
JOZEF LESZCZYNSKI 

FRANCISZEK MAGNI W SLUZBIE WLADYSLAWA IV 

Hrabia Franciszek Magni, wlasciciel rozleglych · d6br straznickich na 
Morawach, feldmarszalek wojsk cesarskich, dyplomata-kosmopolita 
o posmaku nieco awanturniczym, nie najznakomitszy produkt burzliwej
epoki - epoki wielkich karier politycznych, wojskowych i ekonomicz
nych, zwiqzanych z wojnq trzydziestoletniq - nie jest postaciq niezna
nq w polskiej historiografii. Pierwszym historykiem, kt6ry obszerniej po
fewi�cil mu swe znakomite pi6rn, byl L. Kubala 1

• Dal on zwi�zlq charak
terystyk� Magniego, jego pragnien i cel6w, utrzymanq w tonie troch�
.zartobliwym, troch� satyrycznym. Wskazal na chorobliwq ambicj� zze
rajqcq naszego bohatera, bo si�gaj�cq az korony kr6lewskiej, eo prawda
nie polskiej, ale w kraju, kt6ry dla niego mial zdobyc Wladyslaw IV
!la Turkach. Kubala lekko tez napomknql, ze wobec swego dobroczyncy,
kr6la polskiego, Magni nie zawsze pozostawal w porzqdku, chociaz nie
posqdzal go wprost o zdrad� interes6w kr6lewskich. Znacznie surowiej
.obszedl si� z nim W. Czermak 2• Wprawdzie zakwestionowal on zarzut
wysuni�ty przez Kubal� o kr6lewskich ambicjach Magniego, ale otwar
cie zarzucil mu sprzeniewierzenie si� interesom Wladyslawa, sluzenie
dwom panom jednoczesnie, kr6lowi i cesarzowi, w .sytuacji, gdy Wla
dyslaw odszedl wyraznie od wsp6lpracy z dworem wiede:nskim. Ostatnio
w slady Czermaka poszedl W. Czaplinski 3, powtarzajqc wobec Magnie
go zarzut o przekazywaniu cesarzowi i jego ministrom tajemnic dworu
kr6lewskiego.

1 L. Kub a 1 a, Jerzy Ossotinski, t. II, Lwow 1883, s. 32-33. 0 „niejakct za
zylosc z aust riackimi stosunkami" posctdzal tez Magniego K. W a 1 i s z e w s k i, 
Polsko-francuskie stosunki w XVII w., Krakow 1889, s. 38. 

2 W. C z e r m a k, Plany wojny tureckiej Wladyslawa IV, Krakow 1895.
s. 105.

3 W. C z a p 1 ins k i, Dyplomacja polska w latach 1605-1648 (Polska sluzba

dyplomatyczna XVI-XXIII w., Studrua pod r.edalkcjq Z. Wojdlka, Wars�awa 19·66, 
s. 249).
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Celem niniejszego artykulu jest ukazanie tego dkresu zycia Magniego, 
w kt6rym zwiqzal si� on scislej z Wladyslawem IV, ze szczeg6lnym 
uwzgl�dnieniem jego dzialalnos'Ci na Slqsku. Na podstawie nie wyzyski
wanych dotqd przez historyk6w material6w archiwalnych pragn� przy 
tym poddac pewnej rewizji wysuwane przez historyk6w pt>lskich wo
bec Magniego zarzuty, po'niewaz nie zawsze i nie w calej rozciqglosci 
Sq one sluszne. 

Franciszek Magni pochodzil ze starej mediolanskiej rndziny. Urodzil 
si� w 1598 r. 4 Jeszcze przed wybuchem powstania stanowego w Cze
chach �wiqzal si� dzi�ki wplywom swego brata, kapucyna, ojca Wale
riana, z ohoziem habsbu.Tskim w Rzeszy. BlyskawicZl'nq karier� ·zro:bil 
w ok;reisie wcrjny trzydziestoletniej. W 1622 r. byl juz pullkownikiem, 
w 1626 r. cesarskim radcq wojskowym. W 1633 r. c·esarz nadal mu ty
tul barona, a w dwa lata p6zniej - hrabiego. W slad za tytulami arysto
kratycznymi poszly dalsze godno-sci. W 1635 r. cesarz nadal Magniemu 
podkomorstwo morawskie, ,potem uczynil go rzeczywistym dworskim 
ra<;lcq wojskowym, w 1640 r. ipowierzyl mu na kr6tko namiestnictwo 
morawskiego urz�du staroscinskiego i wreszcie w 1644 r. awansowal go 
do stopnia feldmarszalka. Magni pelnil tez szereg funkcji dyplomatycz
nych. Na polecenie Ferdynanda II w 1636 r. rokowal jako komisarz slqski 
z pozostajqcymi na Slqsku oddzialami brandenburskimi pod dow6dztwem 
Butlera. W rok p6zniej Magni przebywal z ramienia cesarza w Wenecji. 
tasce cesarskiej zawdzi�czal r6wniez duzy majqtek ·ziemski na Mora
wach, _dominium Straznica 5• 

Dzi�ki protekcji i wstawiennictwu o. Waieriana, kt6ry stal si� zaufa
nym dy:plomatq Wladyslawa IV i jednym z jego gl6wnych doradc6w 
w zakresie plan6w wojny tureckiej 6, Magni nawiqzal blizszy kontakt 
.z kr6Iem polskim i byl uzywany przez nieg.o do sekretny,ch misji. Jed
nakze dopiero w 1646 r. ·znalazl si� w najblizszym otoczeniu lkr6Ia. Hra
biego zmusily do tego okolicznosci. W poprzednim bow�em roku Magni 
znalazl si� w ci�zkich tarapatach. Za knowania ze Szwedami i Siedmio
�rodzianami wladze morawskie, ,patrzq•ce niech�tnie na nuworysza, jakim 
dla miejscowych notabl6w, Dietrichstein6w, Lichtenstein6w czy Lobko
witz6w, byl niewqtpliwie Magni, oskarzyly go o zdrad� stanu. Magni 
popadl w nielask� cesarskq. Ferdynand III nie chcial przyjqc jego wy-

4 A. W e 1 t z e 1, Die Landesbeambten der Fürstenthümer Oppeln-Ratibor

von 1532 bis 1741 (Zeitschrift für Geschichte Schlesiens, t. XII, 1874, s .. 31). 
5 WiJadomosci te zaczer;pni�·to z lic1znych material6w r�kopdsmi1ennych Zlarw1ar

tych w Stätni archiv Brno (dalej skr6t SAB), G 146 - Magnisove, karton 3-7. 
6 C z a p 1 ins k i, op. cit., s. 247-249; C z e r  m a k, op. cit., s. 104-105; A. S z e-

1 q g 'O w s k i, Rozk!ad Rzeszy i Polska za panowania Wladys!awa IV, Krakow 1907, 

s. 2122-223.
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jasnien, odm6wil mu takze udzi�lenia audiencji. Magniemu grozila kon

fiskata d6br oraz utrata godnosci i urz�d6w, czekalo go tez wi�zienie 1. 

