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ZBIGNIEW WÓJCIK (WARSZAWA) 

POSELSTWO ANDRZEJA OLSZOWSKIEGO DO WIEDNIA 

W ROKU 1658/59 

Dzieje dyplomatyczne i wojskowe drugiej wojny północnej (1655-

1660) przyciągały od dawna i przyciągają nadal uwagę historyków wielu 

krajów, należą więc do najlepiej zbadanych kart historii Polski i po

wszechnej XVII w. Spotykamy jeszcze jednak może nie tyle białe plamy, 

gdyż o czymś takim raczej trudno mówić, lecz pewne sprawy nie wy

świetlone dotąd w sposób zadowalający, wymagające uzupełniających 

badań. Do spraw takich należy niewątpliwie historia poselstwa 1księdza 

Andrzeja Olszowskiego, jednego z najwybitniejszych dyplomatów i mę

żów stanu Rzeczypospolitej, późniejszego podkanclerzego koronnego i fak

tycznego sternika nawy państwowej, do Wiednia jesienią 1658 i na po

czątku 1659 r. 

Kilku historyków poświęciło nieco uwagi przebiegowi tej misji dyplo

matycznej, ale tylko jeden z nich, Antoni Walewski, oparł się na źród

łach archiwalnych przechowywanych w Haus-, Hof- und Staatsarchiv 

w Wiedniu 1
. Ludwik Kubala i Tadeusz Nowak powtórzyli po prostu 

ustalenia swego poprzednika 2
• W opublikowanej przed dwudziestu około 

laty pracy zbiorowej historyków polskich poświęconej drugiej wojnie 

północnej brak w ogóle jakiejkolwiek wzmianki o misji Olszowskiego, mi

mo że w znajdującej się w tym dziele rozprawie o rywalizacji francusko

habsburskiej w Rzeczypospolitej okresu „potopu" 3 historia tego posel

stwa winna znaleźć swe miejsce. 

Nie wyzyskane dotąd materiały do dziejów tej misji znajdujące się 

w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 4 skłaniają mnie do 

1 A. W a Ie w s  k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej wpadającej pod jarz

mo domowe za panowania Jana Kazimierza (1655-1660), t. 1, Kraków 1870, s. 51 i n. 
2 L. K u b  a I a, Wojn11 duńskie i pokój oliwski 1657-1660, Lwów 1922, s. 201-

202, 205-206; T. N o w a k, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń 1936, s. 178 

i passim. 
s K. Pi w a r ski, Rywalizacja francusko-austriacka o wpływy w Rzeczypospo

litej w latach 1655-1660 (Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, 
t. I, Warszawa 1957).

• AGAD, AKW, dział Cesarskie (Wiedeńskie), karton 25a (dalej Ces. 25a)

W Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygnaturą BN 3372 (dawniej Lat. F. IV. 
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naszkicowania krótkiej historii poselstwa z położeniem oczywiście nacisku 

na owe nieznane materiały, a z pominięciem całego szeregu rzeczy zna

nych już dobrze z poprzednich prac. 

Poselstwo Olszowskiego przypadło już na okres schyłkowy wojny, 

kiedy obie strony walczące przejawiały coraz większą skłonność do za

kończenia działań wojennych. Przeciwko „rozbójnikowi Europy", królowi 

szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi, walczyła wówczas potężna +koali

cja, złożona z Rzeczypospolitej, Austrii, Brandenburgii i w gruncie rzeczy 

także z Danii i Rosji. Stosunki między sojuszniikami, zwłaszcza między 

Polską i Austrią, dalekie były nie tylko od doskonałości, ale nawet od po

prawności. Powodów do zadrażnień było wiele, wymienimy tylko kilka, 

naszym zdani·em, najważniejszych. 

Dwór polski na czele z Ludwiką Marią niechętny był Habsburgom, 

a niechęć tę umiejętnie podsycała dyplomacja Mazarina. Rzeczy to znane 

bardzo dobrze 5, przypomnimy więc tylko, że dwór cesarski posunął się 

tak daleko, iż odmówił Janowi Kazimierzowi tytułu „potentissimus", 

obdarzając nim równocześnie Karola Gustawa, który w oczach dworu 

pols:kiego uchodził przecież za uzurpatora. Co gorsza, poseł cesarski 

w Polsce baron de Li.sola tłumaczył przyczyny tego postępowania dość 

zawile, nie tak jednak, by nie zrozumiano w Polsce, że tytuł taki nie 
przysługuje królom elekcyjnym 6

• 

Pośrednicy francuscy robili wszystko, co możliwe, by doprowadzić do 
pacyfikacji między Polską i Szwecją; to z kolei byłdby bardzo niE!bez

pieczne dla Austrii, tradycyjnego, obok drugiego kraju habsburskiego -

Hiszpanii, wroga Francji. 
Oliwy do ognia dolewała niewątpliwie sprawa wojsk austriackich, któ

re w ramach niedawno zawartego sojuszu polsko-austriackiego przeby

wały od pewnego czasu w Polsce walcząc pod dowództwem Hatzfelda, 

Souchesa i Montecucolleg,o przeciw Szwedom, najpierw pod Krakowem 

(1657) r., następnie zaś pod Toruniem (1658 r.). Stosunek ludności polskiej 

do tych wojsk sojuszniczych był bardzo niechętny, by nie powiedzieć 

wrogi. Zarzucano im, że więcej łupią sprzymierzeńców 7, niż walczą ze 

93) znajduje się kopiariusz łaciński akt poselstwa Olszowskiego, ,pokrywający się
w znacznej części z aktami wiedeńskimi oraz całkowicie z innym egzemplarzem
znajdującym się w AGAD, AK.W, Ces. 25a, nr 50 (Actus A:blegationis apud Sacram
Caesaream Maiestatem Ill-mi Olszowski Praepositis Cracoviensis et Posnaniensis,
Regenbis Cancellariae Regni).

