
VENIAMIN CIOBANU (JASSY) 

Sobótka 1980 2 

PL ISSN 0037-7511 

JAN SOBIESKI W HISTORIOGRAFII RUMUŃSKIEJ 

Wydarzenia polityczne i militarne, które _wstrząsnęły Europą po
cząwszy od lat osiemdziesiątych XVII w., były śledzone z zaintereso

waniem i nadzieją przez władców trzech księstw rumuńskich: Siedmio

grodu, Wołoszczyzny i Mołdawii. Zainteresowanie wynikało z koniecz
ności dobrej orientacji w każdej zmianie we wzajemnych układach sił 
politycznych, a zwłaszcza w stosunkach między tymi krajami, które 
znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie z Rumunią. Chodziło bo
wiem z jednej strony o uniknięcie podporządkowania któregoś z księstw 
rumuńskich jakiemuś chrześcijańskiemu mocarstwu zaangażowanemu 
w wojnę przeciwko Imperium Ottomańskiemu, a z drugiej strony nie 
należało się kompromitować w oczach sułtana posunięciami na korzyść 
chrześcijan. Równocześnie z rozpętanymi konfliktami władcy rumuńscy 
wiązali nadzieję na odzyskanie niepodległości i zjednoczenie wszystkich 
ziem rumuńskich. Oczywiście, realizacja wspomnianych oczekiwań była 
możliwa tylko przez bezpośredni udział w tych wydarzeniach. Wybitną 
zasługą przynajmniej niektórych spośród rumuńskich hospodarów było 
to, że współdziałanie militarne z Turcją, do którego byli zobowiązani 
jako lennicy, ograniczali do niezbędnej konieczności; natomiast równo
legle prowadzili intensywną, tajną akcję polityczną wymierzoną prze
ciwko temu państwu. 

Sytuacja taka wytworzyła się w czasie kampanii tureckiej rozpoczę
tej oblężeniem Wiednia, które to wydarzenie „rozpęta długotrwałe i wiel
kiej wagi działania wojenne i dyplomatyczne". W tym okresie polityka 
zagraniczna księstw rumuńskich rozwinęła się „intensywnie, wszech
stronnie, wszelkimi możliwymi sposobami w grę wielce wyrafinowanq 
i znakomicie dostosowaną do okoliczności" 1

. 

Pomyślność wysiłków podejmowanych przez hospodarów rumuńskich 
w celu odzyskania i umocnienia niezależności politycznej, a także zjed
noczenia ziem rumuńskich, w dużej mierze zależała od akcji polityczno-

1 V. Z a bor o v s c h i, Istoria poiiticei externe a ceLor trei principate... de La 

asediul Vienei (1683), pina la maartca tui Serban Cantacuzino... [Polityka zagra

niczna trzech księstw od oblężenia Wiednia do śmierci Konstantyna Cantacuzino]. 

Bucure!?ti 1925, s. 25. 
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-militarnych prowadzonych przez Polskę. Dlatego też na postawy Ru

munów, a zwłaszcza Mołdawian, w trakcie owych wydarzeń miały wpływ

w dużym stopniu z jednej strony sukcesy wojskowe, z <:lrugiej zaś

iluzje i rozczarowania co do polityki prowadzonej przez Jana Sobieskie

go. Sprawy te były przedmiotem studiów i zostały wyjaśnione przez tych

historyków rumuńskich, którzy specjalnie, bądź. tylko pośrednio, intere

sowali się problemem stosunków polsko-rumuńskich w okresie panowa

nia Jana III Sobieskiego 2.

W wydarzeniach, które w 1683 r. rozegrały się pod murami Wiednia. 