Gdy nie pomogly zabiegi na dworze cesarskim, gdy nie poskutkowa

ly interwencje wplywowych przyjaci6l z otoczenia cesarskiego, ratunku 
m6gl upatrywac Magni juz tyllm w kr6Iu polskim. Naciskany przez 
o. Waleriana Wladyslaw IV nie odm6wil pomocy swemu dyplomacie.·
Wstawil si� za nim u Ferdynanda III, a gdy jego interwencje poczqtko
wo nie odnosily skutku, chcqc ratowac dobra Magniego przed konfiska
tq, za posrednictwem o. Waleriana sfingowal w Rzymie akt kupna ma- ·

jqtku straznickiego za cwierc miliona talar6w 8
• 

W tym okresie Magni pisal do kr6Ia rozpaczliwe listy. Wyrazal 
w nich przekonanie, ze tylko Wladyslaw moze go uratowac w zamian 

za eo obiecywal mu dozgonnq wdzi�cznosc i wierne sluzby 9
• Prosil tez 

o wstawiennictwo nie tylko u cesarza, ale i u os6b z jego otoczenia, np.
u spowiednika cesarZiowej Eleonory o. Luigi lub u Augustyna Navarra
Burena, 1kt6ry zresztq wierzyl tylko w sil� protekcji kr6Iewskiej, bo -
jak twierdzil - sam niewiele m6gl zdzialac dla przyjaciela 10

• Gdy inter
wencje na dworze cesarskim nie dawaly rezultatu, Wladyslaw zdecydo
wal si� zapriosic Magniego wra:z z riodzinq na stale do W arszawy; na
przeniesienie si� Mag·niego na dw6r polski uzyskal tez zgod� Ferdynan
da III. Cesarz, kt6remu zalezalo w tym momencie na dobrych stosunkach
z Wladyslawem, poszedl mu nawet tak daleko na r�k�, ze ipozwolil Ma

gniemu zachowac wszystkie funkcje i tytuly i obiecal wyznaczyc na
okres jego ·pobytu w Warszawie zast�pc� na urz�dzie podkomorz':=go 11. 

W pierwszych dniach lutego 1646 r. nasz bohater z zonq udal si� 

.w podr6.z do Polski. Dufny w protekcj� kr6Iewskq przed odjazdem od
grazal si�, ze przy pomocy kr6Ia zwyci�zy przeciwnikow 12

. Okolo 10 lu-

7 Rada. kr6lewska d6 Magniego, Praga 22 X 1645, SAB, G 146 - Magnisove,· 
karton 8, f. 48,0-4181; wyvok rady kr61ewskiej, Linz 5 XI 1645, tamze, f. 476-477. 

a Wladyslaw IV do Magniego, Plonsk 8 X 1644, tamze, karton 6; Copia dess 
Polnischen Contracts vnd Revers, Rzym 18 X 1644, tamze. 

9 W jednym z list6w czytamy np.: ,,Adiutor meus, liberator meus et rex meus 
es tu. Nomine ne moveris et rre avertas faciem tuam a puero tue". Dalej wyraza 
przekonanie, ze kr61 wybawi _go z rtarapat6w, ,,ego autem semper sperabo et adii
ciam super omnem laudem tuam". Magni do Wladyslawa IV, Wieden 26 XI 1645, 
tamze, karton 8, f. 547; por. tez tenze do tegoz, Wieden 11 XI 1645 i 20 I 1646, 
tamze, f. 547-549 i 288-289. 

10 Magni do o. Luigi, bez daty (poczqtek 1'646 r.), tamze, f. 281; tenze do 
Navarra, 30 I 1646, tamze, f. 278-279; Navarra do Magniego, 6 XI 1645, tamze, 
f. 233-234.

11 Ferdynand ur do· Wladyslawa IV, Linz 6 II 1646, rtamze, f. 457; tenze do
Magniego, Linz 6 II 1646, tamze, f. 456. 

12 Magni do Vertrama, bez daty (1646), tamze, f. 281. 
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tego Magni znalazl si<:: w Krakowie. Stc:id na wszystkie strony pisal listy 
do dygnitarzy polskich i zaufanych kr6la z zapewnieniami nieszez�zenia 
sil w sluzbie swego dobroczyncy. W drugiej polowie lutego byl juz 
w Warszawie 13. 

Gadatliwy, ipew·ny siebie, usluzny, obyty na dworach europejskich 
i -znajqcy stosunki w szerokim swiecie 14, Magni rychlo opanowal calko
wicie kr6la. By go miec blizej swego boku, Wladyslaw ·ofiarowal mu 
mieszkanie po przebywaj qcym za granicq J anie Kazimierzu w zamku 
warszawskim. Zona Magniego ...zostala ,ochmistrzyniq swiezo poslubionej 
kr6lowej Marii Ludwiki, kt6ra 'Zresztq przyj<::la t<:: nominacj<:: z pewnq 
niech<::ciq, uwazajqc ochmistrzyni<:: za osob<:: sobie narzuconq; byla wi�c 
do niej uprzedzona 15. Sam Magni rozpoczql blyskatliwq karier� na dwo
rze kr6lewskim, stajqc si� wraz z o. Walerianem, sekretarzem kr6lew
skim Ludwikiem Fantonim i rezydentem weneckim Janem Baptystq 
Tiepolo, a ta:kze kanderzem J erzym Ossolii:1.1skim gl6wnym doradcq kr6-
lewskim w sprawach wojny tureckiej 16• Zrazil tym sobie szlacht� i ma
gnat6w niech<::tnych planom kr6lewskim. 

Pierwszq misjq dyplomatycznq, .kt6rq w tym dkresie lkr61 powierzyl 
Magniemu, bylo poselstwo do bylego naczelnego dow6dcy wojsk szwedz
kich Leü'narda Torstensona. Dw6r 1polski pozostawal w6wczas w do
brych stosunkach ze Szwedami. W czerwcu 1646 r. Wladyslaw IV zo
bowiq:zal si� listownie do przestrzegaITTia traktatu rozejmowego w Sztum
.skiej Wsi, a sejm wyznaczyl ikomisj� do rokowa:6 o wieczysty pok6j 17. 

Magni mial zalatwic u Torstensona dwie sprawy. W pierwszym rzE;dzie 
kr6lowi chodzilo o odstqpienie 1500 jazdy i 1500 piechoty na wojn� 
z Turcjq. Ponadto Magni ze wzgl�du na cz<::ste wypady oddzial6w szwedz
kich do ksi�stwa opolsko-raciborskiego mial uzyskac od generalissimusa 
szwedzkiego glejty bezpieczenstwa dla tego ksi�stwa. · Czerwcowa misja 
Magniego zalkonczyla si� pelnym .sukcesem. Torstenson polecil dow6dcy 
wojsk szwedzkich na Slqsku Arwidowi Wittenbergowi przez dwa mie
,siqce oszcz�dzac podlegle kr6lowi polskiemu ksi�stwo i po uplywie 
�ego terminu nie wszczynac przeciwko niemu zadnej akcji nie uzgodnio
nej z naczelnym dow6dztwem. Godzil si� r6wniez, przynajm·niej cz<::scio-

13 Tenze do Jerzego Ossolins'kiego, Adama K azan ows1kiego, Stanislawa Lwbo
mirskiego i Lu dwik a F an toniego; Krakow 12 II 1646, tamze, f. 267-272; C z e r  -
m a k, op. cit., s. 106. 