s W a 1 e wsk i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 40 i n.; Ku b a 1 a, 
op. cit., s. 200 i n.; P i  w a r s k i, op. cit., s. 408 i n. O napiętych stosunkach 
polsko-austriackich zob. także Die Berichte des Kaiserlichen Gesandten Franz von 

Lisola aus den Jahren 1655-1660 ... , hrsgb. von. A. F. Pribram, Wien, 1887, 
nr CX1II-CXXII, s. 451 i n. 

6 w a 1 e w s  k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 48 
1 Zob. skargę ducho wieństwa wielkopolskiego. L. R u d a w s  k i, Historiarum 

Poloniae ab excessu Viadislai IV ad pacem Oliwiensem usque libri IX ... , Varsoviae 
et Lipsiae 1755, s. 402 i n. 
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wspólnym wrogiem. Austriacy z kolei .zarzucali Polakom, że żądali posił
ków wojskowych, a nie chcą im zapewnić niezbędnego zaopatrzenia a. Do

wódca cesarski Souches naraził się poważnie i królowej, i tak potężnemu 

magnatowi, jak marszałek wielki i hetman polny koronny Jerzy Lubo

mirski. 
Ta niepełna lista spornych spraw wykazuje wyraźnie, jak napięte były 

wówczas stosunki polsko-austriackie, tak niedawno jeszcze zupełnie do
bre 9, i jak niełatwą misję otrzymał ksiądz Andrzej Olszowski. Wybór 

jego na posła królewskiego do Wiednia z inspiracji królowej Ludwiki 
Marii był niewątpliwie trafny. Trzydziestokilkuletni proboszcz krakow

ski i poznański, kanonik gnieźnieński, a zarazem sekretarz królewski 
i regens kancelarii koronnej, dał się już poznać jako nieprzeciętnie zdolny 
i inteligentny dyplomata posłując na elekcję cesarską do Frankfurtu nad 
Menem w 1658 r. 10 Miał Olszowski z punktu widzenia królowej jeszcze 
jedną niezwy:}de ważną zaletę - był jej całkowicie oddanym zwolenni

kiem. 
Instrukcji poselskiej dla Olszowskiego nie znamy, ale treść jego misji 

wiadoma jest dokładnie dzięki nocie, jaką złożył po przybyciu do Wied
nia 11. Między innymi gratulował Leopoldowi I w imieniu króla z powodu 
zdobycia korony cesarskiej. 

Odpowiedz.i na swoje propozycje dość długo nie otrzymywał, nato
miast 6 grudnia z_aprosz.ono go na konferencję, w której ze strony 
austriackiej uczestniczyli podkanclerzy hr. Ferdynand Kurtz (Curtius), 
hr. Otting i generał Hannibal de Gonzaga. Rozmówcom swym ksiądz 
Olszowski raz jeszcze wyłożył zlecone mu sprawy 12. Dotyczyły one prze
de wszystkim kwestii związanych z pobytem wojsk cesarskich w Polsce, 
zwłaszcza tych, które wymaszerowały do Holsztynu. Niepodobna utrzy
mać je w kraju tak zniszczonym, jak Polska. Zgodnie z poprzednimi 
umowami ówczesny król węgierski, dzisiejszy cesarz Leopold I, przysłał 
do obrony przed najeźdźcami 12 tys. żołnierzy. ,,Kiedy tedy za łaską 
Bożą - oświadczył Olszowski - i posiłkami cesarza JMci wyparty z ca
łej Polski Szwed, diminuti hostes Brandenburgicus, Rakoci, Cosaci, dekla

ruje się JKrólewska Mość, że wojska większego nie potrzebuje" 13. Walki 
toczą się obecnie poza Polską, w obronie Brandenburgii i dla bezpieczeń
stwa cesarza. W tym stanie rzeczy „jest in arbitrio króla JMci wojska 

s K u ba 1 a, op. cit., s. 25 i n. 
v W Polsce niezwy kle uro czyście i radośnie obcho dzono wybór Leopolda I na 

cesarza rzymskiego. W a 1 ew s k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej... s. 41. 
10 Ru d  a w s ki, QP. cit., s. 400 i n.; Die Berichte ... , s. 398 i n., nr XCVII; Ku

b a 1 a, op. cit., s. 57. 
u Prospos'itiones Ąblegati Po lonici, AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, 

f. 2v; Po r. W a 1 ew s k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 51-52.
I! Olszowski do Prażmowskiego , Wiedeń 9 X (sic! w rzeczywistości 9 XII) 1658,

o ry g., AGAD, AKW, Ces. 25a nr 211.
13 Tamż e. 
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tego, które nową imprezę zaczęło, nie potrzebować". Nie jest rzeczą słusz
ną, że wojska polskie nie mają prawa wkraczać do prowincji austriackich, 
nie może się również król polski zgodzić z żądaniem, by oddziały cesarskie 
miały prawo wchodzić do Polski bez specjalnego zezwolenia i bez asys
tencji komisarzy. ,,To jest ius Regium - podkreśla Olszowski - każdy 
princeps i najmniejszy in suo teritorio tego przestrzega". 