wyróżnili się także Rumuni. Fakty te uwypuklił m. in. historyk rumuń

ski I. I. Nistor s. Na podstawie dokumentów rumuńskich i obcych ukazał 

on wysiłki Rumunów (którzy ze względu na status prawno-polityczny 

księstw rumuńskich znajdowali się w obozie tureckim), zmierzające do 

utrudnienia działań wojskom sułtana i przez to samo ułatwienie sukcesu 

chrześcijanom. Wspomniany autor przytacza m. in. przykłady sabotażu 

uprawianego przez Rumunów przy bombardowaniu Wiednia przez arty
lerię turecką, a także mówi o dostarczeniu przez nich bardzo istotnych 
wiadomości obrońcom, co przyczyniło się do podtrzymania ich oporu 

w momencie, gdy skłonni byli już do kapitulacji, nie wiedząc, iż w obo

zie tureckim zaczynało brakować amunicji. Na tym polu wyjątkowe za

sługi położyli hospodar Wołoszczyzny Szer ban Cantacuzino i hospodar 
Mołdawii Gheorghe Duca. Tę prochrzescijańską postawę I. I. Nistor tłu
maczy obawą władców rumuńskich przed pogorszeniem statusu poli
tyczno-prawnego ziem rumuńskich w wypadku zwycięstwa Turków. Ru
muni znajdowali się także w szeregach wojsk polskich walczących pod 
Wiedniem, a wśród nich wyróżnił się zwłaszcza mołdawski bojar Cal
mutchi, którego dzielność została wynagrodzona przyznaniem mu w Pol

sce indygenatu. 

W planach wojennych koalicji antytureckiej ważną rolę odegrać 
miały księstwa rumuńskie. Zadanie pozyskania przychylności Mołdawii 

i Wołoszczyzny powierzone zostało Janowi Sobieskiemu. Tę misję So
bieskiego analizował także I. I. Nistor 4 oraz C. A. Stoide 5.

2 Ze względu na charakter opracowania nie jest możliwa pełna prezentacja 
wszystkich tych prac nawet w formie przegl ądu, stąd konieczność ograniczenia się 
do kilku najważniejszych. 

s I. I. N i s to r, Un romc'in iscoadc'i la 1683 in tabc'ira regului Sobieski la Viena 

[Szpieg rumuński w 1683 r. w obozie króla Sobieskiego pod Wiedniem] (Academia 
Romana. Memoriile sectiuni istorice, seria III, t. XII, Bucure�ti 1932, s. 55-73). 

' I. I. N i s t o  r, Lagcirele de ta Lenfe$ti $i Sarauti si campaniite bucovinie

neale regului Sobieski ... [Obozy w Lente$ti i Sarc'iuti i wyprawy bukowińskie króla 

Sobieskiego] (Inchinare lui Nicolae Iorga [Księga ku czci Mikołaja Iorgi], Cluj 
1931, s. 296-307). 

s C. A. S to i d e, Contributii la cuno$terea relatiilor moldo-poloneze din anii 
1683-1684 [Przyczynki do znajomości stosunków motdawsko-polskich w latach 

1683-1684] (Anuarul Institutului de Istorie �i archeologie A. D. Xenopol, XIII. 
Ia$i 1976, s. 71-91). 
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Nistor ograniczył się do analizy wojskowego aspektu sprawy, nato
miast Stoide próbował dociec politycznych przyczyn klęski Sobieskiego 
w Mołdawii w latach 1683-1684, mimo iż cała ludność popierała walkę 
u boku Polaków przeciwko Turcji. Wedle opinii autora, który oparł się 
na licznych źródłach rumuńskich i obcych, w tym także polskich, przy
czyny klęski należy doszukiwać się w postępowaniu Stefana Petriceicu, 
który wprawdzie w listopadzie 1683 r. wstąpił ponownie na tron moł
dawski dzięki pomocy wojsk polskich, ale obawiał się, że Sobieski nie 
będzie w stanie mu pomóc w utrzymaniu władzy wbrew życzeniom 
Turcji.· Do tego należy dodać wyraźne zmniejszenie się entuzjazmu hos
podara i polonofilskich bojarów, ponieważ zrozumieli oni intencje Jana 
Sobieskiego i jego otoczenia dotyczące przyszłości księstw rumuńskich, 
intencje znane i podkreślane także w historiografii polskiej. W rezulta
cie Stefan Petriceicu próbował ugody z Turcją i w tym samym czasie 
czynił odpowiednie kroki w Moskwie, by uzyskać pomoc w walce prze
ciwko Turcji. Ale te ostatnie poczynania okazały się bezskuteczne. 
W tych warunkach Stefan Petriceicu zmuszony był uchodzić do Polski, 
gdzie się naturalizował. Sytuacja jego oraz byłego hospodara Wołosz
czyzny Konstantyna Szerbana, znajdującego się w analogicznym poło
żeniu, była przedmiotem pracy P. P. Panaitescu 6• Autor wykorzystał 
w niej wiele nieznanych dokumentów, które opublikował w aneksie. 

