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RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY SZLACHTY WĘGIERSKIEJ 
PRZECIWKO HABSBURGOM A SOBIESKI 

Polsko-węgierskie stosunki polityczne i dyplomatyczne w czasie pa
nowania Sobieskiego przedstawiają obraz bardzo zróżnicowany. Sytu
acja państwa węgierskiego, podzielonego na trzy części wskutek inwazji 
tureckiej od początku XVI w. i z powodu ekspansji cesarstwa habsbur
skiego, różniła się bardzo od sytuacji państwa polskiego, które mimo 
wewnętrznych trudności było niepodległe i działało na arenie politycz
nej Europy. Politykę zagraniczną. Królestwa Węgierskiego reprezento
wał rząd wiedeński Leopolda I, cesarza i króla węgierskiego. Inna część 
kraju, Księstwo Siedmiogrodzkie, od półtora wieku mające samodziel
ność, znajdowało się w tym czasie, po Batorych, Istvanie Bocskaiu, 
Gaborze Bethlenie i Rakoczych, w rękach księcia Michała Apafiego 
i kanclerza Michała Telekyego, którzy radzili sobie z trudem z anarchią 
szlachecką i ze zwierzchnictwem tureckim. Szlachecki ruch opozycyjny, 
który narastał od połowy XVII w., obejmował przede wszystkim prze
śladowanych protestantów z Królestwa Węgierskiego oraz emigrantów 
z Siedmiogrodu lub z terytoriów podbitych przez Turków. Po objęciu 
tronu przez Sobieskiego Imre Thokoly wysunął się na czoło szlacheckie
go, antyhabsburskiego ruchu niepodległościowego, korzystającego z taj
nego poparcia Francji. N a początku Porta odnosiła się z nieufnością 
do młodego księcia, który usiłował stworzyć niezależną od Turcji siłę 
wojskową. Po bezskutecznych staraniach o sprawiedliwą 1.,1godę z cesa
rzem oraz wobec osłabienia swoich związków z Francją i Polską po po
koju w Nijmegen (1679) został on zmuszony do zawarcia przymierza 
z Turcją, które okazało się później dla niego fatalne w skutkach 1

. 

Z tego też względu historia powstania Thókolyego, mimo zachęcających 
początków, pozostała pełna sprzeczności. 

Starcia na pograniczu węgiersko-polskim zaniepokoiły naszych są
siadów. Kurucowie pojawili się także w miastach spiskich, które od 
czasu ich zastawu należały do Korony Polskiej i znajdowały się wów-

1 L. Be n cze di, A Thokoly-felkeles a magyar tortenelemben [Miejsce po

wstania Thokolego w historii Węgier] (Magyar Tudomany, 1979, s. 343). 
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czas pod rządami starostów Lubomirskich. W sierpniu 1680 r. Sobieski 
pisze do senatorów: ,,Tekiely wysłał Petrociego do naszych 'miast spis
kich i zajął ich już cztery", ,,węgierscy malkontenci znajdują się pod 
dowództwem Petrociego w niektórych miastach Spiszu" 2

• Różne doku
menty odnoszące się do Thokć:ilyego dowodzą, że Polacy obserwowali 
z żywą uwagą poruszenia armii kuruców w północnych Węgrzech i byli 
poinformowani o pretensjach Węgrów. W pamfletach politycznych za
atakowali jednak orientację proturecką księcia Thokć:ilyego. List pana 
S. L., możnowładcy polskiego, do pana markiza C. L., w którym uwi
doczniono praktyki i tajne machinacje Francuzów z Turkami i zbunto
wanymi Węgrami, opublikowany po łacinie i również po niemiecku,
datowany z września 1682 r. i wydany w następnym roku, wykazuje
tendencje raczej procesarskie. W wersji łacińskiej autor, przywodząc
pamięć Stanisława Lysimachosa, �yłożył polskie poglądy· na „obecne
rozruchy na Węgrzech" s.

Przedstawiając tajną korespondencję, częściowo zaszyfrowaną, amba
sador cesarski, chroniony przez swojego mocodawcę, żądał od króla pol
skiego wydalenia szpiega Du Vernay Boucaulda. Już w swoim „prze
mówieniu" wyłożył główny argument, dowodząc, że dyplomacja fran
cuska przy współpracy Du Vernaya podburzała Turków przeciwko 
Polsce. 

