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SPRAWY SKANDYNAWSKIE A ZALATWIENIE LENNA PRUSKIEGO 

W LATACH 1609-1612 

Jest rzeczq powszechnie znam\, ze w dziejach stosunk6w polsko-prus
kich r. 1611 stanowil dat" waznq, jesli nie przelomow,i. W tym roku 
bowiem kr61 polski Zygmunt III zgodzil si" na to, by po smierci chorego 
ksi"cia pruskiego -Albrechta Fryderyka nast<;,peq jego zostal elektor bran
denburski Jan Zygmunt Hohenzollern ewentualnie jego potomkow,e. Fakt 
ten ocenili historycy polscy jednomyslnie ujemnie. W. Sobieski, kt6ry 
jeszcze w odpowiednim rozdziale Historii politycznej Polski ograniczyl 
si" do prostego zrelacjonowania tego faktu, w znanej ksia,zce Wa!ka o Po
morze okreslil ten fakt jako przejaw ust"pliwo.sci kr6la i z naciskiem 
podkreslil, ze przeciw temu protestowala szlachta 1. R6wniez i W. Konop
czynski uznal ten krok za szkodliwy kompromis 2• Podobne stanowisko za
j"li historycy zajmuja,cy si<;, specjalnie dziejami Prus: A. Vetulani i K. Pi
warski. Pierwszy uwaZa ten krok za r6wnoznaczny z zaprzepaszczeniem 

mozliwosci przylqczenia Prus do Polski ', drugi zas uwazal, ze godz&c si" 
na sukcesj" pruska, Zygmunt III nie docenial „nakaz6w polskiej racji 
stanu" 4• Takze i najmlodszy historyk pisz&cy o tej sprawie w ksi&zce 
poswi<;,conej historii sejmu 1611 r. nie ukrywa swej dezaprobaty dla tego 
posuni"cia kr6la polskiego '· 

Rzecz oczywista, ze zajmuj,icy si" historia, stosunk6w polsko-pruskich, 
czy tez szerzej stosunk6w polsko•prusko-brandenburskich, musi zadac sobie 
pytanie, jaki pow6d sklonil kr6la polskiego do tego ust"pstwa, albowiem 

1 Historia polityczna Polski, cz. II, nakl. PAU, Krak6w [19231, s. 194; Walka 

o Pomorze, Poznall 1928, s. 124. 

2 Dzieje Polski nowo:iytnej, t. I, Warszawa-Kraköw 1936, s. 237-238. 
3 A. V et u l an i, Polskie wplywy poHtyczne w Prusiech Ksiq:i<:cych, Gdynia 

1939, s. 107. 

4 K. Pi w ar s k i, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowo:iytnych, Gdat'lsk 

1947, s. 74. 
5 B 11 i Tl s k i, Sejm- z roku 1611, Wroclaw 1970, s. 173-187. 
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jedno nie ulega Wqtpliwosci, ze decyzja w tej sprawie zapadla w pierw
szym rz�dzie w otoczeniu kr6lewskim i dopiero potem zostala zaakcepto
wana przez sejm. Do postawienia sobie tego pytania sklania juz samo sfor
mulowanie odpowiedniej konstytucji. Stwierdzano bowiem w niej cal
kiem wyraznie, ze postanowienie o nadaniu elektorowi sukcesji zostnlo 
powzi�te zar6wno ze wzgl�du na „domu brandenburskiego przychylnosc 
i zyczliwosc ku tej Rzeczpospolitej", jak i po to, by i'l „nowymi dobro
dziejstwami tym wi�kszq ku Nam i Rzeczypospolitej wzbudzic" •. Innymi 
slowy, dosc wyraznie wska�ywano, ze zalezalo kr6lowi na tym, by pozys
kac sobie zyczliwosc, czy tez wr�cz pomoc elektora w jakiejs sprawie. 
Ale w jakiej? 

' 

Historycy polscy nie Sq w tej sprawie zgodni. Wed!ug Piwarskiego 
potrzebowal kr61 pomocy brandenburskiej „przeciw Szwecji". Nie wyja
snia jednak dokladniej, na czym miala ta pomoc polegac. Konopczynski 
uwazal, ze przyczynq ust�pstw byla wojna z Moskwq, przy CZY,ffi - jak 
si� zdaje - myslal raczej o samym fakcie zaj�cia kr6la sprawami mos
kiewskimi 7

• Podobne stanowisko zajmujq autorzy odpowiedniego rozdzia
lu Historii Polski PAN, kt6rzy dosc og6lnie stwierdzajq, ze w „okresie 
najwi�kszego zaangazowania Rzeczypospolitej w interwencyjnej wojnie 
z Rosjq sejm uchwalil przeniesienie lenna na lini� elektorskq" •. Jest 
rzeczq uderzajqC'\, ze historyk, kt6ry w swej pracy przedstawial polityk� 
Polski w sprawach baltyckich w tym czasie, A. Szelqgowski, nie zajql 
w og6le stanowiska w tej sprawie i kwesti� przeniesienia lenna na lini� 
elektorsk'! pominql milczeniem •. 

Ot6z jest rzeczq niewqtpliwq, ze zaangazowanie si� Polski w sprawy 
moskiewskie mialo jakis wplyw na polskq polityk� wobec Prus. Sqdzimy 
jednak, ze nie nalezy tego wplywu przeceniac. Zgodnie zas z zalozeniem 
naszej rozprawy zajmiemy si� zwiqzkami wyst�pujqcymi mi�dzy politykq 
skandynawskq kr61a Zygmunta III a jego politykq wobec Prus . 

. By m6c odpowiedziec na postawione w ten spos6b pytanie, trzeba przy
pomniec par� fakt6w. Pomijajqc og6lnie znany fakt, ze Zygmunt III, 
pozbawiony tronu szwedzkiego w latach 1599 i 1600 10, staral si� wszy-

6 Volumina legum, t. III, Petersburg 1859, s. 3, Lenno pruskie. 
7 Patrz cytowane wyi:ej miejsca. 
8 Historia Polski, wyd. PAN, t. I, cz. II, Warszawa 1957, s. 545. Autorami 

odpowiedzialnymi za ten usti;::p sq B. Baranowski i S. Herbst. 
9 A. S z e l q g o w s k i, Sprawa polnacna w wiekach XVI i XVII, cz. I, Walka 

o Baltyk, Lw6w 1904. 
10 W 1599 r. wypowiedzial sejm szwedzki posluszel1stwo Zygmuntowi III, jeszcze 

jednak got6w byl przyjqC syna jego za wladc�. gdyby ten znalazl si� w Szwecji 
i otrzymal tu wychowanie protestanckie. W 1600 r. ofiarowal si� Karol na kie
rownika parlstwa. J. Ro s e n, Svensk historia, I, Stockholm [1962], s. 484. 
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stkimi silami o odzyskanie swej ojoowizny, stwierdzmy, :i:e koronowany 
w 1607 r. Karo! IX, kt6rego potomkom postanowienia sejmu 1604 r. za
pewnialy nast�pstwo, zyskiwal powoli uznanie wladc6w europejskich. 
R6wnoczesnie jednak stosunki mi�dzy Szwecj,i a Dani,i ulegaly coraz to 
wi�kszemu pogorszeniu. U podstaw antagonizmu obu paristw le:i:ala wza
jemna nieufnosc plyrnica jeszcze z dawnych czas6w. Do tego przyl,iczaly 
si� zatargi o posiadlosci p6lnocne P6lwyspu Skandyriawskiego zamieszkale 
przez Laporiczyk6w, ludnosc koczownicz,i, kt6r,i trudno bylo poddac pod 
czyj,ikolwiek stal,i zwierzchnosc, nieporozumienia dotycz,ice ruchu han
dlowego na Baltyku oraz inne raczej presti:i:owe problemy. W gruncie 
rzeczy ludnosci obu paristw nie usmiechala si� perspektywa wojny i zwi,i
zanych z tym ofiar w pieni.1dzach i krwi, tote:i: rady obu paristw czynily, 
eo mogly, by powstrzymac swych krewkich wladc6w od wojny. Przeciw
nie wladcy, Chrystian IV, kr61 duriski, i Karol IX, kr61 szwedzki, uwazali 
w gruncie rzeczy wojn� za jedyny spos6b zalatwienia spornych proble
m6w. Dodajmy, :i:e Chrystian IV marzyl o tym, by z powrotem poddac 
Szwecj� pod panowanie duriskie, Karo! IX zas wiedz,ic o tym nastawieniu 
swego s,isiada uwazal, ze jedynie zwyci�ska wojna moze mu zapewnic 
bezpieczeristwo od strony Danii i Norwegii 11. 