14 C z er m a k ,  op. cit.i s. 105-106; Kuba 1 a, op. cit., t. II, s. 33. 
1s Kub a 1 a, op. cit., s. 33; W. C z a p 1 i 6. s k i, Na dworze kr6La Wladyslawa

IV, Warszawa 1959, s. 400. 
16 Ku b ,a 1 a, op. cit., s. 33 n .; C ·z e rm •a k, op. cit.

1 
·s. 105 n. SzJlia,chta nie lubi

la Magn iego takze z powodu jego krytyki urzctdzen polskich. 
17 C z er m a k, op. cit., s. 364. 
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wo, spelnic i drugi postulat kr6la._ Chcial mu odstc1pic 600 jazdy i 1200 
piechoty. Zc1dal jednak za tych zolnierzy zaplaty got6wkq. Odstqpienie 
wojska Wladyslawowi uzaleznil ponadto od zgody kr6lowej Krystyny 18• 

Znacznie 1powa.zniejszy charakter miala nast<:pna misja Magniego. 
Wiqzala si� ,ona z jednej stmny scisle z plalllami wojny turec'kiej Wla
dyslawa, a z drugiej - ze sprawq ksi�stwa opolsko-raciborskiego. Objqc 
miala dw6r cesarski, szereg pa:6.stewek llliemieckich i wloskich oraz 
dw6r papieski i francu.ski 19• Byla to tajna misja p6lprywatna. Magni 
nie otrzymal tytulu posla lub ambasadora. Odbyla si� ona jednak za 
zgodq senatu, z listami uwierzytelniajqcymi opatrzonymi ,przez Ossolin
skiego wielkq piecz�ciq Rzeczypospolitej 20. 

Magni mial si� najpierw udac na dw6r cesarski. 0 jego misji 1kr61 
zawiadomil og6lnie -cesarza w liscie z Niepolomic z 27 VII 1646 r. Zda
niem niekt6rych historyk6w 21 wyb6r o.soby rposla byl niefortunny, po
niewaz wlas·nie Magni byl tym cz!owiekiem, kt6ry w sprawach ksi�stwa 
opolsko-raciborskiego mial zaostrzyc nieporozumienia mi�dzy cesarzem 
a kr6lem. Opinia ta wydaje mi si� przesadzona, poniewaz juz w czerwcu 
tego roku za wstawiennictwem Wladyslawa cesarz przywr6cil Magniego 
do lask, zabraniajcic mu jedynie wdawania si� w korespondencj� z wro
gami domu habsburskiego, szczeg6lnie ze Szwedami. · Nieporozumienia 
zas wok6l ksi�stwa opolsko-raciborskiego mi�dzy dworem warszawskim 
a wiede:6.·Skim istnialy juz eo najmniej od polowy 1645 r. i bynajmniej 
nie Magni przyczynil si� do ich zaostrzenia. Ferdynand III wiqzal z oso
bq wyslannika kr6lewskiego okreslone ·nadzieje i byloby mu nie na r�k� 
obarczanie go winq za fiasko misji. Mozna si� o tym przekonac przy 
dokladniejszej analizie rozm6w, jakie Magni 1przeprowadzil na dworze 
cesarskim 22. 

W poczqtkach drugiej polowy sierpnia 1646 r. Magni przybyl do 
Wiednia. Zaraz tez przedstawil cesarzowi postulaty kr6lewskie. Wla
dyslaw prosil o posilki wojskowe na woj'n� przeciwko Turcji oraz o po-

18 Instrukcja dla Magniego, Warszawa 10 VI 1646, SAB, G 146-Magnisove. 
karton 8, f. 2'0,3-204; Torstenson do Wladyslawa IV, Stralsund 22 VI 1646, tamze, 
f. 226-227; tenze do Wittenberga, Stralsund 22 VI 1646, tamze, f. 222-223; C z er
m a k, op. cit., s. 197. Pisze on, ze kr6lowa nie aprobowala wynik6w misji Ma
gniego (poza sprawq ksi�stwa opolsko-raciborskiego) ..

19 C z e r m a k, op. cit., s. 198
1 

przyp. 1, myli si�, gdy zaprzecza podanym pr_zez
Tiepolo i Torresa wiadomosciom o przydzieleniu Magniemu poselstwa takze do 
Francji. Magni bowiem posiadal r6wniez listy uwierzytelniajqce do Anny Austriacz
ki i Mazariniego. SAB, G 146-Magnisove, karton 8, f. 144-145 i 183-184. 

20 C z e r  m a k, op. cit., s. 198. 
21 Por. tamze, s. 199. 
22 K.anicie1airiia do cesa.rza,, Linz 30 VI 1'646, SAB, G 146 - Magn!isove, 'karton 8, 

f. 196-199; cesarz do Magniego, Linz 30 VI 1646, tamze, f. 199-2:00.
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parcie jego staran · o pomoc w wojnie tureckiej na dworach ksiqzqt nie
mieckich i wloskich, w kurii rzymskiej, w Madrycie oraz w Rzeczypo
spoli�ej Weneckiej. Wysunql tez projekt powolania do zycia unii mi�dzy 
dworem warszawskim, wiede:nskim, kopenhaskim, drezdenskim i mia
stami hanzeatyckimi, kt6rej ,celem mialo byc narzucenie posrednictwa 
w toczqcej si� wojnie trzydziestoletniej. Na polece·nie kr6la Magni po
ruszyl wreszcie spraw� ksi�stwa opoLsko-raciborskiego, zqdajc1c od cesa
rza tego, o eo Wladyslaw bezskutecznie zabiegal od przeszlo roku, a mia
nowicie uwolnienia ksi�stwa od kwaterunk6w. wojskowych oraz zabra
nia stamtqd zal6g cesarskich, dalej od zaleglych podatk6w, kontrybucji 
i oplat wojskowych oraz przekazania kr6lowi lub scislej kr6lewiczowi 
Zy[.muntowi Kazimierzowi dochod6w z akcyzy piwnej i od soli. Kr6lowi 
chodzilo wi�c .o neutralizacj� ksi�stwa w toczqcych si� zmaganiach ce
sarsko-szwedzkich. 

Postulaty kr6lewskie zostaly bardzo zle przyj�te na dworze wieden
skim. Cesarz nie byl zainteresowany w planach wojny tureckiej; chcial 
miec spok6j z Turcjq ze wzgl�du na jej zwiqzki z Rakoczym, a wojna 
turecko-wenecka byla mu na r�k�, poniewaz odwracala uwag� Turk6w 
od W�gier. Ferdynand III zajql jeszcze twardsze stanowisko wobec po
stulat6w kr6lewskich dotyczqcych ksi�stwa opolsko-raciborskiego. Przy
chylil si� on do opinii swoich doradc6w, zwlaszcza Martinica i Kurtza, 
kt6rzy twierdzili wr�cz, ze Wladyslaw pragnie oderwac ksi�stwo od 
Slqsika. i pozbawic icesarza niemal w,szystkich uprawhien ,z:awarowanych 
kontraktem zastawnym, pozostawiajqc mu jedynie zastrzezone na 50 lat 
ius reluitionis. Cesarz zwlekal jednak z wydaniem ostatecznej decyzji, 
choc negatywna odpowiedz na zqdania kr6lewskie byla juz postanowiona. 
U zr6dla tej zwfoki lezala obawa przed reakcjq Wladyslawa. Magni bo
wiem, kt6ry szybko zorientowal si�, ze jego misji grozi fiasko, straszyl 
dw6r wiedenski mozliwosciq skierawania wojsk kr6lewskich przeciwko 
cesarzowi, jesli ten nie p6jdzie kr6lowi na pewne ust�pstwa. Na grze 
wyslannika kr6lewskiego szybko si� jednak poznano. Doradcy cesarscy 
stali na sta1I1owisiku, ze sprawa jest zibyt blaha, by mogla stac si� ca:sus 
belli. Wyra.zali wc1t:pliwosc, by Rzeczpospolita, senatorowie z powodu ta
kiego glupstwa pozwolili kr6lowi na wojn�. Doszli do wniosku, ze Magni 
na ustne polecenie kr6la tylko straszy, by uzyskac ust�pstwa. Cesarz 
zgodzil ,si� z ich opiniq. Przy okazji dostalo ,si� tez Magmemu. Martinic 
i Kurtz nie szcz�dzili dosadnych epitet6w pod jego adresem, a w otocze
niu cesarza :rychlo przylgn�lo do niego miano „niebezpiecznego czlo
wieka" 23. 