Na tle zatargów polsko-austriackich o wojsko najgorzej wygląda spra
wa Krakowa. Słowa Olszows'kiego w tej materii były bardzo wymowne: 
,,Civitas misere exhausta znosić już dłużej takich ciężarów nie może, 
tolerabilius było pod Szwedami". Mocne to oskarżenie poparł stwierdze
niem, że Kraków, zwany niekiedy Pentapolis, teraz stał się małym mias
tem, posiadającym nie więcej niż pięćset kamienic. Kraków w rękach 
wojsk cesarskich ma lbyć ,gwa·rancją, że Polacy nie pogodzą się ze Szwe
dami. Polacy nie zasłużyli na taką nieufność, uczciwie bowiem dotrzy
mują układów, a mediacja francuska nie będzie przyczyną żadnego wiaro
łomstwa ze strony polskiej wobec cesarza. Jeżeli tylko będzie dostateczna 
podstawa do tego, by pogodzić się ze Szwedami, Polacy gotowi są oczy
wiście uczynić to. Zresztą Austriacy radzą Polsce, aby doszła do porozu
mienia z Moskwą „omnibus tolerabilionibus conditionibus", dlaczego więc 
ta sama rada nie ma dotyczyć Szwecji? 

Trzeci, czwarty i piąty punkt memoriału przedstawionego przez Ol
szowskiego Kurtzowi i jego 1kolegom dotyczył kosztów utrzymania wojsk
cesarskich w Polsce, szczegółów technicznych ich pobytu w naszym kra
ju, niedotrzymywania umów itp. zadrażnień. W punkcie szóstym była 
skarga na specjalnie nielubianego w Polsce generała Souchesa, który od
mówił wykonania rozkazów królewskich pod Toruniem i nie zgodził się, 
aby część jego żołnierzy, próżnująca pod murami miasta, poszła pod ko
mendą wojewody sandomierskiego Aleksandra Koniecpolskiego pod Mal
bork 14. 

Poruszył następnie poseł królewski drażliwą sprawę Wieliczki. Kopal
nia tamtejsza znajdowała się wówczas w administracji cesarskiej. 
Skomplikowane interesy kopalni strona polska proponowała rozwiązać 
w ten sposób, ,,że JKMść sumę pewną ad integram usque debit exolu
ti-onem co rok wypłacać będzie, ażeby tylko ad evitandum evidens dam
num jeden administrator regius opiekował się Wieliczką". 

Przyjaźń i posiłki austriackie - stwierdzał poseł - lbaTdzo drogo 
kosztują Polskę, co dość rażąco odbiega od innych podobnych przykładów 
w ówczesnej Europie. Miał tu Olszowski na myśli sojusz Francji ze 
Szwecją, Rzeczypospolitej z Danią, cesarza z Brandenburgią, a nawet -· 
,,si parva licet componeTe magnis" - chana krymskiego z Polską. Chan, 
mimo iż ex usu antiquo należą mu się daniny, nie upomina się o nie od 
lat paru, widząc wyczerpanie i zniszczenie Rzeczypospolitej. 

u O planie tym zob. N o w a k, op. cit., s. 137-138. 
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Rozmówcy Olszowskiego obiecali przedstawić wszystko cesarzowi, ale 
hr. Kurtz zadał od razu parę pytań, które wskazywały wyraźnie na jego 
negatywny stosunek do wszystkich propozycji przedstawionych przez po
sła królewskiego. Twierdził, że Rzeczpospolita nie zaaprobowała układów 
polsko-austriackich, że Kraków może łatwo wpaść w ręce szwedzkie, 
,pytał, dlaczego w ogóle Czarniecki oddał -go nieprzyjacielowi, podkreślał, 
iż Polska zginęłaby bez pomocy cesarza, że Leopold I ma przyrzeczone 
gwarancje Rzeszy przeciw Szwedom, a król szwedzki ofiaruje cesarzowi 
pokój itd. 1s 

Poseł pols'ki replikował krótko i zręcznie. Rzeczpospolita nie uczyniła 
nic przeciwnego paktom z Austrią, Kraków Polacy potrafią obronić sami 
i bardzo są wdzięczni cesarzowi za okazaną pomoc. Gwarancje Rzeszy 
cesarz wprawdzie posiaaa, nie ma natomiast takich samych gwarancji ze 
strony Francji, a kTól szwedzki proponuje pokój nie tylko Austrii, lecz 
i Rzeczypospolitej. 

Podkanclerzy cesarski stwierdził na koniec rozmowy, która nie upły
nęła w ZJbyt przyjaznej atmosferze, ż� Austriacy będą trzymać się tekstu 
układu podpisanego w Wiedniu prze.z wojewodę poznańskiego Jana Lesz
czyńs•kiego oraz specjalnej asekuracji podpisanej również przez niego 16. 

Wojska ich będą więc nadal przebywały w Polsce, gdyż zmuszeni są do 
tego „tak pro defensione Poloniae, póki non .recuperabitur integra Prus
sia, jako pro securitate sua, aby się ta wojna me w domu ich, ale w Pol
sce toczyła" 17. 