Przez dlugi czas udawalo si� dzi�ki wsp6lnym wysilkom Rady Pari
stwa kr61estwa szwedzkiego i Rady Paristwa kr6lestwa Danii i Norwegii 
powstrzymywac wladc6w od decyduj,icych krok6w. Juz jednak pod koniec 
pierwszego dziesi�ciolecia zaostrzaly si� antagonizmy mi�dzy obu pari
stwami. Tak wi�c wyzwaniem dla Danii bylo zalozenie nowego portu nad 
Kattegatem, Göteborga, kt6ry w jakims stopniu wplywal na zmniejszenie 
dochod6w z cel w Sundzie, blokada portu ryskiego b�d,icego w posiadaniu 
Polak6w, przyj�cie przez Karola IX tytulu „kr6la Laporiczyk6w w Nord
landzie". Na dworze duriskim zas, kt6ry traktowal powyzsze posuni�cia 
jako otwarte wyzwania, uwa:Zano, Ze chwila 6wczesna, kiedy Szwecja 

toczyla wojn� nie tylko z Polsk,i, ale i w Rosji, nadaje si� specjalnie do 
zaatakowania p6lnocnego s,isiada. Nieudanie si� w 1608 r. pokojowego 
spotkania przedstawicieli obu paristw w Wismarze bylo w jakims stopniu 
dzwonkiem ostrzegawczym. Od tej chwih wszcz,il te:i: Chrystian IV powa:i:
niejsze starania, by sklonic durisk>s Rad� Paristwa do zgody na rozpocz�cie 
woj:iy. 

Przygotowuj,ic si� do tej wojny Chrystian zdawal sobie spraw� z tego, 

11 Stosunki szwedzko-dut'lskie omawia na szerokim podloiu archiwalnym szcze
g6lowo, niewc1tpliwie za szczeg6lowo, S. U. Pa 1 m e, Sverige och Danmark 1596-

1611, Uppsala 1942. Kr6tko referuje p;zyczyny zadrainiet'l mi�dzy obu pailstwami 
W. Th a m  w Den Svenska utrikes politikens historia, t. I: 2, 1560-1648, Stockholm 
[19601, s. 89 i dalsze. Specjalnie ze stariowiska Danii omawia te zadrainienia S. 
E 11 e h  0 j w Danmarks historie, t. VII, Politikens Forlag 1964, s. 198 i dalsze. 
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ze cw<entualnym jego sprzymierzencem m6glby byc Zygmunt III pozosta
j,icy w wojnie z Szwecj,i. R6wnoczesnie jednak rozumial, ze nie lezy 
w jego interesie uznanie pretensji kr6la polskiego do tronu szwedzkiego, 
skoro sam marzyl o reaktywowaniu unii kalmarskiej i poddaniu kr6lestwa 
szwedzkiego pod zwierzchnictwo Danii. St,id tez twierdzenie Szel,igow
skiego, jakoby istniala w6wczas jaka§ moz1iwosc zawarcia sojuszu mi�dzy 
Dani,i a l;'olsk,i, jest calkowicie niesluszne 12• 

Stan napr�zenia stosunk6w mi�dzy obu panstwami skandynawskimi 
osi,ign,il wiosn,i 1611 r. sw6j punkt szczytowy. W6wczas to mianowicie 
uzyskal Chrystian IV zgod� swej Rady na wojn� i wszcz,il zbro
jenia. W pierwszych dniach maja 1611 r. przekroczyly jego wojska gra
nic� szwedzk,i, zaczynaj,ic tym samym wojn� okreslon,i_ przez potomno.sc 
mianem wojny kalmarskiej�•. 

Prawie r6wnocze.Snie ze sprawami skandynawskimi wchodzila r6wnieZ 

i ;prawa pruska w stan krytyczny. Jak wiadomo, w Prusiech rz,idzil od 
dluzszego czasu chory ksi,iz� Albrecht Fryderyk, za kt6rego sprawowaii 
rz,idy w charakterze kurator6w przedstawiciele rodziny Hohenzollern6w 
brandenburskich. W 160.8 r. dnia 18 lipca zmarl ostatni kurator Joachim 
Fryderyk, elektor brandenburski 14_ Za jego rz,id6w stosunki mi�dzy sta
nami pruskimi a wladc,i nie ukladaly si� dobrze. Wsr6d szlachfy istniala 
powazna partia nastrojona propolsko i domagaj,ica si� od ksi�cia kuratora 
gwarancji zachowania swych praw oraz usuni�cia r6Znych naduZyC 15. 

Z drugiej strony wsr6d szlachty polskiej byla pewna ilosc polityk6w 
gotowych wesprzec szl;,cht� prusk,i w jej wysilkach w celu wprowadze
nia stosunk6w polskich w Ksi�stwie. Totez syn elektora, kt6rego wiado
mosc o smierci ojca zastala w podr6zy do Prus, nie myslal o powrocie 
do Brandenburgii, ale udal si� do Kr6lewca, by tarn okielznac opozycj� 
szlacheck,i 16_ Zdawal on sobie dobrze spraw� z tego, ze sprawa pruska 
„male tractando weszla w trudn,i sytuacj�" (in einen gar beschwerlichen 
Zus"tand gebracht). Wiedzial, ze jeszcze w czasie rokoszu krytykowano 
ust�pliwe stanowisko kr6la, a w 1607 r. uchwalono konstytucj�, w kt6rej 
kr61 zobowi,izywal si�, ze w przyszlosci „bez konsensu sejmowego dal
szych dyspozycji ksi�stw do Korony nalez,icych zaci,igac nie b�dziemy" 17_ 

12 S z e 1 q g o w s k i, op. cit., s. 204. Pisze tarn, Ze ·za niedojScie do skutku soju

szu polsko-dull.skiego odpowiedzialny jest kr61 polski. Jest to hipoteza wzi�ta 

kompletnie ·z powietrza, skoro - jak widaC z dalszej polityki kr6Ia dur'!.skiego -

ten sojuszu z Polskq nie pragmtl. 
13 Danmarks historie, t. VII, s. 201. 
14 R. Ko s e  r, Geschichte der brandenburgisch-preussischen Politik, Stuttgart-

--Berlin 1913, s. 347. 
15 Pi w a r  s k i, op. cit., s. 65-66; V e t  u l a n  i, op. cit.', s. 83-86. 
16 V e t u I a n i, op. cit., s. 87. 
17 Volumlina legum, t. II, s. 1605. Naturalnie elektor zdawal sobie spraw� z wagi 
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Poryiewaz jednak r6wnoczesnie pami�tal dobrze, ze jeszcze za zycia ojca 
doszlo do tajnego porozumienia mi�dzy obu wladcami, na mocy kt6rego 
Brandenburczyk zyskal obietnic� nadania kurateli synowi, porozumienia 
sowicie oplaconego, w gruncie rzeczy spodziewal si�, ze na przyszlym 
sejmie polskim kr61 okaze si� zyczliwym suzerenem, a trudnosci mog,i 
zgotowac .albo poslowie szlachty polskiej, afüo tez przedstawiciele opo
zycji pruskiej zglaszaj,icy li'st� petyt6w, kt6re naruszaj,i jego prawa mo
narsze (unsere landesfürstliche Hochheit derogieren). By przewalczyc te 
trudnosci, Jan Zygmunt, podobnie jak i jego ojciec, zwr6cil si� do spowi
npwaconegci z dworem brandenburskim Chrystiana IV (siostra J ana 
Zygmunta byla pierwsz,i zon,i Chrystiana) z prosb,i o przychyln,i inter
wencj� w Warszawie 1s. 