23 Coram imperatore, 28 VIII 1646, Statni ustfedni archiv Praha (dalej skr6t:
SUA Pragia), CDK, 1syg.n. V E 2, 'kartoin 742; tro s,amio, 9 IX 1646, tamze; C z er m a k, 
op. cit., s. 199-201. 
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Wobec negatywnych i 'l1Szczypliwych uwag Martinica i Kurtza o Ma
gnim zdumiewajqca jest laskawosc, jakq okazal mu Ferdynand III. Juz 
od marca 1646 r. wiadomo bylo, ze Wladyslaw nosi si� z zamiarem 
zdymisj onowania dotychczasowego starosty ksi�stwa opolsko-raciborskie
f!,ü, hrabiego J oachima Metticha, i powolania na jego miejsce Magniego, 
,choc tamtejsze stany nie zyczyly sobie tej zmiany. Jednoczesnie pragnql 
,przeksztalcic urzqd staroscinski w urzqd namiestniczy (Staatshalterei). 
Nie wiadomo, eo Wladyslaw chcial osiqgnqc przez t� zmian�. Prawdo
podobnie chodzilo mu o silniejsze zwiqzanie wladz ksi�stwa ze swojq 
osobq i oderwänie ich od wladz wroclawskich. 0 swoich planach po
wiadomil listownie cesarza, kt6ry nie wypowiedzial si� w sprawie refor
my urz�du staroscinskiego, natomiast pozytywnie odni6sl si� do kandyda
tury Magniego 24. 

Powyzszy problem omawiany byl ddkladnie w czasie sierpniowego 
i wrzesniowego pobytu Magniego w Wiedniu. Otoczenie cesarskie sprze
ciwialo si� zar6wno przeksztalceniu urz�du staroscinskiego w urzqd na
miestniczy, jak i dymisji Metticha. J ego zdaniem, likwidacja urz�du 
staroscinskiego godzila w prawa kr6lestwa czeskiego i przywileje sa
mego ksi�stwa. Kr6la posqdzono przy tym o ch�c oderwania Opolskiego 
i Raciborskiego od Slqska i zwiqzania ich z Rzeczqpo1spolitq. Obawiano 
si� takze, by kr61 nie mianowal starostq jakiegos Polaka lub Magniego 2s. 

Cesarz ipodzielal zastrzezen:ia swoich doiradc6w w odniesieniu do po
wolania urz�du namiestniczego na G6rnym Slqsku. Nie zgadzal si� na
tomiast z nimi w sprawie powierzenia urz�u starosty Magniemu. W lis
cie do kr6la nie tylko rpoparl kandydatur� Magniego, ale poniewaz sta
rostq m6gl byc tylko szlachcic osiadly na Slqsku, radzil, by nasz bohater 
zakupil tarn jakis majqtek, co jako obywatelowi morawskiemu nie sprawi 
mu specjalnycl} trudnosci. Istniala jeszcze jedna przeszkoda. Magni znaj
dowal si� w ciqglych rozjazdach i nie m6glby pelnic swego urz�du. Ce
sarz i na to znalazl rad�. Prorponowal wyznaczenie zast�cy (Vorweser), 
kt6ry b�dzie za Magniego wykonywal calq prac�. Bylo to zresztq zgodne 
z prawami i zwyczajami krajowymi. Ferdynand III dal Magniemu jesz
cze inne dowody swej laski. Wyslannik kr6lewski skarzyl · si� np., ze 
wladze morawskie, jakze mu niech�tne, nakladajq na jego dobra wyzsze· 
ci�zary publiczne niz na inne majqtki. Cesarz wi�c w specjalnym liscie 
zabronil im tego. Ponadto na czas nieobecnosci Magniego na Morawacb 

24 Stany ksi�sitwa opolsko-raciborskiego do Wladyslawa IV, bez daty (marzec

1646), Archiwum Panstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego we Wrocla
wiu (dalej skr6t: AP Wroclaw), Rep. 35 II 7e, f. 72-73; cesarz do Magniego, Linz 

30 VI 1646, SAB, G· 146-Magnisove, karton 8, f. 199-200. 
25 Col'larn imperatore, 218 VIII 1646, SÜA Fra.ga, CDK, .sygin. V E 2, karton 742. 
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powierzyl ikuratel� nad dominium straznickim tamtejszemu prokuratoro
·wi kameralnemu 26. 

Nasuwa si� obecnie pytanie, dlaczego cesarz wbrew opinü wielu do-
radc6w tak wyraznie faworyzowal Magniego? Trudno przypuszczac, by
w ten spos6!b chcial uczynic gest pod adresem Wladyslawa. M6gl mu
przeciez p6jsc na ust�pstwa w sprawie ksi�stwa opolsko-raciborskiego,
na kt6rej kr6lowi tak ·bardzo zaleialo. Zgoda na ·powierzenie Magniemu
urz�du starosty nie byla w tym momencie zadnym gest,em, poniewaz z,o
stala wyrazona juz wczesniej, w czerwcu. Nie nalezy r6wniez przywüizy
wac. zbyt duzej wagi do charakterystycznej dla wyslannika kr6lewskiego
umiej�tnosci chodzenia kolo wlasnych spraw i iposiadania przez niego
kilku przyjaci6l w najblizszym otoczeniu cesarza. Przedez przed nie
spelna rokiem nie na wiele mu si� to przydalo. Wydaje si�, ze powr6t
do laski cesarskiej 1\/Iag-ni zawdzi�czal innemu czynnikowi. Cesarz zorien
towal si�, ze jego poddany stal si� jednym z najbardziej zaufanych do
radc6w Wladyslawa. Wobec nie najlepszych stosunk6w mi�dzy dworem
wiedenskim ·a warszawskim Ferdynand uznal za celowe · zjednac sobie
czlowieka dopuszczanego do najwi�kszych sekret6w kr6la. Nie ma abso
lutnie dowod6w na to, ze juz w czasie pobytu w Wiedniu w sierpniu
i wrzesniu Magni dal si� pozyskac dla wsp6lpracy z cesarzem i jego
ministrami. Niemniej okazujqc wyslannikowi kr6lewskiemu swojq lask�
Ferdynand przygotowal na to podatny grunt.