Scena opisana w liście rozegrała się w Jaworowie, królewskiej rezy
dencji Sobieskiego. Zgodnie z twierdzeniem autora król miał zarządzić 
śledztwo, aby wyjaśnić machinacje ambasadora Francji Du Vitry'ego 
i zapobiec organizowaniu się Węgrów w Polsce przeciwko cesarzowi. 

Po zawarciu w marcu 1683 r. przez Polskę i Habsburgów przymierza 
skierowanego przeciwko Turkom, Thokć:ily wysłał swoich dyplomatów 
do Jana III, aby poinformować króla o przyczynach, które go zmusiły, 
by z dwojga złego wybrać protektorat turecki. Wyrażał nadzieję, że 
Sobieski nie zaatakuje Węgrów. Dowódca kuruców luteranin zapewniał 
króla polskiego o zachowaniu tolerancji w stosunku do katolików. W od
powiedzi władca polski zawiadomił Thokć:ilyego, że będzie tylko tych 
zwalczał, którzy służą w armii tureckiej. Zaoferował także Thć:ikolyemu 
swoje pośrednictwo u cesarza z uwagi na to, że od końca 1682 r. obo
wiązywało zawieszenie broni między kurucami i wojskami cesarskimi'· 

Przedstawione przed chwilą wszystkie trzy kierunki polityki zagra-

2 List do senatorów 22 VIII 1680, Akta Jana III, s. 782; Czart., rkps 428, nr 7, 

s. 91. 

3 Lettre... d rassemblee des Etats. de t'empire d Ratisbonne, sur tes affaires

presentes de ta Hongrie. Chez J. C. Emerich, A Ratisbonne 1683, 12
°

, p. 62 et 

supplement jusqu'a la page 119 C. L.*** indique Claudius Lentulus. Autorem jest 

prawdopodobnie Herakliusz Lubomirski. 
4 D. A n g y a 1, Kesmdrki Thokoty Imre, 1657-1705, Budapest 1889, t. II, s. 9-

17; Akta Jana III, s. 52, 61. 
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nicznej Rzpltej, uwzględniając związki Sobieskiego z Austrią, . Siedmio
grodem i ruchem Thi:ikolyego, skłaniają · do szczegółowego rozważenia 
narzucających się problemów. Jest to tym bardziej potrzebne, że w hi
storiografii europejskiej nie ma jednolitych poglądów na walkę między 
mocarstwami. Do dyskusji doszło wskutek polemiki podjętej przez histo
ryków węgierskich z tradycyjną wiedeńską koncepcją historyczną do
tyczącą absolutyzmu habsburskiego, wschodniej polityki francuskiej mo
narchii absolutnej i jej dyplomacji wobec Turcji oraz niepodległościo
wego ruchu szlachty węgierskiej s. Zgodnie z nowymi poglądami histo
ryków węgierskich „powstanie Thi:ikolyego w czasach Sobieskiego było 
specyficzną próbą utworzenia państwa niezależnego od Habsburgów i nie 
opierającego się na Siedmiogrodzie, ale bazującego na własnych środ
kach, zmierzającego zgodnie ... do utworzenia scentralizowanej monar
chii szlacheckiej" 6

• Orientacja proturecka była główną przyczyną nie
powodzenia tego planu. Atak turecki na Wiedeń w 1683 r. doprowadził 
do naruszenia względnej równowagi w Europie środkowej, co skłoniło 
Polskę do interwencji. Klęska Turków pociągnęła za sobą upadek Tho
ki:ilyego. 

W związku ze zbliżającą się trzechsetną rocznicą zwycięstwa So
bieskiego pod Wiedniem, sądzę, że w ciągu najbliższych lat będziemy 
jeszcze mieli okazję do dyskutowania nad naszymi wspólnymi proble
mami odnoszącymi się do ostatniego trzydziestolecia XVII w. I choć 
wiązanie prac badawczych z rocznicami nie powinno stać się zwyczajem 
godnym kultywowania, wydaje mi się pożyteczne skierowanie naszej 
uwagi na osobowość Sobieskiego i jego stosunki z Węgrami. W ubiegłym 
roku z okazji trzechsetnej rocznicy powstania, w miejscowości, gdzie 
ogłoszono proklamację kurucką, w Hajduszoboszlo, podjęliśmy na kon
ferencji z udziałem obcych specjalistów temat: Powstanie Thokolyego 