Olszowski stwierdził w liście do Prażmowskiego, iż nie ma osobiście 
żadnej nadziei na ewakuację z Krakowa wojsk austriackich. Trzeba na
tomiast zapobiec temu, alby cesarz na hibernę nie skierował do Polski 
kilku dodatkowych regimentów, na co się poważnie zanosi. W sprawie 
rozpatrzenia skarg i krzywd Austriacy, zdaniem Olszows'kiego, wyznaczą 
specjalnego komisarza. O żupach wielickich nic nie może powiedzieć, 
gdyż nie dostał w tej sprawie żadnych poleceń i wskazówek z dworu. 

Radził ksiądz kanonik, by król w rozmowach z de Lisolą stawiał spra
wy dość twardo, szczególnie zaś kwestię ewakuacji Krakowa. Jest to tym 
konieczniejsze, że Jan Kazimierz zobowiązał się do te.go wobec Rzeczy-
pospolitej specjalnym skryptem ad aTchivum. 

Wśród dalszych poruszonych przez Olszowskiego w tym obszernym 
memoriale spraw zwraca uwagę wiadomość, że dwór wiedeński życzyłby 
sobie, aby /król polski przysłał tu stałego Tezydenta bądź nawet posła 

1s Olszowski do Prażmowskiego, jw., przyp. 12.
16 Traktat był wynegocjowany przez posłów króla i Rzeczypospolitej, Jana Lesz

czyńskiego, wojewodę poznańskiego, i Jana Wielopolskiego, kasztelana wojnickiego, 
i podpisany w Wiedniu 1 XII 1656 r., AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 5. Druk - A. W a
le w ski, Historya wyzwolenia Rzeczypospolitej, t. I, Kraków 1866, s. X:VIII
XXXI. 

11 AGAD, AKW, Ces. 25a nr 21. 
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zwyczajnego (legatutn ordinarium). Olszowski wymienił przy tym paru 
kandydatów na to stanowisko, zaznaczając, iż nie kieruje się żadnymi 
prywatnymi względami. Żali się również na brak pieniędzy - żyje na 
razie za pożyczone od jezuity księdza Cieciszowskiego. Naznaczono mu na 
poselstwo 2000 złp. 18, o czym tutaj wiedzą. Prosi o jak najszybszą infor
mację, co ma dalej czynić. 

Dwór tutejszy życzy sobie, by między Rzecząpospolitą i Moskwą sta
nął pokój, a hr. Kurtz dał wyraz swemu przykremu zdumieniu, że do tej 
pory to jeszcze nie nastąpiło. Ablegat królewski odpowiedział, ,,że vivere 
in servitutem nie chcemy, pace et vita carior nobis religio et libertas" 19. 
Wyraził przy tym zdziwienie, dlaczego Austriacy nie radzą Polakom po
koju ze Szwedami, który można osiągnąć na znośniejszych warunkach 
niż pokój z Rosją. ,,Do tego większe na nas redundant commoda - cią
gnął Olszowski - z uspokojenia szwedzkiego et facilior nobis bellandi 
ratio z Moskwicinem przy konjunkcyjej tatarskiej i wierności kozac
kiej" 20. 

Przekonywano Olszowskiego, że Szwedzi Prus nie oddadzą, czemu 
poseł królewski specjalnie nie przeczył. Dojrzał on jeszcze tę prawdę, 
którą podzielił się z Prażmowskim, że Austria właściwie wyzyskuje cięż
ką sytuację Rzeczypospolitej, by wyciągnąć dla siebie największe ko
rzyści. Najwyższą Tacją stanu cesarza jest teraz niedopuszczenie do tego, 
aby wojna szwedzka przeniosła się w granice Rzeszy, i dlatego chce jak 
najprędzej wysłać jak najpotężniejsze siły do Polski. Hr. Otting oświad
czył Olszowskiemu wręcz, że gdyby nie obecność regimentów habsbur
skich w Polsce, Szwedzi dawno by już zalali cały kraj. W związku z tym 
poseł królewski radzi Prażmowskiemu, by nie lokować wojsk austriackich 
na leża zimowe ani w Prusach, na których cesarz chętnie by położył rękę, 
ani w pobliżu granic śląskich, gdyż wówczas łatwo byłoby o dopływ no
wych ludzi do szeregów wojsk cesarskich. 

Mimo przestrogi wspomnianego już przez nas księdza Wojciecha Cie
ciszowskiego, rezydenta polskiego w Wiedniu, który nie radził stawiać 
spraw zbyt ostro, gdyż Austriacy i bez tego „zmiękną" w toku rokowań, 
Ols2;owski pTZyjął pozycję nieustępliwą i sugerował, by takie samo sta
nowisko zająć wobec de Lisoli i dowódców austriackich w Polsce. Pod
kreślił szczególnie silnie, że domagać się będzie, aby cesarz przekazał ko
mendę nad wojskiem austriackim przebywającym w Polsce .w ręce Jana 
Kazimierza, podobnie jak to uczynił w stosunku do elektora Fryderyka 
Wilhelma, oddając mu dowództwo nad pułkami gen. Montecucollego. 

Jak wiadomo, po złożeniu propozycji przez posła polskiego dwór ce-

1s Według rachunków sejmowych, AGAD, ASK, II, RS, nr 54, f. 54, 55, Olszow

ski otrzymał 3000 złp. 