Wyrazy laski cesarskiej nie przeslonily Mag·niemu fiaiska jego zakro
Jonej na tak wiel:\{q skal� misji. Nie oslodzily go takze nie lub prawie nie
nie znaczqce ust�pstwa na rzecz kr6la w ksi�stwie opolsko-racibors'kim
oraz zapowiedz prowadzenia w tej sprawie dalszych rokowan przez rezy
denta cesarskiego w Warszawie Huberta Walderodego 27

• Niepowodzenie
sprawilo, ze Magni przerwal swq podr6z dyplomatycznq i nie wzywany
wr6cil do Warszawy okolo 20 wrzesnia. Po ustnej relacji Magniego kr61
wpadl w gniew. Stanowisko cesarza ,potraktowal jako osobistq obraz�;
odm6wil audiencji Walderodemu 28• Wytworzyla .si� tak powazna sytua
cja, ze w niekt6rych kolach, zwlaszcza watykanskich, zacz�to si� powaz
nie liczyc z mozliwosciq wybuchu zbrojnego konfliktu polsko-habsbur
skiego. Pracowal zresztq nad tym usilnie posel francuski Bregy 29

• 

26 Ferdynand III do Wladyslawa IV, Wieden 4 IX 1646, SAB, G 146 -Magniso
ve, karton 8, f. 32; tenze do ksi�cia Lichtensteina, Wieden 7 IX 1646, tamze, f. 27; 
Vollmacht, Wieden 7 IX 1646, tamze, f. 216. 

27 Bescheid vor den Grafen Magni in Sachen die Mitleidung in den Fürsten
thümber Oppeln und Rattibor betr., Wieden 3 IX 1646, tamze, f. 29-30; cesarz 
do kr6la polskiego, Wieden 7 IX 1646, tamze, f. 102; cesarz do Walderodego, Wie
den 9 IX 1646, tamze, f. 101. 

2s C z e r m a k, op. cit., s. 200 i 204. 
29 De 'DolJ."res do kardynala P1amphifü., W,arsZJa'Wla 30 IX 1646, Zaildad Dokumen-
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Wiesci te okazaly si� przesadne. Niemniej Wladyslaw nie myslal ustc:1-
pic dworowi wiedenskiemu w sprawie ksi�stwa opolsko-raciborskiego. 
Zalatwil iprzede wszystkim osadzenie Magniego na tamtejszym urz�dzie 
staroscinskim. Nadarzyla si� zresztq ku temu sposobna okazja: we wrzes
niu zmarl Mettich. Wladyslaw mianowal zaraz Magn.iego starostq, a na 
okres jego nieobecnosci w ksi�stwie zarzqd urz�em 1staroscinskim po
wierzyl kanclerzowi opolsko-raciborskiemu Jänowi Wilczkowi 30. Stany_ 
zebrane w listopadzie na sejmiku w Raciborzu aprobowaly calkowicie 
nominacje kr6Iewskie. Wladyslaw chcial jesz,cze uczynic Magniego do
w6dcq swoich wojsk cudzoziemskich i „gubernatorem" kr6Iewicza, ale 
Magni, przerazony swiezymi atakami szlachty na sejmie na cudzoziem
c6w znajdujqcych si� w otoczeniu kr6Iewskim, nie przyjql tej nomina
cji 31. 

Mimo zdecydowanej niech�ci szlaichty, mimo zakaz6w sejmu kr61 
nadal nie rezygnowal z iplan6w wojny tureckiej. W dalszym ciqgu szu
kal tez ipoparcia wsr6d wladc6w chrzescijanskich. Polecil wi�c Magnie
mu, by podjql na nowo przerwanq misj� dyplomatycznq. W ostatniej 
dekadzie pazdziernika starosta opolsko-raciborski udal si� ponownie 
w podr6z do kraj6w zachodnich i poludniowo-zachodnich. Podobnie jak 
uprzednio pierwszy jej etap stanowil dw6r cesarski. Cesarz prz-ebywal 
w6wczas w Bratyslawie. W czasie audiencji Magni po raz drugi przed
stawil mu postulaty kr6Ia w 1sprawie ksi�stwa. Nie jednak nie zyskal. 
Ferdynand tlumaczyl swq nieust�pliwosc niesplaceniem przez Wladysla
wa reszty pozyczki zastawnej, posel zas usprawiedliwial kr6Ia wielkimi 
wydatkami zwiqzanymi z planowami wojnq tureckq oraz ibardzo niski
mi dochodami z ksi�stwa. 

Podczas tej audiencji cesarz odslonil swe ·zamysly w stosunku do 
osoby posla Wladyslawa. -Zaproponowal mu wr�cz wsp6lprac� ze swoimi 
ministrami oraz informowanie ich o sekretach Wladyslawa. Magni mial 
jednak w6wczas oswiadczyc, ze byloby czarnq niewdzi�cznosciq, gdyby 
przystal na propozycj� cesarskq. Prosil przy tym, zeby cesarz nie nakla
\ 

nial go do pisania o tajnych zamyslach kr6Ia. Przy okazji wygadal si� 
jedriak o krqZqcych w Warszawie pogloskach, ,,dass Ewer Mayt. Boten 
nach Frainr:krieich 1UJnd Schweden 1schioke, damit dtese Staait,en mit Polen 

tacji PAN w Krakowie, Teki Rzymskie, t. 22, s. 125; tenze do tegoz, Warsza�a 
13 X 1646, tamze, s. 167; nuncjusz papieski w Wiedniu do Torresa, Bratyslawa 
23 X 1646, SÜA Praga, CDK, sygn. V E 2, karton 742. 

30 Aussus Zemski, Opole 24 IX 1646, AP Wroclaw, Rep. 35 II 7e, f. 83; st,my
opolsko-raciborskie do Wladyslawa IV, Opole 26 IX 1646, tamze, · f. 85-86; Za
wrzeni isniemowne, Raciborz 26 XI 1646, tamze, f. 88. 

31 Jalk wyzej ,01!'laz ,re1acja Walder,odego, WarsZJawa 8 X 1646, SÜA Praga, CDK,
sygn. V E 2, 'karton 742. 
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keinen Frieden 1schlieissen und die Schweden alle besetzten Länder Ewer 
Mayt. den Polen übergeben sollten". Zawiadomil wreszcie kr6la o pro
pozycji ·cesarskiej i o tym, ze zobowiqzal si� tylko pracowac nad utrzy
maniem i utrwaleniem dobrych stosunk6w mi�dzy dworem warszaw
skim i wiedenskim 32. 