w historii węgierskiej i europejskiej. Między innymi Moritz Csaky 
z Wiednia omówił odbicie powstania Thokolyego w historii Austrii. 
Claude Michaud z Francji zajęła się polityką wschodnią Ludwika XIV. 
Turkolodzy obcy i węgierscy (Vojteck Kopcan, Gyorgy Hazai, Gyula 
Kaldy Nagy) przedstawili związki Thokolyego z Portą i z Cesarstwem 
w dobie kampanii wiedeńskiej w 1683 r. Polak Zygmunt Abramowicz 
mówił o Sobieskim i Thoki:ilym. Cały materiał konferencji ukaże się 
w przyszłym roku 1. 

Zgodnie ze znanymi nam źródłami krąg tematów dotyczących związ-

s V. L. Ta p i e, Monarchie et peuples du Danube, Paris 1969, s. 17, 146, 192,

442; B. Kop e cz i, Magyarorszag a keresztenyseg etlensege [Węgry wrogiem

chrześcijaństwa] (A Thokoly-felkeles az europai kći-zvelemenyben [Powstanie Tho

ki:ilego w opinii publicznej Europy], Budapest 1976, s. 203-280).

s B e  n c z e  d i, op. cit., s. 342. 
7 A Thokoly-felkeles a magyar es az europao tortenelemben [Powstanie Tho

kolego w historii Węgier i Europy], red. L. Benczedi, Budapest 1979.
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ków Sobieskiego i rodziny Sobieskich z Węgrami może być podzielony 
chronologicznie na kilka okresów, najważniejsza jednak pozostaje dekada 
od lat siedemdziesiątych do 1683 r. 

Propozycje pośrednictwa Sobieskiego odegrały także pewną rolę 
w negocjacjach Thokolyego z dworem wiedeńskim dotyczących zawie
szenia broni. Jeszcze przed wielkim atakiem Turków Sobieski został 
przyjęty przez cesarza na gwaranta traktatu, który ten zamierzał za
wrzeć z Thokolym. Również i później, po przerwaniu negocjacji, książę 
kurucki nadal ufał Sobieskiemu. W październiku 1683 r. wysłannicy 
Thokolyego, Zsigmund Homonnai, Georgy Gerhard i Daniel Absolon, 
udali się z wizytą do obozu króla polskiego, prosząc go o kontynuowanie 
mediacji. Sobieski okazał się skłonny do podjęcia roli pośrednika, wysu
wając w zaistniałych okolicznościach korzystne dla kuruców węgierskich 
propozycje „przywrócenia przez cesarza konstytucyjnych praw wolności, 
udzielenia amnestii kurucom, odstąpienia Thokolyemu terytorium roz
ciągającego się do Garamu lub do Wagu, przy czym Królestwo Polskie 
udzieli gwarancji traktatu" s. Propozycja króla miała służyć podwójnemu 
celowi. Pragnął on utrzymać Turków w pewnym dystansie od południo
wych granic Polski i tym samym od spraw węgierskich, zyskując jedno
cześnie gwarancje przeciwko zwolennikom cesarza. To wszystko pozo
stawało w związku z polityką południowowschodnią Sobieskiego i jego 
projektem objęcia Siedmiogrodu polskim protektoratem, być może pod

regencją jego syna Jakuba. Jednakże cesarzowi nie zależało już na usłu
gach mediacyjnych Sobieskiego, który sam zawiódł się na Leopoldzie, 
różniąc się z generałami cesarskimi. Odrzucając warunki króla polskie
go, Wiedeń odmówił wznowienia negocjacji, zamierzając znajdujący się 
w krytycznej sytuacji opozycyjny ruch węgierski i siedmiogrodzki zli
kwidować środkami wojskowymi i jednocześnie zmniejszyć możliwość 
wpływu polskiego. 

Dobra wola króla polskiego uwidacznia się także w korespondencji, 
jaką prowadził on z Michałem Telekim w latach 1684-1686 w sprawie 
innego wstawiennictwa. W swoim „Secretum memoriale ad regem Po
loniae" kierownik dyplomacji siedmiogrodzkiej napisał: ,,ta biedna Oj
czyzna jest przedmurzem Polski przeciwko niewiernym, ta biedna Ojczyz
na nie omieszka złożyć swojego dziękczynienia Jego Majestatowi i nieść 
dowodów wiecznej wdzięczności za łaskawość" s. 