19 Olszowski do Prażmowskiego, jw. 
20 Tamże.
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sarski zasięgnął opinii wspomnianego Cieciszowskiego, któremu •książę 
Auersperg przesłał memoriał ablegata polskiego do opinii. Opinia tego 
całą duszą oddanego cesarzowi jezuity była całkowicie negatywna. Radził 
po prostu odrzucić memoriał w całości 21_ 

Olszowski dobrze poznał się na Cieciszowskim, o którym rychło po 
swoim przybyciu do Wiednia pisał, że nad służbę królowi polskiemu 
„praefert nomen sługi cesarza JMci" 22• Dyplomata polski był głęboko 
przekonany, że również poseł cesarski w Polsce de Liso la sz;kodzi, jak 
tylko może, Rzeczypospolitej, co niewątpliwie znajdowało potwierdzenie 
zarówno w napiętych stosunkach między posłem cesarskim a dworem 
polskim, jak i w ogólnie złej atmosferze polsko-austriackiej 23. W liście 
do króla jego ablegat dał się ponieść temperamentowi pisząc: ,,Życzył
bym, abyś WKMość PMMciwy nataTł dobrze uszy panu Lisoli, aby w re
stytucyjej Krakowa, w interesach wieliczkich i w innych punktach nie 
bruździł, luboć ja nie wiem nic dowodnie przeciw niemu" 24_ 

Trudności w rokowaniach widział Olszowski wyraźnie, kładąc główny 
nacisk na opór Austriaków w sprawie oddania Krakowa, którego posia
danie traktują jako swoistą gwa:rancję, że nie dojdzie do zawarcia po
koju między Polską i Szwecją, 25. Podkreślał również, że dwór cesarski 
jest ogromnie niezadowolony nie tylko z ogólnej sytuacji swych wojsk 
w Polsce, ale specjalnie z położenia militarnego pod Toruniem, skąd do 
Wiednia przybyli łącznicy od Souchesa z 'bardzo złymi wieściami 2s. 

Widział również i poważniejsze niebezpieczeństwa, gdy w liście z 18 
grudnia do kanclerza Prażmowskiego pisał, że Austriacy dążą do porozu
mienia z Danią przede wszystkim w tym celu, ,.aby nas w tym bardziej 
uwikłali, żebyśmy się jako bez nich, ta� bez króla duńskiego nie mogli 
accordować ze Szwedami et vice versa" 27

• Gdy otrzymał od Prażmow
skiego polecenie vigore senatus consulti, by starał się usilnie uwolnić 
Polskę od hibern dla wojsk austriackich, oferując w zamian 100 tys. 
złotych, odpowiedział, że nie widzi żadnych możliwości realizacji tego 
postulatu 28• 

• 

21 Opinia Cieciszowskiego z 6 X.II 1658 r. u W a l e  w ski e g o, Historia wy

zwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 52-53. Ciekawe, że Cieciszowski zwracał uwagę dwo

ru wiedeńskiego, iż Polacy liczą bardzo na to, że 'Pozyskają pomoc hetmana ko

zackiego Wyhowskiego w celu 'POZbycia się wojsk cesarskich z Polski. 
22 Olszowski do Prażmowskiego, Wiedeń, 20 XI 1658, oryg. AGAD, AKW, Ces. 

25a, nr 29. 

� K u b a l a, op. cit., s. 203-205. 
u Olszowski do Jana Kazimierza, Wiedeń 20 XI 1658, oryg., AGAD, AKW, Ces.

25a, nr 31. 

� Olszowski do Jana Kazimierza, Wiedeń, 23 XI 1658, oryg., tamże, nr 30.
2a Tamże; Olszowski do Prażmowslciego, Wiedeń 17 X.II 1658, oryg. AGAD, AKW,

Ces. 25a, nr 35; tenże do tegoż, Wiedeń, 18 XII ,1658, oryg., tamże, nr 38. 
27 Olszowski do Prażmowskiego, Wiedeń, 18 X.II 1658, jw. 

!8 Tamże. 
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Pesymizm księdza kanonika był - jak się okazało - uzasadniony. 15 
grudnia otrzymał odpowiedź cesarza na swoje propozycje 29. Była ona 
zgodnie z radami Cieciszowskiego i obawami Olszowskiego właściwie 
całkowicie negatywna. Ani na wycofanie swoich wojsk z Polski, a szcze
gólnie z Krakowa, ani na przejęcie komendy nad nimi przez Jana Kazi
mierza cesarz nie �odził się. Wyraził jedynie gotowość dopilnowania, by 

licz.ba tych wojsk nie przekraczała przewidzianego poprzednimi trakta
tami kontyngentu, tj. 12 OOO żołnierzy. W odpowiedzi <:esarskiej wyraźnie 

podkreślono, że Austria rozpoczęła wojnę ze Szwedami w obronie Polski, 
ze szkodą poważną własnych interesów 30. 

W wyniku deklaracji cesarskiej i konferencji z hr. Portią i księciem 
Auerspergiem ablegat królewski sporządził nowy dokument, w którym 
raz jeszcze przedstawił punkt widzenia strony polskiej 31. Rzeczpospolita 
ma poważne kłopoty finansowe mimo pomocy papieskiej (50 tys. złp.), 

w tej więc sytuacji utrzymanie wojsk cesaTskich staje się dla niej po
ważnym problemem. Austria winna więc pójść na ustępstwa, zredukować 

zaraz liczbę załogi krakowskiej i wyznaczyć bezzwłocznie termin, niezbyt 
odległy, całkowitej jej ewakuacji. Inne załatwienie sprawy może skłonić 
Polaków do zawarcia pokoju ze Szwedami. 

