von Warmia, Szymon Rudnicki. 

Wahrend des polnischen Sejms in Jahre 11606 unterstiltzte er anfangs die Abordnung

der ostpreussischen Stande, die in Warszawa eine ausgesprochen gegen <lie Interessen 

der Hohenzollern gerichtete Politik betrieben haben. Im weiteren Verlauf der Sejm-

132 K r a us ha r, Olbracht Laski ... , t. II, s. 263-264. 

m T y s z k owski, Z dziejów wyprawy Zygmunta III ... , s. 14-15 i 48--56. 



188 Franciszek Mincer 

beratungen wurde er mit Hilfe von Versprechungen und Bestechungen von den 

brandenburgischen Abgeordneten filr die Sache des Elektors gewonnen. 

Kurz nach Abschluss des Sejms sandte ihn der Zygmunt Ili. zuęrst nach Króle

wiec, dann nach Brandenburg, hauptsachlich ,mit der Aufgabe, finaniielle Hi!lfe zu 

erlangen. Im Juli '1608 schi<:kte ihn der Konig nach Ostpreussen, urn den Markgrafen 

Jan Zygmunt zu begriissen. 

1609 war Laski Mitglied eines Aussch1l56es, der die Aufgabe hatte, die Be

schwerden der preussischen Stande anzilhoren sowie dem neuen Elektor die p1ieUS6i

sche Kui·atel zu iiberweisen. In der zweiten Hiil:fte desselben Jahres verschlechterte 

sich der gesundheitliche Zustaild Laskis dermassen, <lass er sich aus dem po1i.tischen 

Leben zuriickzog. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Laski in Szynwałd. 

Er ist 1&11 oder 1612 gestorben. 