W końcu XVII w. Węgry stały się sceną działań znacznych obcych 
sił wojskowych, walk, w których wyniku doszło do wyparcia Turków 
z terytorium kraju. W konsekwencji działań nowej Ligi Swiętej Buda 

8 A n g y a 1, op. cit., s. 70-79; Akta Jana III, s. 485, 493, 527-528, 540; Ko
pe cz i, op. cit., s. 17-18'. 

9 Sobieski es Teleki levelezese [Korespondencja Sobieskiego z Telekim], wyd.

L. Szadaczky (Tortenelmi Tar, 1887, s. 740-741). 
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została odebrana przy udziale oddziałów węgierskich. Odzyskano także 
regiony południowe. Równolegle z tym dwór wiedeński przeszedł takż-
do ofensywy na drugim froncie, celem zlikwidowania oporu ośrodków 
państwowych i ruchów niepodległościowych w Królestwie Węgierskim 
i w Siedmiogrodzie książęcym 10. Zimą 1685-1686 ludność okręgu Bereg 
zbiegła do Polski, żeby uniknąć prześladowań ze strony najemników 
cesarskich. W 1686 r. rozpoczęło się oblężenie zamku-fortecy Munka
czewo, rodowej siedziby Rakoczych, której bronić będzie przez 3 lata 
Ilona Zrinyi, wdowa po Franciszku I Rakoczym, żona Thokolyego, wraz 
ze swoim synem, przyszłym księciem Franciszkiem II Rakoczym. 

Delegaci księżniczki odwiedzili kilkakrotnie dwór Sobieskiego. Oto 
fragment autentycznego utworu literackiego, oddającego również atmo
sferę zamku w Stryju 10 XI 1686: ,,Około czwartej godziny po południu 
sam król, podobnie jak królowa i ich synowie, przybyli do ogrodu, gdzie 
nieco spacerowali. Następnie król zawołał pana Absolona na audiencję, 
rozmawiając z nim około godziny. Przy okazji przedstawiono mu obec
nego pana Matczyńskiego, podobnie jak najmłodszego syna króla zwa-
nego Amorem, po czym przybyła także królowa. P. A'bsolon pozdrowił 
Jej Majestat w imieniu swojej czcigodnej pani. Królowa ze łzami 
w oczach wyraziła swoją życzliwość i łaskawe uczucia dla naszej pani, po
dobnie jak król dla naszego pana. Sciemniło się tymczasem i wszyscy wró
cili do zamku" 11. Wiosną 1687 r. bohaterska matka, znajdując się w roz
paczliwej sytuacji, poprosiła za pośrednictwem Martena Izdency'ego 
o protekcję króla Polski dla swojego dziecka. Sobieski wyraził gotowość
zajęcia się edukacją dziecka Rakoczego 12. Jednakże Munkaczewo skapi
tulowało w początkach 1688 r., a sieroty po Rakoczym zabrane zostały
wraz z matką do Wiednia.

Zatrzymaliśmy się nad tym epizodem rodzinnym, ponieważ imię 
Franciszka II Rakoczego, przybranego syna Thokolyego, związane zo
stało później z rodziną Sobieskiego. ów młody książę, przetrzymywany 
w 1701 r. w więzieniu w Wienerneustadt w Austrii, z którego zbiegł 
dzięki pomocy dyplomacji francuskiej w Warszawie, negocjował w spra
wie kandydatury synów Sobieskiego na tron węgierski. Kiedy jednak 
du Heron wysunął myśl posłużenia się stronnikami Jakuba Sobieskiego 
dla zorganizowania pomocy dla powstania węgierskiego oraz ofiarowa-

10 Magyarorszcig tortenete [Historia Węgier], E. Mo lnar, t. I ,  Budapest 1976, 
s .  283-294; E. Kovacs, Magyarok es lengyelek a tortenelem sodraban [Węgrzy 

i Polacy w nurcie historii], Budapest 1973, s. 178-185. 
11 Dobay Zsigmond naplója 1686 [Relacje Zygmunta Dobaya] (Kesmarki Tho

koly Imre es nem lyel robb hive inek naploi es emplekezetes iras a i, 1686-1705, red. 