Podkreślił dalej Olszowski, że Austriacy nie chcą oddać Krakowa 
głównie dlatego, że pragną w ten sposó'b zabezpieczyć swe interesy w żu
pach wielickich, oraz dlatego, że nie ufają Polakom. Szeroki wywód na 
temat Wieliczki zakończył poseł polski wnioskiem, by Austriacy zgodzili 

się za określoną sumę zrezygnować ze swych uprawnień w tamtejszych 
kopalniach. Sytuacja, że wybierają oni stamtąd sól, a jednocześnie unie
możliwiają królowi polskiemu, właścicielowi żup, jej wywóz na Śląi-k, 
jest dalej nie do utrzymania, podobnie jak wspólna - cesarza i króla -
administracja tychże żup. 

W dalszym ciągu swej deklaracji Olszowski potwierdzał obawy dworu 
wiedeńskiego co 0do tego, że Polska skłonna jest zawrzeć pokój ze Szwe
cją. Jako główny powód tego podał chęć pozbycia się wojsk austriackich 
z Krakowa i z całej Polski oraz poważne niebezpieczeństwo wojny 
z Moskwą. Zdecydowanie również potępił przyznanie przez dwór cesar
ski zbyt pochopnie tytułu wiełkiego księcia litewskiego carowi moskiew
skiemu, i to bez jakiejkolwiek próby uprzedniego porozumienia się ze 
stroną polską. 

29 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 20r-27r. Omówienie u W a 1 ew

s kiego, Historia wyzwolone; Rzeczypospolite; ... , s. 53-54, na pod stawie Archi

wum Wiedeńskiego. 
ao AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 23r.-24v. 
s1 AGAD, AKW, Ces, 25a, nr 50; BN, 3372, f. 27v-37v; W a 1 ew s ki, Historia

wyzwolone; Rzeczypospolite; ... , s. XII-XVI.
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18 I 1659 r. złożył Olszowski nowe propozycje, oparte na instrukcji 
otrzymanej z Torunia, a datowanej 1 stycznia 32. Propozycje te nie za
wierały jednak jakichś istotnych zmian w stosunku do dotychczasowego 
stanowiska polskiego. Olszowski żądał nadal ewakuacji wojsk z Krako
wa. Co więcej, żądał również, aby inne oddziały austriackie ewakuowano 
wczesną wiosną. Dodał przy tym jakże znamienny passus: ,,Sua Majestas 
[tj. Jan Kazimierz] aucta peditatu Cosacorum satis habitura sit virium, 
et plus quam satis, Dei favente gratia, ad debellandos reliquias Suecorum 
in Prussia" 33. W słowach tych znajdowały· więc potwierdzenie obawy 
austriackie o to, jaką rolę mogą Kozacy odegrać w sporze polsko-austriac
kim. 

Polacy mają również dość własnych sił, by nie dopuścić do tego, żeby 
nieprzyjaciel wtargnął do posiadłości cesarskich. Większa część nowych 
propOZY,Cji poświęcona jest sprawie pobytu wojsk austriackich w Polsce 
i skargom na jego dowódców, przede wszystkim na Souchesa, który od
nosi się z lekceważeniem do senatorów i urzędników Królestwa oraz do 
całej szlachty. 

Zdecydowane potępienie znalazły w memoriale wiadomości rozpow
szechniane przez dwór wiedeński, jakoby dwór polski chciał zawrzeć 
pokój ze Szwedami bez wiedzy i zgody zarówno cesarza, jak i innych 
sprzymierzeńców, co byłoby Wbrew obowiązującym paktom. Olszowski 
w imieniu króla uroczyście temu zaprzeczył 34

. Aby zaprzeczenie nie było 
gołosłowne, król prosi swoich sprzymieTzeńców, w pierwszym :rzędzie ce
sarza, o wysłanie deputatów do Torunia, gdzie 1 marca ma się rozpocząć 
posiedzenie komisji międzysojuszniczej, poświęcone właśnie sprawie ro
kowań pokojowych . 

. Po omówieniu kwestii związanych z tymczasowym zawieszeniem broni 
w Prusach i Inflantach wrócił poseł królewski raz jeszcze do sprawy 
tytułów przyznawanych przez cesarza carowi. Jedyną drogą naprawienia 
błędu i dania satysfakcji królowi oraz stanom Korony i Litwy będzie 
skierowanie do cara nowego pisma z właściwymi tytularni, do króla zaś 
listu z wyjaśnieniem, że tytuł w piśmie do Aleksego Michajłowicza był 
zwykłą pomyłką kancelaryjną, która w niczym nie naruszyła teraz i na 
przyszłość praw króla polskiego. 

Jak wiadomo 35, wypadki potoczyły się dalej w kierunku jak najba'l·
dziej niepomyślnym dla misji Olszowskiego. Wprawdzie tajna rada ce-

s2 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 27v-48r; druk - W al e w ski, 

Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej, s. XIX-X.XIV. 

ss Tamże, L. Kubala (op. cit., s. 205) wspominając o tym memoriale Olszowskiego 

zauważył, że było to niejako wezwanie do rozerwania przymierza". 
34 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 37v-48r; W ale w ski, Historia

wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. XXII. O sprawie tej zob. Kub al a, op. cit., 

s. 204-205.
as W al e w ski, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 70 i n.; Kub al a,

op. cit., s. 206 i n. 