Nadzieje elektora co do stanowiska Zygmunta III okazaly si� sluszne. 
Polski Waza traktowal elektora, jak to mielismy sposobnosc pisac gdzie 
indziej, jako ewentualnego sprzymierzenca w wojnie z Szwecj,i i dlatego 
zalezalo mu na tym·, by utrzymac poprawne z nim stosunki 19. Z,idania 
szlachty pruskiej wobec elektora byly dla niego wygodne jako pewnego 
rodzaju spos6b nacisku na elektora, w gruncie rzeczy jednak chyba ten 
legalista i zwolennik autorytetu monarchy nie m6gl przyjainie traktowac 
z,idan poddanych wysuwanych wobec wladcy. Jeszcze tez w 1604 r. 
w przededniu nadania kurateli elektorowi Joachin;iowi Fryderykowi byl 
got6w na sejmie 1605 r. ,,koniec pewny w tym uczynic ... tak kolo lenna, 
jak okolo kuratorii" 20. Innymi slowy, juz w6wczas got6w byl oddac 
elektorowi nie tylko kuratel� w Prusiech, ale i sukcesj� w tym ksi�stwie. 
Istotnie tez !ist kr6la polskiego pisany z Krakowa dnia 27 VIII 1608 r. 
m6gl elektora napawac otuch11. Pisa! wi�c kr61, ze odnosi si� do elektora 
zyczliwie, ,,welches wir im angesuchten von I. Ch. L. negotio curatorio 
ausführlich zu erweisen und im nehesten Reichstag zu effectuieren uns 
erbieten". Kr61 zapewnial dalej, ze ·pami<;)ta dobrze o zawartych z ojcem 
elektora ukladach w sprawie kurateli i sukcesji, kt6re ze wzgl�du na nie-

tego postanowien,a, i:e kuratela - jak pisal - n:e b�dzie na przyszloSC nadawana 
.,ohne vorbewusst der St,ände". 

1s Jan Zygmunt do kr6la Chrystiana IV 28 VII st. st. (?) 1608, Marienwerder 
Rigsarkiv w Kopenhadze (dalej DRA), T.K.U.A., Polen, A.I. 9., oryg. 

19 w. C z a p 1 in. s k i, Dania a uklad potsko-brandenburski w 1605 roku (Euro
pa-Slowiail.szczyzna-Polska. Studia ku uczczeniu prof. Kazimierza Tymienieckiego, 
Poznaii. 1970, s. 147 i dalsze). 

20 F. Mi n c e r, Opinia polska wobec kwestii pruskiej w latach 1603-1609 

(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroclawskiego, Historia III, Wroclaw 1969, s. 58). 
Autor przedstawil tu doSC dokladnie opini� polskq wobec · tych spraw w latach 
poprzedzajqcych 1608 r., niestety, opinie; polskq wobec sprawy pruskiej w 1609 r. 
przedstawil sumarycznie, tlumaczqc si�, ie opracowanie tego tematu wymagaloby 
osobnej razprawy. 
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porozumienia panujqce w Koronie nie mogly byc zrealizowane, obiecywal 
tez, ze na najblizszym sejmie „begehrtem Ansuchen ein Genügen gesche
hen und das Hauptwerk de successione mit mehrerem I. Ch. L. Frommen 
und Gefallen kann erörtert werden .. Worin wir alsdann seine Vorsorge 
und Bemühung an uns wollen erwinden lassen". Innymi slowy, wyrazal 
nadziej�, ze sprawa elektora b�dzie na przyszlym sejmie korzystniej 
zalatwiona, w czym obiecywal swq zdecydowanq pomoc. Naturalnie nie 
czynil kr61 tego darmo, ale upominal si� o pomoc finansowq potrzebnq mu 
w zwiqzku z planowanq wyprawq „contra Tartaros et alias Reipublicae 
hostes". Zapewnial kr61 przy tym elektora, by sklonic go do tej pomocy, 
ze zgodzi si� na oddanie administracji w Ksi�stwie urz�dnikom elektorskim 
i ze nie zgodzi si� na wprowadzenie w Ksi�stwie nowosci (czytaj: reali
zacj� postulat6w szlachty pruskiej) ,,weder durch Schreiben oder Com
missarios". Omawjane pismo zostalo przekazane elektorowi przez specjal
nych posl6w, kt6rzy r6wnoczesnie radzili elektorowi, by postaral si� 
o poparcie swej sprawy przez swych krewnych ksiqzijt, a specjalnie przez 
kr6la dunskiego Chrystiana IV"· 

· Zreferowa!ismy ten !ist, a wlasciwie to poslanie kr6lewskie, obszernie, 
albowiem na podstawie tego pisma mozemy si� przekonac, ze kr61 byl 
od poczqtku zdecydowany na ust�pstwa na rzecz elektora i - jak widzi
my - poselstwo innych ksi'lZ'lt, w tym i poselstwo kr6la dunskiego, bylo 
mu potrzebne po to, by wywolac odpowiednie wrazenie na poslach szla
checkich. 

Nie zamierzamy tu referowac zalatwiania sprawy pruskiej na sejmie 
1609 r. Zgodnie z zyczeniem kr6la zjawili si� w6wczas w Warszawie 
poslowie Fryderyka, palatyna Renu, Chrystiana, ksi�cia saskiego, Jana 
J erzego, elektora saskiego, J ana Fryderyka, ksi�cia wirtemberskiego, oraz 
Maurycego, landgrafa heskiego. Na prosb� elektora przybyl tez i posel 
kr6la dui>.skiego Henryk Rameli "· Chrystian IV zawiadomil kr6la polskie
go o wyslaniu posla listem z 3 listopada. W instrukcji danej poslowi po-

. lecil mu przylqczyc si� do interwencji innych posl6w przybylych do War
szawy i przedstawic izbie szlacheckiej korzysci plynqce z pozyskania sobie 
zyczliwosci pot�znego domu elektor6w brandenburskich. W instrukcji 
pozwalano tez poslowi uzyc ukrytej grozby, ze kr61 dunski nie pozostawi 
elektora, jako swego przyjaciela i krewniaka, bez rady i „pomocy" (auxi
lio) "· Pose! dunski przedstawil SW'l propozycj� stanom polskim 10 II 

21 Zygmunt III do Jana Zygmunta, Krakau 27 VIII 1608, DRA, T.K.U.A., Polen, 
A. · II. 9., kopia. 

22 0 bytnoSci tych posl6w dowiadujemy si� przede wszystkim z udzielonego im 
przez kr6la polskiego responsu, znajduj<lcego si� w kopii w DRA, T.K.U.A., Po
len, A. II. 9. 

2a List kr6la duilskiego do Zygmunta III 3 XI 1608, Archiwum Gl6wne Akt 
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1609 r. i powolawszy si� na poprzednie interwencje kr6la dunskiego prosil 
o respektowanie i tym razem praw elektora ". 

Jak wiadomo, wobec pewnej opozycji wyst"pujqcej w izbie szlachec
kiej, wobec zdecydowanej akcji posl6w szlachty pruskiej kr61 polski nie 
chcqc w przededniu wojny z Moskwq zrazac sobie opinii polskiej zdecy
dowal si� jedynie na nadanie elektorowi kurateli nad chorym ksi�ciem. 
Nadanie administracji elektorowi mialo nastqpic po orzeczeniu komisji 
polskiej, kt6r'l miano skierowac do Prus. Sqdz� tez, ze nie ma racji Vetu
lani utrzymujqc, ze trzeba bylo dopiero kr6la przekonywac, iz postulaty 
szlachty pruskiej idq za daleko 25• S1\dZ", ze bylo to niepotrzebne, albo
wiem - jak widzielismy - kr61 got6w byl uwzgl�dnic jeszcze dalej 
idqce postulaty elektora. W odpowiedzi tez danej postowi kr6la dunskiego 
zapewniat o swej zyczliwosci wobec elektora. Jako przyczyn� nieudzie
lenia mu sukcesji w Prusiech podawal niech�tne stanowisko post6w sej
mowych, kt6rych wobec rozleglosci swych panstw nie byl w stanie odpo
wiednio poinstruowac. Uspokajal jednak kr6la, ze sprawa ta zostala jedy
nie przesuni�ta na przyszly sejm ". 

Jak wi�c widzimy, interwencja dunska nie odegrala powazniejszej roli 
przy zatatwianiu sprawy pruskiej w 1609 r. 