Z Bratyslawy Magni udal si� do ipanstw wloskich, Rzeczypospolitej 
Weneckiej, Panstwa Ko,scielnego, Toskanii, Modeny i Mantui, gdzie zaba
wil od polowy listopada 1646 do polowy marca 1647 ,r. Misja jego przy
niosla umiarkowany sukces, zwlaszcza w Wenecji 33. Z podr6zy swojej 
i poruszanych na dworach wloskich spraw „zdawal przed ministrami ce
sarza spraw� ... tak regularnie i szczeg6fowo, jakby byl nie poslem pol
skim, lecz austriackim" 34. Fakt te·n dal niekt6rym historykom polskim 
podstaw� do posqdzenia Magniego o zdrad� interes6w kr6lewskich. 
Opinia ta wydaje si� nieco przesadzona. Wprawdzie nie ulega Wqtpliwos
ci, ze Magni powiadamial ministr6w cesarskich o swych czynnosciach 
na dworach wloskich, ale przedmiot ich i tak nie byl taj emnicq dla ce- . 
sarza, po·niewaz sam Wladyslaw informowal go dokladnie o swych za
myslach i prosil o poparcie w staraniach o uzyskanie pomocy u monar
ch6w chrzescijanskich. Magni nie zdradzal wi�c zadnych tajemnic. Po
nadt·o lojalnie zawiadomil kr6la o pr6bach skaptowania go przez cesarza. 
Wreszcie w okresie p6Ziniej:szym nie wysylal juz zadnych relacji na 
dw6r wiedenski. Postawa jego w· hast�pnych latach swiadczyla wy
raznie, ze swoje wla:sne interesy wiqzal on z Wladyslawem, a nie z Fer
dynandem. 

Magni nie dowierzal zbytnio lasce cesarskiej, skoro jeszcze w cza
sie pobytu we Wloszech, a zwlaszcza po powrocie do W arszawy, zaczql 
przemysliwac nad tym, jak si� uwolnic od opieki Habsburga. Najlepszym 
sposobem wydawalo mu si� pozbycie si� dominium straznickiego, bo 
:wowczas przestalby byc poddanym cesarza. Stqd tez zaproponowal Fer
dynandowi III odstqpienie Straznicy tytulem splaty reszty pozyczki 
zastawnej w zamian za pewne dochody z ksi�stwa opolsko-raciborskiego, 
zastrzezone. dotqd dla cesarza. Uczynil to zapewne za wiedzq i apro
batq kr6la. Propozycja ta nie zostala ,przyj�ta. Magni nadal pozostal wla
scicielem dominium straz-nickiego 35. 

32 Corppi-a della reLafbilane farttia ,alla Mta diel Re di Poforni!a et Suetila dal Oonte 

di Strassnitz del tanto, ehe nell'audienza havuta da S. Mtä Ces. il di 4. Novembre 

1646 in Possonia ... , SAB, G 14.6-Magnisove, karton 9, f. 539-543; C z e r m  a-k, 

op. cit., s. 235. 
33 Dokladny opis misji Magniego w panstwach wloskich znajdujemy u K u

b a 1 i, op. cit., s. 106-107, oraz u C z e r  m a k a, op. cit., s. 247-256. 
34 C z e r  m a k, op. cit., s. 247, przyp. 1.
35 Ra,cconto della compra et valuta della Contea di Strasnifa et Signoria di

Sokolnitz et Lesek ... , bez daty, SAB, G 146-Magnisove, karton 9, f. 543-545. 
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Mimo to Magni oddal si� calkowicie sluzbie dla Wladyslawa IV, 
szczeg6Inie na odcinku ksi�stwa opolsko-raciborskiego. Zaj�cie si� bt 
ostatnic:i sprawc:i bylo tym bardziej potrzebne, ze po rezygnacji Wlady
slawa z plan6w wojny tureckiej i po smierci kr6Iewicza Zygmunta Ka
.zimierza w sierpniu 1647 r. kr6I nie przejawial pawazniejszej inicjatywy 
� polityce zagranicznej. Dlatego tez w lipcu Magni oibjql osobiscie kie
rownictwo urz�du staroscinskiego w Opolu 36. Na przelomie sierpnia 
i wrzesnia przebywal on w Pilznie, gdzie w imieniu kr6Ia ukladal si� 
z przedstawicielami cesarza o wysokosc rocznego ryczaltu, jaki stany 
ksi�stwa mialy placic w zamian za zwolnienie ich od ci�zar6w podatko
wych i wojskowych na rzecz cesarza. Misja ta przyniosla Magniemu 
cz�sciowy sukces, poniewaz w omawianej kwestii osic:ignc:il on wst�pne 
porozumienie, kt6rego waznosc rozcic:igala si� na trzy lata 37

• Na skutek 
r6znych przeszk6d porozumienie to nie doczekalo si� jednak formalnej 
ratyfikacji przez zainteresowanych wladc6w. Rokowania w tej sprawie 
byly prowadzone do smierci Wladyslawa IV 38. · 

Znaczne uslugi oddal Magni ksi�stwu w okresie od grudnia 1647 do 
kwietnia 1648 r., gdy nad tym krajem zawisla ponownie grozba agresji 
szwedikiej, a general Burchard Müller zazc:idal od tamtejszych stan6w 
zaplacenia kontrybucji. Wytworzyla si� tak napi�ta sytuacja, ze grozila 
wybuchem zbrojnego konfliktu polsko-szwedzkiego. Starosta opolsko-ra
ciborski rozwinc:il w6wczas niezwykle ozywionq dzialalnosc. Wielokr<:>tnie 
znosil si� z dow6dcami szwedzkimi i jemu zawdzi�czac nalezy, ze Szwe
dzi pozostawili ksi�stwo w ,spokoju 39. 

W zarzqdzaniu ksi�stwem Magni dbal przede wszystkim o interesy 
kr6Iewskie, aczkolwiek staral si� r6wniez ulozyc poprawne stosunki ze· 
stanami. Na prosb� sta'now wstawial si� wielokrotnie za ksi�stwem u kr6-
la, sluzyl im pozyczkami, co w okresie powszechnego braku got6wki nie 
bylo bez znaczenia. Poza tym jednak staral si� kr6tko trzymac i podle
glych sobie urz�nik6w, i stany. Stronnik6w cesarskich pr6bowal usuwac 
od wplywu na sprawy krajowe, ,urz�dy oraz miejsca w sejmiku i kole
giach obsadzac zwolennikami kr6Ia. Dzi�ki jego zabiegom stronnictwo 

as Zawrzeni sniemowe, Racib6rz 2 VII 1647, AP Wroclaw, Rep. 135 II 7e, f. 138. 
37 Magni do cesarza, Pilzno wrzesien 1647, SAB, G-146-Magnisove, karton 9, 

f. 548; Relatione ... , bez daty (1647), f. 545-546; Stany opolsko-raciborskie do
Wladyslawa IV, Kozle 11 X 1647, AP Wroclaw, Rep. 35 II 7e, f. 148; Ks'il:tz�ta
i stany slc4skie do Ferdynanda III, Wroclaw 27 VI 1648, SÜA Praga CDK, sygn.
V E 2, karton 8,32, f. 302-311.

38 Wladyslaw IV do Ferdynanda III, Warszawa 2 II 1648, SÜA Praga, CDK, 
sygn. V E 2, karton 832, f. 252; teinze do te,goz, Wilno 17 IV 1648, tamze, f. 265-266. 

39 Por. protokoly sejmiku opolsko-raciborskiego z t�go okresu, AP Wroclaw, 
Rep. 35 II 7e; C z e r  m a k, op. cit., s. 364-365. 
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kr6lewskie znacznie si� wzmocnilo. Niech�tny mu, bo odsuni�ty od wla
dzy, hrabia Oppersdorf tak scharakteryzowal jego rzqdy: ,,Sey die Conclu
sio dess Fürstenthumbss-ausschuss gewesen, dass, wass herr Landess
hauptmann ardentissime ut legatus ihr Königl. Mayt. proponiret, alles 
strictissime ges�hehen müsse" 40• Gdy wymagal tego interes kr6la, Magni 
zawsze potrafil zmusic do uleglosci stany 41. 