Ukazanie się pracy historyka polskiego Cz. Chowańca 7 przyczyniło 
się do pogłębienia przez niektórych historyków rumuńskich studiów nad 
stosunkami między Janem Sobieskim a hospodarem mołdawskim Kon
stantynem Cantemirem. N. forga w odczycie wygłoszonym w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu w lutym 1933 r. polemizował z poglądem Cz. Cho
wańca i innych historyków polskich, iż głównym winowajcą nieudanej 
wyprawy króla polskiego w 1686 r. był hospodar mołdawski. Uważał on, 
iż przyczyną wspomnianej porażki i głównym zarazem źródłem niepo
rozumień między Rumunami i Sobieskim była sprzeczność między aspi
racjami Rumunów, którzy pragnęli uzyskać możliwie pełną niezależność 
polityczną, a nową linią polityki wschodniej króla polskiego, która 
ugruntowała się po wspaniałym zwycięstwie pod Wiedniem s. Innymi 
słowy, jak zauważył N. Iorga przy innej okazji 9, niepowodzenie wy-

6 P. P. Pa n a i t e  s c u, Pribegia lui Constantin $erban Basarab $i a lui $tefem 
Petriceicu $i testamentele lor [Tułaczka Konstantyna $erbana Basaraba i Stefana 

Petriceicu oraz ich testamenty] (Academia Romana. Memoriile sectiuni istorice, 
seria III, t. XXI, Bucure$ti 1939, s. 373-432).

7 Cz . Ch o w a n i e  c, Wyprawa Sobieskiego do Mołdawii w 1683 r., Warszawa 
1932. 

8 N. I o r  g a, Sobieski et les Roumains 1683-1696 (Revue Historique du Sud
Est Europeen, X, Bucure$ti 1933, s. 287-306).

9 N. I o r  g a, Observatii finale (ia conferinta lui O. Halecki „Relatiile romano

-polone") [Uwagi końcowe do odczytu O. Haleckiego „Stosunki rumuńsko-polskie"] 

(Revue Historique du Sud-Est Europeen, XIII, nr 7-9, s. 249-253).
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praw Sobieskiego do księstw rumuńskich wynikało z faktu, że król „za
pomniał o starej zasadzie zwierzchnictwa lennego", przez którą „rozu

miał coś innego", a mianowicie „suwerenność" 10. Wielkiemu historyko
wi rumuńskiemu Iordze chodziło tu o to, że w koncepcjach Sobieskiego 
dotychczasowa tradycja luźnych form zależności hospodarstw rumuń

skich od Polski, występujących w poprzednich epokach, miała ulec zmia
nie niepomyślnej z punktu widzenia społeczeństwa rumuńskiego, gdyż 

nastąpiłaby o wiele większa zależność tych krajów od państwa pol
skiego. 

Znaczenie wyprawy z 1686 r. było też przedmiotem zainteresowania 
A. Lapedatu 11_ Według dobrze uzasadnionej opinii autora, jeżeli się

weźmie pod uwagę polityczne okoliczności wydarzeń, ,,wyprawa polska
do Mołdawii Jana Sobieskiego w 1686 r. okazała się raczej rozdziałem
historii powszechnej, historii Europy, niż rozdziałem historii lokalnej,
historii Mołdawii" 12. Rozważania Lapedatu koncentrują się wyraźnie

na jednej stronie akcji Sobieskiego, nie przekreślając słuszności przy
toczonych powyżej uwag Iorgi.