Tymczasem jeszcze w tym samym roku wyruszyl kr61 polski na czele 
wojsk pod Smolensk, zaczynajqc tym samym interwencyjnq wojn� z Mos
kwq. Poniewaz jednak - jak wiadomo - jedn'l z przyczyn jego inter
wencji w stosunki moskiewskie byt wzglqd na sprawy skandynawskie, nie 
spuszczat z oczu tego, eo si� dzialo w Szwecji. Skoro tez tu w obozie pod 
Smolenskiem doszla go wiadomosc o powaznej chorobie kr6la Karola IX, 
postanowil nie pomijac nadarzajqcej si� okazji 27• Wszak ewentualna 
smierc juz przeszto szescdziesi�cioletniego kr6la szwedzkiego, sprawcy 
usuni�cia Zygmunta III z Szwecji, otwierata _Przed nim perspektyw� 
skuteczniejszego upomnienia si� o swe prawa. 

W zwiqzku z tym skierowal Zygmunt III jeszcze 12 XII 1609 r. pismo 
do elektora brandenburskiego z prosb'l, by ten uzyt swego wplywu, kt6-
rym si� cieszy u kr6la dunskiego, i powstrzymal go od wmieszania si� 
w wypadku smierci Karola w sprawy szwedzkie. Jak wi"c widzimy, kr61 

Dawnych, Warszawa (dalej AGAD), Libri legationum 28, k. 13, kopia. Instrukcja 
dla Henryka Ramela w DRA, T.K.U.A., Polen, A. II. 9., XI 1608. 

24 Copia orationis wygloszonej w sejmie przez Ramela t8.mie. 
2s V e t  u 1 a n  i, op. cit., s. 102. Autor· pisze tarn, Ze pod wply:wem reprezentan

t6w elektora i agent6w jego w.Sr6d szlachty polskiej „kr61 dal si� latwo przekonaC". 
Wla.Sciwie, jak zauwaiam, nie trzeba go bylo przekonywaC. 

2e Responsum oratori regis Dania 3 III 1609, DRA, T.K.U.A., Polen, A. II. 9., 
oraz AGAD, Libri Iegationum 28, k. 16. 

27 O chorobie Karola IX pisze P a  1 m e, op. cit., s. 571-572. 
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polski uwazal si� nadal za wladc� i opiekuna swego dziedzicznego kr6le
stwa. By sklonic elektora do dzialania, zapewnial go, ze uwzgl�dniajqc 
zyczenie kr6la zwi�kszy jego gotowosc „do zajmowania si� i popierania 
jego spraw" (ad suas causas promovendas et agendas). Innymi slowy, raz 
jeszcze uzaleznial kr61 SW'l ust�pliwosc w sprawach pruskich od gotowosci 
wtadcy pruskiego popierania dynastycznej polityki polskich Waz6w "· 

Jak si� zdaje, elektor spelnil i:yczenie swego suzerena, albowiem 
w archiwum pruskim znajduje si� koncept listu do kr6la Danii z prosbq 
o uwzgl�dnienie zyczeri. kr6la polskiego, wobec jednak nieodnalezienia 
oryginalu w archiwum duri.skim mozemy operowac jedynie przypuszcze
niem 29. 

W nast�pnym roku troski zwi'lzane z przedluzajqcym si� obl�zeniem 
Smoleri.ska oraz wojn'l z carem Szujskim pochlon�ly w duzym stopniu 
uwag� Zygmunta, nie na tyle jednak, by calkowicie stracil z pola w;dze
nia bieg spraw baltyckich. Tak wi�c chyba gdzies w lecie prosil znowu 
elektora o to, by sklonil kr6la duri.skiego do wycofania zbrojnych okr�t6w 
duri.skich spod Rygi i innych port6w nadbaltyckich. 0 eo tu chodzilo? 
Ot6z kr61 szwedzki staral si� utrudniac kontakty z Moskw'l kupcom 
hanzeatyckim i w zwiqzku z tym blokowal porty inflanckie '"· Z kolei 
znowu kr61 duri.ski, uwazajqc si� za str6za Baltyku, chronil statki kupiec
kie przed zaczepkq ze strony Szwed6w, przydajqc im konwoje swoich 
zbrojnych okr�t6w, kt6re tym samym zjawialy si� na redzie portu ryskie
go i innych portow nadbal1yckich "· To patrolowanie uzbrojonych okr�t6w 
duri.skich kolo wybrzezy Rzeczypospolitej widocznie zaniepokoilo Zyg
munta III i dlatego domagal si� od elektora interwencji w tej sprawie. 
Elekto,r spelnil zyczenie swego suzerena i - jak dowiadujemy si� z listu 
kr6la - interwencja jego okazala si� sk.uteczna. 

Gotowosc elektora do wypelniania zyczeri. kr6lewskich w tym czasie 
staje si� calkowicie zrozumiala, jesli przypomnimy, ze postulaty jego i zy
czenia pod adresem Polski zostaly w 1609 r. ,jedynie polowicznie spelnio
ne. Jak wspomnielismy, zalatwiono tarn jedynie spraw� kurateli, odsu
waj'IC jeszcze wazniejszq dla elektora spraw� sukcesji po ewentualnej 
smierci Albrechta Fryderyka na czas p6zniejszy. Sprawa ta miala byc 
zalatwiona na najblii:szym sejmie, kt6rego czas zwolania przypadal na 

2s Kr61 polski do elektora, Smolerisk 12 XII 1609, Deutsches Zeritralarchiv 

Merseburg (dalej DZA), •9 Rep. Polen, 5. d. VIII. 

zg Tam:ie. 

30 Zygmunt III do Jana Zygmunta, Smoleilsk 29 I 1611, DZA, 9 Rep. Polen, 

5. d. VIII, oiyg. W liScie tym jest jedynie mowa o tym, i:e sprawa ta zostala dzi�ki 

interwencji elektora na proSb� kr6Ia zalatwiona. 
31 0 tych zatargach mi�dzy Szwecjci a Daniq na Morzu Baltyckim pisze Pa 1 m e, 

op. cit., s. 558-567. 
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1611 r. Po uzyskaniu kurateli w Prusiech elektor musial goscic tu komisj<;' 
senatorsk,i, kt6ra rozpatrywala wewn<;'trzne spory mi<;'dzy poddanymi 
i elektorem i zalatwila je, uwzgl<;'dniaj,ic w jakiejs mierze zyczenia sta
n6w 32. Jak to juZ zauwaZyl Piwarski, orzeczenia komisji w pewnym 

stopniu zlagodzily opozycj<;' stan6w przeciw elektorowi, tak ze ten m6gl 
si<;' spodziewac, ze na najblizszym sejmie nie b�d,i one wyst<;'powaly prze
ciw oddaniu elektorowi nast<;'pstwa tronu w Prusiech. Tym samym musial 
elektor nadal myslec o tym, by swego suzerena utrzymac w jak najle
pszym w stosunku da siebie usposobieniu. Tymczasem nadchodz,ice lata, 
a wlasciwie miesi,ice, przynosily powazne zmiany w Skandynawii, a tym 
samym i nowe z,idania kr6la polskiego. 

Gdzies w koncu 1610 r. doszly pod Smolensk da kr6la polskiego wia
domosci o tym, ze Chrystian wyekspediowal da Szwecji znaczm\ ilosc 

drukowanych patent6w, w kt6rych uskarzal si<;' na krzywdy doznane ze 
strony kr6la Karola IX. Pisma te zredagowane w ostrym tonie 2'dawaly 
si<;' zapowiadac rychl,i interwencj<;' zbrojn,i "· Totez wywolaly one na 
dworze kr6la polskiego powazne zaniepokojenie. Zygmunt III spodziewal 
si<;', ze po sukcesach 1610 r. wojna z Moskw,i rychlo dobiegnie konca i w 
wyniku zwyci<;'stw polskich 'Moskwa w ten czy inny spos6b znajdzie Si<;' 
pod panowaniem polskim, po czym kr61 b<;'dzie m6gl zaprawion,i w bojach 
armi<;' skierowac przeciw Szwecji. WszCZ<;'Cie przez Chrystiana wojny z kr6-
lestwem szwedzkim pokrzyzowaloby w jakims stopniu te plany kr6-
lewskie. Czuj,ic Si<;' ·tez odpowiedzialnym za losy Szwecji i swych pod
danych w tym kraju, skierowal jeszcze 29 stycznia pismo da elektora 
Jana Zygmunta, daj,ic w nim wyraz swym obawom w zwi,izku z posu
ni<;'ciami Chrystiana. Kr61 zastrzegal si<;' zdecydowanie, ze nie przejmuje 
go los kr6la Karola, ale jako prawowity kr61 czuje Si<;' ·zobowüizany dbac 
o calosc i bezpieczenstwo swego dziedzicznego kr6lestwa. W zwi,izku z -tym 
prosil usilnie elektora, by ten sklonil kr6la dunskiego, ,,aby odst,ipil od 
tegq zamiaru, przeciwnego slusznoSci i pokojowi publicznemu", mySlqc 

naturalnie w tym wypadku o ewentualnosci rozpocZ<;'Cia przez Dani<;' 
wojny ze Szwecj,i ". 