Postawa Magniego po powrocie z Wloch nie podobala si� poplecz
nikom cesarskim w Pradze, we Wroclawiu i w .samym ksi�stwie opolsko
raciborskim. Zarzucano mu, ze jako starosta nie dba o interesy cesar
skie, lecz o interesy kr6la i stän6w opolsko-raciborskich. Niekt6rzy za
rzucali mu wr�cz zdrad� cesarza, szczeg6lnie z powodu rokowan ze 
Szwedami. Nie przeto dziwnego, ze na dw6r cesarski zacz�ly naplywac 
anonimowe i nieanonimowe doniesienia, w kt6rych oskarzano Magniego 
o wszystkie mozliwe zbrodnie wobec cesarza 42• Konsekwencjq tych do
nos6w byla calkowita zmiana stosunku cesarza do Magniego. 0 lasce
cesarskiej nie bylo juz mowy. Zacz�ly si� natomiast szykany. Najpierw
Ferdynand III podjql decyzj� o odebraniu Magniemu podkomorstwa
morawskiego, motywujqc ten krok tym, ze funkcja podkomorzego wy
maga, by urz�dnik przebywal 'rla miejscu. Cesarz zapomnial przy tym,
ze uprzednio sam wyrazil zgod� na jej sprawowanie. przez zast�pc�. Ma
gni skarzyl si� r6wniez, ze bez porozumienia z nim sprzedaje si� jego
wsie morawskie, rozwala si� tamy w stawach, niszczy pola uprawne,
a jego folwarki i poddanych obciqza si� nieproporcjonalnie wysokimi
w stosunku do innych majqtk6w podatkami i daninami. Jesieniq 1647 r.
rozeszly si� tez na Morawach wiesci, ze cesarz widziaföy ch�tnie usuni�
cie Magniego z urz�du staroscinskiego w Opolu. Na listy faworyta kr6-
lewskiego nie odpisywali przyjaciele, nie otrzymywal tez odpowiedzi od
cesarza i jego ministr6w. Zadne usprawiedliwienia i prosby o zmian�
stosunku cesarza do jego osoby nie byly brane pod uwag� 43

• W obronie
Magniego interweniowal na dworze wiedenskim Wladyslaw, a po jego
smierci Jan Kazimierz. Interwencje te niewiele daly, poniewaz cesarz

40 Par. list Jerzego Oppersdorfa da Melchiora Gaschina, bez daty, SÜA Praga, 
CDK, sygn. V E 2, karton 832, f. 540-541. 

41 Tenze da tegoz, Glog6wek 5 X 1647, tamze, f. 542-543.
42 Szyfrowana depesza anonimowa, praes. 23 VI 1648, tamze, f. 298; Gründliche

Relation, tez anonimowa, Linz 26 VI 1648, tamze, f. 298-299. W tej ostatniej czyta
my mi�dzy innymi: ,,Wass nemblich herr Graff Magni im Mundt, Herz und alle 
dessen Actiones nicht Osterreichisch, sondern ganz desperat und feindtselig, in 
deme er mit dem Feindt offen und heimblkh practiciret...". 

43 Cesarz da Magniego, Praga 14 X 1647, SAB, · G 146-Magnisove, karton 9, 
f. 2-3; Magni do barona d'Auschy, 16 XI 1647, tamze, f. 536-538; tenze do cesarza,
bez daty (1647), tamze, f. 538-539; tenze da Marii Ludwiki, styczen 1648� tamze,
f. 24-28; tenze do hrabiego Trautmannsdorfa, 3 VI 1648, tamze, f. 33.
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konsekwentnie odrzucal' zarzuty, jakoby Magni znajdowal si� w nielasce 
i jakoby szykanowano jego dobra straznickie 44• 

W swietle powyzszych rozwazan trudno uznac w ,prawdziwy ciqzqcy 
na Magnim zarzut sluzenia dwom panom jednoczesnie, a wi�c i nielojal
nosci wobec Wladyslawa IV. Przeczq bowiem temu nieustanne ataki 
slc1skich, czeskich, morawskich, austriackich i wloskich poplecznik6w 
habsburskich na jego osob� oraz nielaska cesarza. Wydaje si�, ze do 
smierci Wladyslawa Magni ,pozostal lojalny woibec swego protektora 
i dobroczyncy. W tym okresie na pewno nie przekazywal t-aj emnic 
dworu warszawskiego do Wiednia. Oczywiscie Magni nie rnbil tego 
bezinteresownie. Nie lezalo to w jego naturze. Wzglqd na wlasny 
interes - jak slusznie podkreslil Czermak - byl gl6wnym motorem 
jego post�powania. Pod tym wzgl�em nie byl absolutnie wyjqtkiem 
i trudno go za t� interesownosc ganic. Istotniej.sze byfo t,o, ze szqerze 
zwic1zal si� z kr6lem polskim i u jego boku chcial zrobic karier�, od
powiadajqcq jego - byc moze - wybujalym ambicjom i aspiracjom, 
choc moze nie tak daleko idqcym, jak ,s�dzi Kubala. Widocznie do
szedl do wniosku, ze u boku Habsburg6w, kt6rym przeciez tak wiele 
zawdzi�czal, nie osic1gnie tyle, eo przy pomocy kr6la. Spodziewal 
si� przy tym, ze protekcja kr6lewska uchroni go przed nielaskq 
cesarskq. I tu si� przeliczyl. Na dworze cesarskim stal si� osobc1 
podejrzanc1 i w r6zny spos6b szykanowanq. 

Po smierci Wladyslawa IV 20 V 1648 r .. o'kolicznosci zmusily Mag
niego do dokonania jeszcze jednej wolty w jego zyciu. Jeden z gl6wnych 
1
pretendent6w do tronu polskiego, a ·nast�pnie elekt Rzeczypospolitej, 
.Jan Kazimierz, wyraznie nie lubil faworyta swojego brata i nie darzyl 
go z.aiufanlem. Chcial go sr� tez pozbyc z dworu wa!4szawskiego. Wy
korzystal wi�c klopoty Magniego na dworze wiedenskim i wyprawil 
150 do cesarza w celu oczyszczenia si� ze stawianych mu zarzut6w 45. 

Stary lis Magni szybko si� zorientowal; ze u boku nowego kr6la nie 
ma czego .szukac. Udal si� wi�c do Linzu, gdzie przebywal Ferdy-

, / 

nand III. I choc powszechnie dziwiono 1si�, ze si� na ten krok wazyl, 
�hoc grozono mu nawet smiercic1 46, ipoprosil cesarza o audiencj�. Uzys-

44 Wladyslaw IV do Ferdynanda III, Wilno 15 III i 17 IV 1648, SÜA Praga. 
C:DK, sygn. V E 2, karton 832, f. 257-260 i 265-266; Ferdynand III do Wladyslawa 
VI, P,:-aga 25 III 1648, tamze, f. 267, 284; Jan Kazimierz do cesa_rzowej Eleonory, 
Warszawa 6 i 2·9 VII 1648; SAB, G 146-Magnisove, karto� 9, f. 34-35; tenze do 
cesarza, Warszawa 29 VII 1648, tamze, f. 34; 1enze do ksiE�cia Terran'ova, Warsza
wa 26 VII i 22 VIII 1648, tamze, f. 35 .. 