Stosunki mołdawsko-polskie za panowania Konstantyna Cantemira 
wziął też na swój warsztat Georghe Duzinchvici 1s. Analizując politykę 

zagraniczną Jana Sobieskiego podkreślił on, że król polski „był nie tylko 
żołnierzem, ale i człowiekiem, który dobrze rozumiał czasy, w których 
żył", i dlatego „zdawał sobie dobrze sprawę, że Polska bez pomocy 
z zewnątrz nie może rozpocząć wojny z Turcją" 14_ W konsekwencji 
zajął się poszukiwaniem sojuszników, wśród których dzięki swej po
zycji geograficznej i potencjałowi ekonomicznemu i militarnemu znaj
dowały się również księstwa rumuńskie. W tym celu, prowadząc per
traktacje z Habsburgami i z królem Francji, rozpocz-ął równocześnie 
w 1685 r. bezpośrednie rokowania z Mołdawią i Wołoszczyzną, mające 
na celu ostatecznym podporządkowanie sobie co najmniej obu tych 
księstw rumuńskich. Jeżeli chodzi o pertraktacje z Mołdawią, wygóro

wane żądania Sobieskiego (hospodar miał dać jako zakładników swego 
syna i dwóch znacznych bojarów) sprawiły, że również w 1686 r. nie 
dały one pozytywnych rezultatów. Przeciwnie, wzrosły wzajemne po
dejrzenia. Ponadto niezdecydowanie Jana Sobieskiego w kwestii sposo-

10 Tamże, s. 252. 
11 A. La pe da t u, Jurnalul princepelui Iacob Sobieski, fiul regelui Ioan, 

asupra campaniei palone in Moldova la 1686 [Dziennik księcia Jakuba Sobieskiego 
o kampanii w Mołdawii w 1686 r.] {Academia Romana. Memoriile Sectiuni istorice,
seria III, t. XIII, Bucure�ti 1932-1933, s. 279-314).

12 Tamże, s. 281.
ia G. Du z i n che vi ci, Ceva nou despre legdturile lui Sobieski cu Moldova 

[Coś nowego o związkach Sobieskiego z Mołdawią] (Academia Romanii. Memoriile 
Sectiuni istorice, seria III, t. XIX, Bucurei;;ti 1937, s. 283-300). 

14 Tamże, s. 283. 
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bów uzyskania sojuszu z Mołdawią sprawiło, że Konstanty Cantemir 
nie stanął obok króla, gdy ten zorganizował nową wyprawę do Moł
dawii w 1686 r. Natomiast w trakcie tej wyprawy hospodar mołdawski 
oddał rzeczywiste usługi królowi polskiemu, co było niewątpliwym do
wodem chęci uczestniczenia Rumunów w akcji pozbycia się Turków 
z Europy. Pragnienie to okazywali Rumuni także w latach 1687-1688, 
co autor udowodnił na podstawie 2 dokumentów znajdujących się 
w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (autor opublikował je 
w aneksie pracy). Jan Sobieski nie posiadał jednak wystarczających 
środków, by się zaangażować w decydującą wojnę z Turcją i zapewnić 
sobie otwarte i całkowite przystąpienie Rumunów do wojny. Z tego 
powodu plany Sobieskiego, by w takiej bądź innej formie sprawować 
kontrolę nad księstwami. rumuńskimi, nie zostały zrealizowane. 

Z powyższej, .z konieczności bardzo skrótowej analizy kilku najważ
niejszych prac rumuńskich historyków na temat stosunków rumuńsko
-polskich w czasach Jana III Sobieskiego wynika jasno, że temat ten 
cieszył się i nadal cieszy dużym zainteresowaniem. Niniejszy przyczy
nek ma na celu ukazanie tylko kilku aspektów rumuńskich w polityce 
zagranicznej polskiego króla. Wagi tych aspektów nie należy oczywiście 
przeceniać, ale też nie można minimalizować, a w przyszłych badaniach 
nie powinno się na pewno ich ignorować. 

JOHANN SOBIESKI IN DER RUMXNISCHEN WSTORIOGRAPHIE 

Der Verfasser weist vor allem auf den Beitrag der Rumanen am Sieg vor Wien 

im Jahre 1683 hin und prasentiert dann die Meinung der rumanischen Historio

graphie iiber die Ursachen des Mi13erfolgs der Bemiihungen Sobieskis urn die Un

terstiitzung der rumanischen Fiirstentiimer im Kampf gegen die Tiirken. Johann 

III. habe das Streben der Riimanen nach grosserer politischer Unabhangigkeit

unterschatzt.
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