Kr61 nie ograniczyl Si<;' jednak da tego kroku. Stosunkowo niedlugo 
p6zniej skierowal wr<;'CZ !ist da samego kr6la dunskiego, w kt6rym prosil 
go, by zrezygnowal z wojny ze Szwecj,i, wyrazaj,ic nadziej<;', ze sprawy 

32 P i w a r s k i, op. cit.. s. 71. 

33 O dojSciu do tych pism drukowanych do rqk kr6lewskich pisze Zygmunt III 

do Chrystiana IV 26 II 1611, in castris ad Smolenscum, w j�zyku szwedzkim, 

Elementa ad fontium editiones, t. XX, Romae 1969,. n. 50, s. 56-57. 0 samych 

tych pismach pisze rOwniei: P a 1 rn e, op. oit., s. 592-594. 

34 Zygmunt III do Jana Zygmunta 29 I 1611, SmoleI1sk, DZA, 9 Rep. Polen, 

5. d. VIII, oryg., oraz DRA, T.K.U.A., Brandenburg, A. I. 8., kopia tegoZ pisma.' 
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sporne mogq byc „odpowiedniejszymi sposobami" za!atwione. W zakon
czeniu listu zapowiada! Zygmunt III, ze po bliskim zakonczeniu wojny 
moskiewskiej zamierza podjqc kroki w celu odzyskania dziedzicznego kr6-
lestwa ,s. Jaki by! rezultat podj�tych przez kr6la krok6w? Gdy chodzi 
o elektora, to ten zgodnie z zyczeniem kr6lewskim skierowa! jeszcze 
w marcu pismo do Chrystiana IV, w kt6rym, prosi! go, by ze wzgl�du na 
ci�zkq sytuacj� kraj6w p6!nocnych zechcia! si� wstrzymac z wyprawq 
na Szwecj� "· 

Odpowiedz na te interwencje przyszla z Kopenhagi juz po rozpocz�ciu 
wojny dunsko-szwedzkiej. Jana Zygmunta zawiadomil Chrystian listem 
z dnia 6 (16) kwietnia, ze wojna si� juz zacz�!a, a tym samym sprawa 
rokowan jest „extra terminos transactionum" "· Nieco p6zniej odpowie
dzia! kr61 dunski Zygmuntowi III. W liscie skierowanym do niego 
stwierdzal, Ze Karol 11stale" mu si� przeciwstawial, naruszal jego prawa, 

wyrzqdza! mu liczne szkody, w zwi,izku z czym musial mu wypowiedziec 
wojn�. R6wnoczesnie jednak nie omieszka! Chrystian IV zwr6cic kr6lo
wi polskiemu uwagi na iluzorycznosc jego praw do Szwecji. Przypomnial 
wi �c, ze stany szwedzkie wybra!y Karola IX kr6lem, ze koronowa!y go 
i przyzna!y potomstwu jego prawa do nast�pstwa "· By jeszcze silniej 
podkreslic -swe stanowisko w tej sprawie, pominql w tytulaturze Zygmun
ta III w liscie pisanym do niego tytul kr6la Szwed6w, Got6w i Wandal6w. 
By!a to, trzeba przyznac, ostra i jednoznaczna odprawa dana Zygmuntowi 
w zwiqzku z jego pretensjami do wyst�powania w roll obroncy interes6w 
Szwecji. Ze cios by! celny, swiadczy fakt, iz Zygmunt III nie przyj;:i! 
listu i obrazony zwr6ci! go nieczytany kr6lowi dunskiemu ". 

Stanowisko kr6la polskiego w sprawie spor6w skandynawskich nie 
pokrywa!o si� naturalnie ze stanowiskiem polskich senator6w, a przynaj
mniej ich wi�kszosci. Wystarczy tu przytoczyc par� charakterystycznych 
wypowiedzi naszych polityk6w. Tak wi�c prymas W. Baranowski jeszcze 
przed rozpocz�ciem wojny dunsko-szwedzkiej. pisa! otwarcie do swego 
przyjaciela: ,,Zwada kr6la dunskiego z Karolusem, jak baczyc mag�, nie 
przyniesie nam niebezpieczenstwa zadnego. Niech heretyk heretykowi 
oczy !upi i nadrazi [nadwer�zy] jeden drugiego. Zaczym nam i Panu 

35 Patrz przyp, 33. 
38 Jan Zygmunt do Chrystiana IV, Cöln/Spree 8 IU 1611, DRA, T.K.U.A., Bran

denburg, A. I. 8., oryg. 

a7 List do Jana Zygmunta, Kopenhaga 6 IV 1611, DRA, Ausl. Registranten 53, 

k. 227, oraz DZA, 9 Rep. Polen, 5. d. VIII, oryg, 
38 List do Zygmunta HI, .DRA, T.K.U.A., Latina 1600-1615, k. 266. 
39 0 niedaniu kr6lowi polskiemu tytulu kr6Ia szwedzkiego pisze B. Th y r e s

s o n, Sverige och det protestantiska Europa fran Knäredfreden tiU Rigas Erövring, 

Uppsala 1928, s. 34. 
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naszemu lzej b�dzie" '" Jeszcze zwi�zlej UJ&l spraw� wo1ewoda poznan
ski Ostror6g, m6wüic na sejmie 1611 r.: ,,Dunska wojna we Szwec11, nasz1 

pok6j". Jedynie bardzo blisko kr6lowi stoj11cy senatorowie gotowi byli 
akceptowac wytyczne jego polityki H. 

Gdy chodzi o spraw� prusk11, mo:i:na si� bylo spodziewac wsr6d szlachty 
pewnej opozycji przeciw nadaniu lenna elektorowi, aczkolwiek uspoko
jenie najwazniejszych z11dan szlachty pruskiej pozwalalo spodziewac si�, 
ze sprawa ta nie wywola w izbie poselskiej zbyt gwaltownego sprzeciwu. 

Rzecz jasna, ze w kancelarii kr6lewskiej postanowiono w instrukcji na 
sejmiki przedsejmowe w 1611 r. zaj11c stanowisko wobec obu spraw i od
powiednio urabiac opini� szlacheck11. Totez wskazano w instrukcji kr6-
lewskiej, ze ostateczne zalatwienie sprawy pruskiej, dot'ld „bez wszelkiego 
pozytku Rzeczypospolitej" odwlekanej, mo:i:e przyniesc powa:i:ne korzysci 
panstwu. Podkreslano dalej, :i:e „nie mniejsza m,idrosc jako nieprzyjacioly 
znosic, przyjacioly czynic i zatrzymywac sobie, a nade wszystko summa 
iustitia tri'buere unicuique, quod suum est, i przyznaC to, czemu pr�eczyC 

trudno". Gdy chodzi o spraw� dunskq, starano si� zapobiec zbytniemu 
optymizmowi szlachty i senator6w, zwracaj11c uwag� na to, :i:e wojna ta 
w s11siedztwie moze byc niebezpieczna dla Polski. ,,Nie trzeba - pisa
no - patrzec na to, ze Carolus z kr6lem dunskim wojn� zacz'll; ktokol
wiek z tych dwu teraz wygra, my si� czujmy ... Cz�sciej S<\Siedzki ogien 
bardziej ni:i: sw6j szkodzi Nie wadzi trzymac si� za szabl� przynaj
mniej, gdy dwa za leb chodz11" "· 

Przebieg zalatwiania sprawy pruskiej na sejmie przedstawil ostatnio 
na podstawie material6w pruskich J. Bylinski, nie potrzebujemy wi�c 
tego jeszcze raz tu referowac "· Ograniczymy si� wi�c jedynie do zwr6ce
nia uwagi na pewne momenty tej sprawy. Tak wi�c, jakby w oczekiwaniu 
silniejszej opozycji, senatorowie trzymaj11cy mniej wi�cej z dworem 
wszcz�li kampani� w celu przekonania szlachty. Za nadaniem elektorowi 
sukcesji w Prusiech przemawiali kolejno prymas W. Baranowski, kanclerz 
koronny W. Gembicki, wojewoda poznanski J. Ostror6g, kasztelan kaliski 
A. Stadnicki. Wprawdzie znalezli si� wsr6d senator6w pojedynczy, kt6rzy 