45 Jan Kazimierz do cesarza, Warszawa 6 VII J648, SAB, G 146-Magnisove, 
karton 9, f. 34. 

46 Relatione della Conversatione, Linz 22 VIII 1648, tamze, f. 35. 
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kal jq po koniec sierpnia 1648 r. Podczas audiencji Magni wyjqtkowo 
szczerze, a nawet cynicznie wyjawil przyczyny swego przybycia do 
Linzu, potwierdzajqc otwarcie krqzqce o nim ipogloski, · ,,dass ich zu 
Ewer Mayt. gekommen sei, gleich einem Spion und aus Furcht, dass 
ich am polnischen Hofe nach dem Tode des Königs nicht mehr ange
nommen werde. Frankreich verfolgt mich, Schweden begienn eifer
suchtig aIUf mich zu werden". W ·zwiq:zku z tym ·zapytywal cesarza, eo 
innego mial zrobi6, dokqJd .siE: udac? Prosil wiE:c Ferdynanda o lask� 
i patetycznie oswiadczyl, ze jesli i cesarz go wyp�dzi, woli smierci. 
Przy okazji zdradzil cesarzowi wszystkie tajemnice dworu polskiego 47. 

I tutaj dopiero zarzuty stawiane przez historyk6w polskich Magniemu 
znalazly pelne potwierdzenie. Cesarz .Przyjql go laskawie, zwolnil 
dobra staznickie od kwaterunku, przywr6cH mu podkomorstwo mo
rawskie i stopien feldmarszalka 48. Wydawalo siE:, ze Magni wyszedl 
zwyciE:siko z ciE:zJkiej opresji. Niespodziatnie jednak w leicie 1649 r. 
kazano mu siE: stawic na dworze cesarskim, a nastE:pnie aresztowano go. 
Nie znamy przyczyny tego aresztowania. W kazdym razie przez jakis 
czas Magni przebywal w· wiE:zieniu. Po pewnym cza.sie zostal wypusz
czony na wolnosc i juz do konca zycia cieszyl siE: las�q cesarskq. 
Zmarl w 1652 r. 49 

Gdy wiesci o spowiedzi Magniego w Linzu dotarly do Warszawy, 
Jan Kazimierz w grudniu 1648 r. udzielil mu dymisji ze stanowiska 
starosty ksiE:stwa opolsko-raciborskiego so.. Pozbyl siE: w ten spos6b 
ostatecznie nielubianego przez siebie faworyta Wladyslawa IV. Tak 
skonczyl siE: polski okres zycia Magniego. 

Franciszek Magni nie ·byl tna pewno postacic:t sympatycznq. Kosmo
polita - got6w byl zwiq2ac ·z ikazdym, kto ,zapewnial mu ·zrobienie 
kariery i majc:ttku. Na kilka lat zwiqzal 1siE: scislej z Wladyslawem. IV, 
gdyz sqdzil, ze. u jego boku osiqgnie wiE:cej niz na dworze cesarskim. 
Wladyslawowi 1sluzyl tez - jak Scl!dZE: - uc2:ciwie i wiernie. Dw6r 
polski zdradzil dopiero po smierd kr6la, gdy znalazl si� wlasciwie 

47 Magni do cesarza, Linz 28 VIII 1648, tamze, f. 36; Relacja z audiencji u ce

sarza, Linz 28 VIII 1648, tamze, f. 36-37. 
48 Dekret cesarski, Linz 3 IX 1648, tamze, f. 50i3-504; Ernennung des Grafen

Franz von Magni zum Feldmarschall Leut., 8 III 1649, tamze, f. 133; Kais. Decret 

an Grafen Franz von Magni den neuernennten Landrechtsbeisitzer den Eid abzu

nehmen, Wieden 10 X 1649 . 
49 Befehl an den Grafen Franz von Magnis sofort in der Hoffkanzlei zu 

erscheinen, Wieden 24 VII 1649, tamze, f. 155-156; Kais. Decret an den Grafen 

Franz von Magni, weiter im Arrest zu verbleiben, Wieden 23 VIII 1649, tamze, 

f. 69-70; Magni do cesarza, bez daty, tamze, f. 65-66.
50 Auss-Schuss Zemsky, Opole 22 XII 1648, AP Wroclaw, Rep. 35 II 7e, f. 183-

184.
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w ,sytuacji bez wyJscia i musial ratowac wlasm1 sk6r�. Trudno mu 
si«:: zresztq dziwic, skoro - jak pisal gorliwy zwolennik Habsburg6w 
W awrzyiniec Jan Ruda•wski - w tym ezasie sami Polacy roznosili polskie 
tajemnioe po oibcych dworach 51

• Wcale go to w naszych oczach nie 
usprnwiedliwia, ale nie mozemy zapominac, ze w swojej epoce nie nale
zal do wyj qtk6w. 

FRANZ MAGNI IM DIENSTE WI..ADYSI..AW IV. 

Graf Franz Magni (15,98-1652) machte eine glänzende Karriere beim Mili

tär und in der Dip1'omatie an der Seite der Habsburger. Durch seinen Bruder, 
den Kapuziner P. Valerian kam er in nähere Beziehungen zu König Wlady

slaw IV., in dessen Namen er verschiedene diplomatische Missionem verrichtete. 

Doch erst gegen Ende seines Lebens verband sich der König enger mit Magni, 
als dieser wegen seinen Beziehungen zu Schweden und Siebenbürgen im Jahre 

1645 die Gunst des Hauses Habsburg verloren hatte. Im Februar 1646 zog 
Magni mit seiner Familie nach Warschau um, wurde jetzt zu einem der 
wdicht1gsten Favoriten des Königs und ver.trauten Berater in Angelegenheiten 

des Krieges g�gen die Türkei. 

Im Auftrag des Königs begab er sich mehrmals als Botschafter zu den 
Schweden, zum Kaiser und in die italienischen Kleinstaaten. Ausserdem berief 
Wladyslaw IV. Magni zum Landeshauptmann des Fürstentums Opole-Racib6rz. 
Als Laindeshauptmanin vertrat er die Interes1s,en des Königs, trug zur Stärkung 

der königlichen Partei i.111 Obserschles.ien bei UIIld schwächte die einflüsse der An

hänger des Kaisers, wodurch er beim Kaiser in Ungnade gefallen ist. Ersit nach 

dem Tode Wlardyslaw IV. verliesis Magni den polruschen Hof, weil ihm der König 
Jan Kazimien wedeir Vertrauen schenkte nach für ihn Sympathie hatte. Magni 
begab sich auf den kaiserlichen Hof, dort wurde ihm Verzeihung gewährt fürt 

alle Vergehen t11nd bei Gelegenheit hatte er Geheimnisse des königlichem Hauses 

verraten. 

s1 „Cz�sto si� zdarza, ze Polacy rozglaszajq nawet tajemnice domu kr6lewskie
go, zamiary sprzymierzeiic6w, hierarchiczny porzctdek wojskowy ... " W. J. R u  -

d a w s k i, Historia polska od smierci Wladyslawa IV az do pokoju oliwskiego, 

czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r., przelozyl i wydal 
W. Spasowicz, t. I, Petersburg i Mohylew 1855, s. 100. 