8 - Sobótka 1976, z. 2 
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sarska uchwaliła w dniu 20 stycznia wysłanie na kongres toruński posłów 
cesarskich, Franciszka hr. Kollowratha i barona de Lisolę, ale niechętne 
i nieufne stanowisko dwOTu wiedeńskiego do Polski nie tyllko nie zmalało, 
ale przeciwnie wzrosło. Utrzymane w przyjaznym tonie listy kanclerzy 
koronnych, Prażmowskiego i Leszczyńskiego, do cesarza 36 nic nie mogły 
tu zmienić. Olszowski otrzymał odpowiedź, która była nie tylko nega
tywna, ale stanowiła również wyraźny afront wobec dyplomaty polskiego. 
Leopold I polecił powiadomić go 37, iż nie otrzyma żadnej innej odpowie
dzi ponad tę, której udzielono mu 15 grudnia ub. roku ss. Królowi odpo
wiedź przekazana zostanie przez de Lisolę. Lisola rzeczywiście otrzymał 
polecenie powiadomienia Jana Kazimierza, że winę za tytuły bez!)Tawnie 
dane carowi ponosi kancelaria cesarska 39. 

Reakcja posła polskiego była dość gwałtowna, ale i pełna godności. 
10 lutego złożył oficjalną manifestację 40 protestującą przeciw tem1,1, iż n3 
żadną z propozycji królewskich złożonych przez niego nie otrzymał od
powiedzi. Uczyniwszy to 'bezzwłocznie opuścił Wiedeń, nie czekając na
wet na listy rekredencjalne, które wystawiono mu tegoż dnia, tj. 10 
lutego 41. 

W pierwszym liście napisanym po powrocie do Warszawy do kancle
rza Prażmowskiego, który kilka dni wcześniej udał się do Torunia, dal 
Olszowski wyra� swej negatywnej ocenie stosunku dworu wiedeńskiego 
wolbec Polski 42. By nie być goł,osłownym, załącza różne materiały, przede 
wszystkim „transcripta ... duorum scriptorurn JMPa Lisoli", o którym 
wyraża się jak najbardziej negatywnie. Przywiózł też kopię listu elektora 
brandenburskiego. 

„Z kopii listu kurfirsta JMci wyrozumieć WMMPan raczysz - 'brzmi 
odpowiedni passus listu Olszowskiego - firmam et immotam sententiam 
colligatorum, tractatus generalis promovendi i rozumiem, byśmy się naj
bardziej kręcili, trzymać nas będą za wodze. Bez wątpienia dwór wiedeń
ski stimulat kurfirsta do listów takowych" 43. W dalszym ciągu daje Ol
szowski wyraz swej obawie, aby sprzymierzeni nie zaprzepaścili sprawy 

30 Z To r unia 18 i 20 I 1659, W a 1 ew s ki, Historia wyzwolonej Rzeczypospoli

tej ... , s. XXIV-x:x:vI. 
37 Responsum a Sacra Caesarea Majestate,. 7 II 1659, AGAD, AKW, Ces. 25a, 

nr 50; BN, 3372, f. 59; W a ie w s ki, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , 

s. X:XVI. 

as Z ob. przyp. 29.

sg W a 1 ew ski, Historia wyzwolonej Rzeczypos.politej ... , s. 71. 
40 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 60r-61 v; W a 1 ew ski, Historia

wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. XOCVI. 
41 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 60r-61v; W a 1 ew ski, Historia

wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. XXVII. 
42 Olszowski do Prażmowskiego , Warszawa, 5 III 1659, oryg. AGAD, AK.W, Ces. 

25a, nr 52. 
43 Tamże. 
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pokoju tylko dla swego interesu i wygody, a ·ze szkodą dla Polski, wbrew 
wszelkim paktom. Pod koniec listu wyraża przypuszczenie, że ze sprawą 
ewakuacji Krakowa i innymi „favorabiliami" cesarz specjalnie wstrzy
muje się do sejmu, ,,a·by preciosius donum było et cum obligatione Or
dinum Regni". 

W drugim liście do Pra21mowskiego 44 iregens kancelaxii :koronnej dał 
wyraz raz jeszcze swej wielkiej niechęci do de Lisoli. ,,Kole też prawda 
w oczy, której się ode mnie nasłyszeli. Nie rozumiem, abym w czym miał 
egzorbitować i gotowym się sprawić" - pisał Olszowski nieco dalej, za
niepokojony tym, że może rzeczywiście zbyt sztywną pozycję zajął w cza
sie Tokowań w Wiedniu 45. 

Przedstawiliśmy w wielkim skrócie historię poselstwa Andrzeja 
Olszowskiego do Wiednia na przełomie 1658 i 165Q r. Jeżeli spojrzymy na 
ten epizod w dziejach dyplomacji polskiej z perspektywy najbliższych 
kilkunastu miesięcy, jakie nastąpiły po nim (do traktatu oliwskiego), to 
musimy stwier�ić, że wszystkie sporne kwestie między cesaxzem i Pol
ską zostały jakoś rozwiązane. W sprawie ,najważniejszej - pokoju ze 
Szwecją - po niepowodzeniach kongresu w Toruniu i groźbach Mazarina, 
że w wypadku wkroczenia wojsk cesarskich na Pomorze do walki p!rzeciw 
Szwedom Francuzi w towarzystwie swych klientów z Ligi Reńskiej !będą 
interweniowali zbrojnie, doszło wreszcie do rokowań w Oliwie, zakoń
czonych traktatem pokojowym. O tytułach cara moskiewskiego mówiono 
już wyżej. 

· W sprawach· mniejszej wagi doszło również do ,porozumienia. 31 III
1659 r. Jan Kazimierz zawarł z przedstawicielem cesarza Leopolda, ba
ronem Jaroschinem, umowę o dzierżawę żup wielickich i bocheńskich na 
okres 3 lat 46

. 20 września tegoż roku komisaxze króla polskiego i komen
dant austriacki w Krakowie, Karserstein, podpisali umowę w sprawie 
ewakuacji wojsk z miasta 47. 