40 W. Baranowski do W. Gembickiego 5 IV 1611, Stockholm Riksarkivet (dalej 

SRA), Extranea 88. 
41 Diariusz sejmu 1611 r., rps Biblioteki Jagiellollskiej, Krak6w

1 
Akc. 5/52, 

nr 159, k. 463. Wawrzyniec Gembicki specjalnie bliski kr6lowi w wotum wypowie

dzianym na tym sejmie (tami:e, s. 454), m6wiqc o tej sprawie, stwierdzil: ,,Co za 

consilium kr6la dullskiego, · i:e podczas zabaw JKMci targnql siE: na to? Nie odbie

gaC tej sprawy, difficultatem w niej nie czyniC". 
42 Legacja dana ks. W. Miciiiskiemu, opatowi. trzemeszeri.skiemu, poslowi kr6-

lewskiemu na sejmik ... 12 VI 1611 (Akta sejmikowe wojew6dztw poznallskiego i ka

liskiego, t. I, cz. I, wyd. W. Dworzaczek, Poznafl 1957, s. 403 i 405). 
48 B y l ifi.s k i, op. cit., s. 173-187. 
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wyst<;powali przeciw nadaniu lenna, jednak ich wystqpienia nie byly zbyt 
stanowcze u. 

W izbie poselskiej stanowisko opozycyjne w tej sprawie zaj,:li ,poslowie 
mazowieccy i wojew6dztwa brzeskokujawskiego "· Nie byla to wi�c -
jak widzimy - opozycja liczna, ani tez zbyt stanowcza. Niemniej jednak 
poslowie brandenburscy wyczuwali pewne opory w czasie rokowan, i to 
opory tak silne, ze zdaniem elektora obawiano si�, ze dojdzie do odwle
czenia sprawy. Wedlug elektora bylo to „das schwedische Wesen", kt6re 
„grosse Widerwertigkeit und Schwierigkeit bei der Königlichen Würden 
zu Polen und anderen vornehmen Reichständen verursachet"••. Chodzilo 
tu_ po prostu o to, ze jeszcze ojciec elektora obiecal kr6lowi, ze nie tylko 
sam pomoze mu w jego staraniach o odzyskanie szwedzkiej korony, ale 
skloni kr6la dunskiego, aby ten r6wniez poparl kr6la polskiego. W tej 
chwili, kiedy w poludniowej Szwecji toczyly si,: walki mi,:dzy kr6lem 
dunskim a szwedzkim, zarzucano elektorowi, ze nie zdzialal nie w tej 
sprawie. J esli jednak istotnie ta sprawa utrudniala zalatwienie sprawy 
pruskiej, to wydaje si,:, ze byla ona przez dw6r polski uzyta jedynie jako 
srodek nacisku na elektora, by docenil nalezycie p6zniejsze ust,:pstwo 
kr6la i poczut si,: zobowiqzany do energiczniejszej akcji w Kopenhadze. 

Ostatecznie dosc rychlo uznano, ze skruszono juz nalezycie post6w 
pruskich i brandenburskich. 2 listopada zjawili si,: tez w izbie· poselskiej 
przedstawiciele senatu z biskupem krakowskim i wojewodq poznanskim na 
czele i „tak rationibus pany posly umitygowali, ze pozwolili wszyscy 
opr6cz 2 lub 3 wojew6dztw, kt6rzy wprawdzie nie kontradykowali ani si,: 
protestowali, ale dlatego, ze im expresse bracia w instrukcjach pozwalac 
na feudum zakazali, do braci z tym wzi<ili". Zaraz tez tego dnia „poslano 
noc& po e!ektora, aby przybywal ad praestandum homagium" "· 

Istotnie niedlugo po zakonczeniu sejmu przybyl elektor do Warszawy 
i zlozyl dnia 17 listopada hold kr6lowi, obejmujqc tym samym prawnie 
sukcesj,: w Prusiech na wypadek smierci panujqcego chorego ksi,:cia "· 
Tym samym sprawa pruska byla zalatwiona w mysl zyczen elektora. 

-t4 TamZe, s. 114, 118, 123, 129 oraz. dalsze. 

45 Tam:Ze, s. 183. 
46 List Jana Zygmunta do Chrystiana 18 XII 1611, DRA, T.K.U.A., Brandenburg, 

A. I. 8., oryg, 
0 Diariusz sejmu warszawskiego A. D. 1611, DZA, 6 Rep. Preussen, 27

1 
fase. 6, 

pod 2 listopada. 
4s Data holdu normalnie podawana, wedlug protokolu drukowanego w Vol. le

gum, t. III, s. 122, to 16 XI 1611. J. Bylitiski w cytowanej pracy (s. 187) na pod

stawie materia16w pruskich i gdal'1skich stwierdza, Ze hold odbyl si� 17 listopada. 

Na jego odpowiedzialnoSC teZ podajemy zmienion� dat(;. Warto teZ podkreSliC, ie 

tekst przysiE:gi elektora drukowany w Elementa ad fontium editiones, t. VI, s. 114, 

röwnieZ nosi dat� 17 listopada. 
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Pozostawalo jeszcze wyslanie do Kr6lewca komisji kr6lewskiej, kt6ra by 

go oficjalnie wprowadzila w panowanie i dopilnowala zlozenia przysi,ig 

przez poddanych. 

Ten ostatni fakt pozwalal w pewnej mierze kr6lowi dopilnowac za

chowania si<, elektora i wykonania przyj<,tych przez niego zobowi,izan, 

zlozonych - jak si<, zdaje - w sprawach skandynawskich w czasie kr6t

kiego pobytu w Warszawie. Innymi slowy, mozna bylo wym6c na nim, 

by interweniowal w interesie kr6la na dworze dunskim ewentualnie 

w Szwecji. Tym samym skutki zalatwienia sprawy pruskiej mialy jeszcze 

byc widoczne eo najmniej w 1612 r. i dlatego nie konczymy naszego opo

wiadania na dacie zlozenia holdu. 
Okazja do interwencji w sprawie skandynawskiej zdarzyla si<, tez 

bardzo szybko. W czasie kr6tkiego pobytu elektora w Warszawie nie wie

dziano jeszcze, ze 30 pazdziernika zmarl w Szwecji kr61 Karo! IX••. 
Fakt ten przywitano na dworze polskim na pewno z duzym zadowoleniem. 

Wszak tym samym znikal z widowni dziejowej zaci<:ty przeciwnik Zy

gmunta III. Syn jego liczyl dopiero lat 17. Nie dziwnego wi<:c, ze w naj

blizszym otoczeniu krcila zywiono nadziej<:, ze moze uda si,: kr6lowi t,: 

okazj,: wykorzystac. Ostatecznie wsr6d szlachty szwedzkiej zyli jeszcze 
dawni zwolennicy Zygmunta. 

Totez juz 12 grudnia odezwal si<, kr61 listownie do elektora branden

burskiego, prosz,ic go z jednej strony o interwencj,: u stan6w szwedzkich, 

by je sklonil do posluszenstwa prawowitemu kr6lowi, z drugiej domagaj,ic 

si� interwencji na dworze kopenhaskim. Kr61 mianowicie uwaZal, Ze 

skoro przyczyn,i wojny dunsko-szwedzkiej byly krzywdy doznane przez 

Chrystiana z r&k Karola IX, to obecnie mozna go prosic, ,,by powstrzymal 

si� od zdobywania i niepokojenia kr6lestwa, 1kt6re uwaZamy za nasze". 

Kr61 poszedl nawet tak daleko, ze domagal si,: od elektora, by ten sklonil 

kr6la dunskiego do oddania Zygmuntowi Kalmaru so. 

Trudno nie zgodzic si<:, ze z,idania wysuni<,te pod adresem elektora, 

jak i nadzieje Zywione na dworze kr6lewskim w zwi.izku z Smierciq 

Karola szly dosc daleko. Rozumowanie Zygmunta, pozornie logiczne, wy
chodzilo z falszywych przeslanek, po pierwsze, ze kr61 dunski uzna pra

wa Zygmunta do tronu szwedzkiego, po drugie, ze moze mu zalezec na 
tym, by jego bezposrednim s&siadem zostal ten gorliwy katolik. Tymcza

sem - jak widzielismy - Chrystian przestal kr6la polskiego uwazac za 

prawnego wladc<: Szwecji, czego wyrazem bylo odm6wienie mu tytulu 
kr6la tego panstwa, w wypadku zas gdyby nie udalo mu si<: opanowac 

Szwecji, wolal na tronie w Sztokholmie ujrzec mlodego kr6lewicza Gusta-

49 N. Ahn 1 und, Gustave-Adolphe, Paris 1936, s. 45. 
so Zygmunt III do Jana Zygmunta, Varsoviae 12 XII 1611, DRA, T.K.U.A., 

Brandenburg, A. I. 8., oraz AGAD, Libri legatationum 28, k. 254, kopie. 
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wa Adolfa niz Zygmunta III aktualnego wladc<; Polski i Litwy, ewentual
nego wladc<; Moskwy. Nie tez moze lepiej nie swiadezy o uporze kr6-
lewskim, sztywnym trzymaniu si<; raz powzi<;tych' nadziei i plan6w, jak 
to, ze nie zadowalajqc si<; wyslaniem do elektora listu wspomnianego 
wyzej wystala jeszcze do niego specjalnego posla, mianowicie Magnusa 
Nolde, Niemca kur!andzkiego. 

Pose! mial szerzej przedstawic te punkty, kt6re byly zawarte w liscie 
kr6lewskim. Tak wi<;c wychodzil kr61 z zalozenia, ze z chwilf! smierci 
Karola kr6lestwo szwedzkie „certi et indubitati iuris nostri est". Tym 
samym wi<;c, kto uderza w to kr6lestwo, uderza w niego. Wezwanie 
Chrystiana, by nie wojowal Szwecji i oddal Kalmar, popieral obecnie 
grozbf!, ze moze byc zmuszony do „bronienia godnosci naszej" (tuendae 
dignitatis nostrae). Kr61 przyznawal wprawdzie, ze w danej chwili jest 
zaj,;ty innymi sprawami, jednak zapewnial, ze „nie brakuje mu i nie 
b·raknie srodk6w, przy pomocy kt6rych upomni si<; o swe prawa". Bylo 
to dosc wyrazne wskazanie na mozliwosci, jakie otwieraly si<; przed 
kr6lem w zwiqzku z sukcesami niedawno odniesionymi w Moskwie. Kr61 
rozumial tez, :i:e w tej sprawie nalezaloby wlasciwie nawiqzac bezposred
nie rokowania z samym Chrystianem IV, wobec jednak perspektywy, iz 
sprawa tytulu kr6la szwedzkiego wywol;llaby trudnosci w rokowaniach 
z Danif!, wolal uzyc posrednictwa elektora brandenburskiego 51. 

Poselstwo kr6la polskiego, kt6re dotarlo do elektora gdzies w drugiej 
polowie grudnia, postawilo dw6r kr6lewiecki w dosc trudnej sytuacji. 
Dzi<;ki bli:i:szym kontaktom z Kopenhagq orientowano si<; tu dosc dobrze, 
jakie stanowisko zajmuje Chrystian i :i:e postulaty Zygmunta III nie mo
gq tarn liczyc na pozytywne zalatwienie. W zwi'lzku z tym ograniczono 
si<; z koncem grudnia 1611 r. do napisania listu do kr6la dunskiego, 
w kt6rym proszono go o informacj<; co do dalszych plan6w szwedzkich. 
Do listu zal„czono kopi<; ostatniego listu kr6la polskiego 52• 

Tymczasem niedawna smierc Karola IX wywolala o:i:ywienie dyplo
matycznej dzialalnosci w rejonie nadbaltyckim. Kr61 szwedzki Gustaw 
Adolf, kt6ry bez wi<;kszych trudnosci obj'll rzqdy w Szwecji, wszczql 
�cj<; w celu zbli:i:enia si<; do miast hanzeatyckich i pozyskania ich do 
wsp6lnej akcji przeciw Danii. R6wnoczesnie niemal pr6bowal zbli:i:yc si<; 
do Stan6w Generalnych Niderland6w, kt6rym zale:i:alo wyraznie na zli-

51 Ad electorem Brandenburgicu.m commissa legatio gen. Magno Nolde, Varso

viae 14 XII 1611, AGAD, Libri legationum 28, k'. 257-261. 

52 Jan Zygmunt do Chrystiana IV, Königsberg 18 XII 1611, DRA, T.K.U.A., 

Brandenburg, A.I. 8., oryg, By w pewnej mierze wytlumaczyC si� kr6lowi, czemu 

zajmuje siE: tct sprawc1, przedstawil w tym liScie spraw� nadania mu lenna i klo

poty, jakie mial w zwiQzku z tyrn, ie za malo zajmowal si� kwesticl szwedzkcl 

(patrz wyiej), 
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kwidowaniu stanu wojennego na Baltyku "· Wiosrn, tez 1612 r. dowiedzia

no si� na dworze polskim, ze Jakub I, kr61 angielski, got6w wyst<1pic: 

w charakterze posrednika mi�dzy Daniq a Szwecjq ". 

W tej sytuacji uznano w Warszawie, ze kr61 polski nie moze pozosta

wac na uboczu i wi.nien wykorzystac chwil�. W zwiqzku z tym postano

wiono, ze kr61 Polski winien z jednej strony zglosic swe pretensje da tro

nu szwedzkiego, a r6wnoczesnie wszczqc akcj� w celu doprowadzenia do 

pokoju mi�dzy walczqcymi stronami. W marcu tez zwr6cono si� do elekto

ra z sugestiq , by zaproponowal stanom szwedzkim uznanie Zygmunta III 

za ich kr6la ••. Gdy niedlugo potem doszla znowu da Warszawy niepewna 

wiese, ze Dania zgodzi!a si� na dwumiesi�czny rozejm ze Szwecj<1, Mikolaj 

Wolski, utrzymujqcy dosc zywe kontakty z elektorem, ponownie interpe

lowa! Jana Zygmunta, ,,dass Ihre Churfürstliche Durchlaucht bei bei�en 

in Sonderheit aber den Ständen des Reichs Schweden Ihrer Majestät zu 

Nutz und Frommen etwas gutes verrichten können, dadurch nemblich 

I.Mtt zu Ihrer Erbkrone wiederumb desto füglicher ohne Kriegstführen 

und weitem Blutvergiessen kommen können". W tym samym liscie stwier

dzal Wolski, ze jego pan niech�tnie widzi posrednictwo pokojowe Anglii, 

albowiem uwaza, ze ludzie rzqdzqcy w Szwecji nie majq prawa o losach 

tego panstwa decydowac ••. 

Wystarczy obecnie uswiadomic sobie, ze w chwili gdy Wolski, nie

Wqtpliwie na zyczenie kr6la, pisal te slowa, Gustaw Adolf po z!ozeniu 

odpowiednich gwarancji zosta! na sejmie grudniowym 1611 r. uznany 

pelnoletnim i kr6lem Szwecji, ze ad stycznia 1612 r. na stanowisku kan

clerza Szwecji stanql energiczny i ca!kowicie oddany kr6lowi przedstawi

ciel magnaterii szwedzkiej Axel Oxenstierna, by zrozumiec, jak ca!kowicie 

poroniona, skazana z g6ry na niepowodzenie byla 6wczesna polityka 

Zygmunta III •1. Gdybyz przynajmniej dysponowal odpowiedniq silq, 

gdybyz istotnie syn jego rzeczywiscie zasiadal na tronie moskiewskim. 

Wiadomo jednak, ze bylo przeciwnie. Z wielkich zwyci�stw odniesionych 

w zeszlym roku pozostaly juz tylko „chwala i dymy". Kr6la czekala trudna 

wyprawa na Moskw�. gdzie w Kremlu bronily si� ostatnie oddzialy pol

skie, r6wnoczesnie sytuacja na poludniowo-wschodniej granicy panstwa 

nie przedstawia!a si� r6zowo. 