Trudno byłoby więc powiedzieć, że misja Olszowskiego zakończyła się 
zupełnym fiaskiem. Trudno ją zresztą w ogóle oceniać 48 z punktu widze
nia osiągniętych czy nie osiągniętych Tezultatów. Stawiając niewątpliwie 
ostro, ale słusznie szereg kwestii, dwór polski, a zwłaszcza Ludwika 
Maria, chciał przede wszystkim zademonstrować swoje profrancuskie 
stanowisko. Oznaczało to między innymi również to, że podejmując po
litykę elekcji vivente rege i dążąc do osadzenia na tronie w Waxszawie 

�' Olszowski do Prażmowskiego, Warszawa, 5 III ,1659 (,,w nocy''), oryg. AGAD, 

AKW, Ces. 25a, nr 51. 

45 Por. W a 1 e w  s k i, Histo1·ia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 70. 

46 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 68. 

47 Tamże, nr 64. 
4s Ocenę ujemną zob. w raporcie de lJ.isoli z początków marca 1659 r., Die

Berichte ... , nr CXXV, s. 465 i n., oraz u zwolennika Austrii Ru d a w s k i e go, 

op. cit., s. 441 i n. 
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Francuza, dwór polski wycofywał się ostatecznie z deklaracji w sprawie 

poparcia po śmierci Jana Kazimierza wolnej elekcji Habsburga, którą to 

deklarację w jego imieniu podpisał przed niespełna dwoma Jaty poseł 

polski do cesarza, podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński 49. 

Warto wreszcie przypomnieć rzecz wielce znamienną. Nie potrzeba 

było zbyt wielu lat, by Olszowski z zaciekłego przeciwnika Habsburgów 

przedzierzgnął się w ich gorącego zwolennika i stał się filarem stron

nictwa austriackiego w Polsce. 

DIE GESANDTSCHAFT OLSZOWSKIS NACH WIEN IM JAHRE 1658/1659 

Der Botschaft des Priesters Andrzej Olszewski nach Wien im Jahre 1658/59 
haben mehrere polnische Historiker etwas Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch nur 
einer von ihnen, Antoni Walewski, der vor iiber hundert Jahren schrieb, zog Ar
chivalien aus dem Haus-,Hof- und Staatsarchiv in Wien heran. Der Verfasser des 
vorliegenden Beitrags stiitzt sich hauptsachlich auf die Korrespondenz Olszowskis 
aus der Zeit seiner Gesandtschaft; die Materialien befinden sich im Hauptarchiv 
Alter Akten zu Warschau. 

Olszewskis Mission spiegelt die damals zwischen dem Warschauer und dem 
Wiener Hof herrschenden gespannten Verhaltnisse wider, obwohl Osterreich 1111d 
Polen in dieser Zeit gemeinsam gegen Schweden kampften. Den Hauptgegenstand 
des Streites zwischen Olszowski und seinen osterreichischen Verhandlungspartnern 
bildeten Fragen, die sich aus dem Aufenthalt der alliiertcn osterrcichischcn Trup
pen in Polen ergaben, die Zuri.ickbehaltung Krakau und der Bergwerke von Wie
liczka durch die Osterreicher, vor allem aber der Friedensabschluss mit Schweden 
und die Beziehungen zwischen Osterreich, Polen und Russland. Die Gesandtschaft 
endete Anfang Februar mit einem totalen Misserfolg. Olszowski erhielt namlich 
keine einzige positive Antwort auf seine Memoriale. 

Wenn wir jedoch auf diese Episode in der Geschichte der polnischen Diploma
tie aus der Perspektive des darauffolgenden Zeitabschnitts (bis zum Frieden zu 
Oliwa) schauen, so miissen wir feststellen, dass alle strittigen Fragen zwischen dem 
Kaiser und Pole n irgendwie gelost worden sind. In der wich tigsten Angelegenheit -· 
dem Frieden mit Schweden - kam es schliesslich z.u Verhandlungen in Oliwa, die 
mit einem Friedensvertrag abgeschlossen wurden. Zur Frage des Titels des Gro�
sfi.irsten von Litauen, der dem Moskauer Zaren widerrechtlich zugesprochen wurde, 
er klar ten die Osterreicher, dass es ein Irrtum der kaiserlichen Kanzlei gewesen 
sei. Auch in minder wichtigen Angelegenheiten kam es zur Verstandigung. 

Indem der polnische Hof, insbesondere die Konigin Marie Louise, in einer 
Reihe von Fragen eine steife, aber berechtigte Haltung einnahm, wollte er seine 
profranzosische Einstellung demonstrieren. Dies bedeutete u.a., dass der polnische 
Hof durch die Politik der Elektion vivente rege und seip Bestreben, einen Fran
zosen auf den polnischen Thron einzusetzen, endgiiltig Abstand nahm von seiner 
Deklaration iiber die Unterstiitzung der freien Wahl {nach dem Tode von Jan Ka
zimierz) eines Habsburgers. Diese Deklaration hatte dm Namen Hofes vor nicht 
ganzen zwei Jahren der polnische Gesandte zum Kaiser, der Erzschatzmeister Bo
gusław Leszczyński, unterschrieben. 

49 Viennae, 27 V 1657, ryg. AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 10. 