C6z -mial w takiej sytuacji robic Jan Zygmunt. W otoczeniu jego zda

wano sobie chyba dobrze spraw� z tego, ze polityka jego suzerena jest 

S3 Den Svenska utrikes politikens historia, t. I:2, av W. Tham, s. 97-98. 
s4 TamZe oraz list Wolskiego z 5 IV 1612, DZA, 9 Rep. Polen, 5. d. VHI. 
ss Magnus Nolde da elektora brandenb. 27 III 1612, tam:ie. 

56 List Wolskie'go 5 IV 1612, !. c. 

57 N. Ah n 1 und, Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död, Stockholm 1940. 

s. 118 i dalsze. 
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calkowicie nierealna. Z drugiej strony jednak wobec perspektywy rychlego 
(w maju) przybycia komisji kr6lewskiej da Prus trzeba bylo cos robic, 
by m6c wykazac si� przynajmniej dobra, wola, wobec zwierzchnika. Isto
tnie te:i: elektor jeszcze wiosna, podja,l pr6by dotarcia do stan6w szwedz
kich i przekazania im propozycji kr6la polskiego "· Z jakim rezultatem 
i w jakiej formie, nie wiemy. R6wnoczesnie podja,l wysilki dyplomatyczne, 

by sklonic panstwa zachodnie do zaposredniczenia pokoju mi�dzy walcza,

cymi panstwami. Z czasem - jak si� zdaje pod naciskiem przebywaja,
cych w Kr6lewcu od maja komisarzy kr6lewskich - zdobyl si� na krok 
powazniejszy, mianowicie zdecydowal si� wyslac do kr6la dunskiego 
Marcina Wallenrodta, landrata z Tapiawy. Pose! mial zaproponowac 
Chrystianowi oddanie zdobytych przez niego na Szwedach miejscowosci 
Zygmuntowi „za nalezna, rekompensa, albo w zwia,zku z innym dobrowol
nym ukladem". Pose! mial zapewnic Chrystiana, ze w Zygmuncie zysk3l
by „wiernego i dobrego sqsiada", mial teZ zaofiarowaC poSrednictwo 

elektorskie na wypadek, gdyby kr61 dunski chc\al wszcza,c uklady z kr6-

lem polskim. Stosuja,c si� w ten spos6b do zyczen kr6lewskich, zdawal 
sobie jednak elektor na pewno spraw� z iluzorycznosci tych propozycji, 

dlatego tez posel mial usprawiedliwic swa, m>sj� naciskiem suzerena 
i obowia,zkiem posluszenstwa wobec niego pruskiego lennika "· 

Wallenrodt przybyl do Danii latem, nie dotarl jednak do kr6la prze
bywaja,cego w6wczas wsr6d swych wojsk w Norwegii. W zwia,zku z tym 
musial rokowac z radcami dunskimi Chrystianem Friis i Brede Rantzau, 
kt6rzy ze swej strony znosili si� w tej sprawie z kr6lem. Odpowiedz 
porywczego zazwyczaj Chrystiana IV byla tym razem nad podziw spo
k,ojna i uprzejma. Kr61 zapewnial, ze zacza,l wojn� ze Szwecja, jedynie 
zmuszony i ze got6w jest wszcza,c rokowania pokojowe, dla kt6rego to 
celu zgodzil si� na posrednictwo kr6la angielskiego. Co do oddania zaj�

tych ziem szwedzkich Zygmuntowi nie bez racji zauwazyl, ze nie przy
czyniloby si� to do przyspieszenia pokoju w tych stronach, skoro wybrany 
kr61 Szwecji Gustaw II Adolf na pewno nie zgodzilby si� na pozostawie
nie ich w r�kach kr6la polskiego '"· 

Tak wi�c poselstwo Wallenrodta skor\czylo si� tak, jak mozna si� bylo 
spodziewac, niepowodzeniem. Na tym tez urwala si� aktywnosc elektora 
w tej sprawie. JeSli r6wnoczeSnie niemal wzywal zar6wno elektor6w 

sa Dowiadujemy si� o tym z listu Zygmunta III do elektora brand. 13 IV 1612, 

DZA, 9 Rep. Polen, 5. d. VIII, oryg. 
59 Instrukcja dla posla do Danii, DZA, 9 Rep. Polen, 5. d. VILi, koncept, kredy

tywa posla z 29 V 1612 (v. st.) oraz propozycja posla w DRA, T.K.U.A., Bran

denburg, A. II. 20. 

&o Relacja Wallenrodta VIII 1612, DZA, 9 Rep. Polen, 5. d. VIII. 
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Rzeszy, jak i samego cesarza da interwencji pokojowej w sporze nad
baltyckim, to czynil to wi<,cej w swoim niz Zygmunta III interesie. 

Na tym konczymy nasz artykul i czas chyba na •podsumowanie tego, 
eo powiedzielismy wyzej. S<1dz<,, ze w zespole fakt6w l<1cz<1cych si<, z t<1 
drobnq, ale i wazn<1 spraw<1 mozemy dostrzec gl6wne rysy polityki kr6la 
Zygmunta III, polityki kierujqcej si<, gl6wnie interesem dynastycznym, 
polityki upartej, ale r6wnoczesnie ciasnej, sztywnej, nie respektujqcej 
rzeczywistosci. Umial kr61 wywrzec nacisk na elektora i sklonic go d0 
dzialania zgodnego ze swymi planami. Plany te jednak byly dalekie od 
wlasciwego interesu Rzeczypospolitej. Potrafil tez kr61 przeprzec swq wol<, 
w senacie i w izbie poselskiej, ale ch<,tniej widzielibysmy, gdyby w tym 
wypadku poszczeg61ni politycy polscy skorzystali ze swego prawa sprze
ciwu i wystqpili przeciw planom kr6lewskim. 

SKANDINAVIEN UND DIE PREUSSISCHE FRAGE 

IN DEN JAHREN 1609-1912 

Nach dem Tode des Kurfürsten Joachim Friedrich im Jahre 1609 wurde die 

Vormundschaft für den geisteskranken preussischen Fürsten Albrecht Friedrich dem 

Kurfürsten Johann Sigismund eingeräumt. Zwei Jahre später, im Jahre 161.1, hat 

die polnische Krone auch sein Nachfolgerecht (ius successionis) in Preussen aner

kannt. 

Die polnischen Historiker sind darüber völlig einig, dass dies ein Fehltritt 

des polnischen Hofes war, da auf diese Weise die Möglichkeit einer Einverleibung 

Preussens in die polnische Republik unmöglich ·geworden ist. Sie haben jedoch kein 

klares Bild von den Ursachen, die den polnischen König dazu bewogen haben. 

Aufgrund dänischer und preussischer Quellen kann man jedoch feststellen, dass 

diese Entscheidung mit Rücksicht auf die skandinavische Politik des Königs ge

troffen wurde. Bekanntlich spitzten sich damals die Gegensätze zwischen Dänemark 

und Schweden stark zu und im Jahre 1611 begann der sogenannte Kalmarkrieg 

zwischen den beiden skandinavischen Staaten. Sigismund III., der seine Gedan

ken fast ausschliesslich auf die Idee der Wiedereroberung der schwedischen Krone 

einstellte und der sich stets als legaler König Schwedens gebärdete, versuchte 

anfangs den dänischen König von dem Vorhaben, Krieg mit Schweden anzufangen, 

abzubringen. Später, als der Krieg schon im Gange war, und Christian IV. Er

oberungen in Schweden machte, schlug er dem d·änischen König vor, die eroberte;1 

Festungen, wie Kalmar, dem polnischen König als legitimem Herrscher Schwedens 

zu übergeben. Er versuchte auch die schwedischen Stände für den Gedanken der 

Anerkennung seiner Herrschaft in Schweden zu gewinnen. 

Der brandenburgische Kurfürst, der sowohl zu dem dänischen Hof wie auch zu 

den schwedischen Ständen in guter Beziehung stand, wurde., vom polnischen Hofe 

als Vermittler benutzt. D:e Zugesbändnisse in preussischen Angelegenheiten wurden 

vom polnischen Hofe als Gegenleistung für seine Mittlerrolle betrachtet. 

61 T h y r e s s o n, op. cit., s. 61. 
62 Zwracajijc uwagE: na t� wyraZnie dynastycznq ·politykE:, nie chcielibySmy 

utrzymywaC, Ze polityka Zygmunta zawsze byla takq lub teZ Ze w pewnych wypad

kach polityka ta nie godzila siE: z interesem Polski. 