K. Thaly, Pest 1868, Monument a Hungaria e Historica , t. XXIII, s. 454).
12 S. M a rk i, II Rakóczi Ferenc elete [Zycie Franciszka II Rakoczego], Buda

pest 1925, s. 7; B. K o p  e cz i, R. A. V a rk o n y  i, Rakóczi Ferenc II, Budapest 

1976, $. 35-44. 

•
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nia synowi królewskiemu korony węgierskiej, Ludwik XIV kategorycz

nie odrzucił tę sugestię 1s. Jak wykazał J. Staszewski w swoim komu
nikacie wygłoszonym w Sarospatak w 1976 r., du Heron, który potrafił 
wykorzystać niezadowolenie polskich magnatów, doprowadził do zainte
resowania się kwestią węgierską przez Potockich i M. Kątskiego. Wy
słannik francuski rozwinął plan akcji mającej na celu wsparcie powsta
nia prowadzonego przez Franciszka II Rakoczego na Węgrzech. W związ
ku z tym, że magnaci byli skłonni podtrzymywać wysiłki Karola XII 
zmierzające do zdetronizowania Augusta II i wysuwali Jakuba Sobies
kiego jako swojego kandydata do korony, ,,du Heron uznał, że młodszy 
brat księcia, Aleksander Sobieski, mógł pretendować do tronu węgier
skiego i wykorzystać pomoc stronnictwa życzliwego Sobieskim. Stron
nictwem tym kierował M. Kątski. Zaciągnął on za pieniądze Jakuba 

Sobieskiego jednostkę wojskową, która miała posłużyć księciu w zdo
byciu tronu węgierskiego". Dążąc do pomnożenia trudności wewnętrz

nych Augusta II, du Heron obmyślił plan skonfederowania armii koron
nej przeciwko królowi i wyłożył na ten cel poważną kwotę. Jednakże 
pieniędzy dostarczonych Potockiemu nie wykorzystano zgodnie z pla

nem i przeznaczono je na pobór rekrutów dla Węgier. 
W czerwcu 1703 r. Rakoczy przy pomocy wojewody krakowskiego 

przekroczył granicę polsko-węgierską wraz z dywizją dostarczoną mu 
przez wojewodę kijowskiego. ,,Chodziło zapewne o dywizję zorganizo
waną za pieniądze i dla potrzeb Jakuba Sobieskiego, który zdwajał wy
siłki w kierunku zdobycia korony polskiej dla siebie i węgierskiej dla 
swojego młodszego brata Aleksandra" 14_ Książę zorientował się, że Sie..: 
niawscy sprzeciwiali się kandydaturze Sobieskiego oraz koncepcji złą
czenia Polski i Węgier rządzonych przez Sobieskich z Francją. Ich 
odmowa udzielenia poparcia Aleksandrowi była źródłem niepowodzenia, 
przy czym stanowisko Sieniawskiej, skrytej protektorki Rakoczego, było 
decydujące w tej sprawie 15

. Wreszcie aresztowanie Jakuba i Konstan
tego Sobieskich przez Augusta II. w lutym 1704 r. wyłoniło konieczność 
poszukiwania nowych kandydatów do tronu węgierskiego. W 3 lata póź
niej, w 1707 r., Ludwik XIV zakupił dla księcia Rakoczego od wdowy 
Sobieskiej za pośr'ednictwem markiza Bonnaca połowę „ducatus Jarosla
viensis" 16 na nazwisko Sieniawskiej (Elżbiety Lubomirskiej). Po zakoń-

1s E. Pi 11 i a e, La France et Rdkóczi. Origines veritables de l'intervention de

Lois XIV (1700-1703) (Etudes sur Fran!;ois II R akoczi prince de Transylvanie, Pa

ris 1939, s. 17-40); B. Kop e cz i, La France et la Hongrie au debut du XVIIIe

siede, Budapest 1971, s. 35, 40, 51; J. St a s z ews k i, La guerre d'independance 

en Hongrie et la Pologne (Etudes sur Ferenc II Rakoczi 1676-1976, Cooloque a Sa

rospatak, red. K. Benda, Budapest 1980, w druku). 

H S t a s z e w s k i, op. cit.
1s Tamże. 
16 L. H o  pp, Pobyt Ferenca II Rakoczego w Gdańsku (Rocznik Gdański,

t. XXV, 1966, s. 140-158).

/ 
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czeniu wojny o niepodległość (1711) książę schronił się na ziemiach pol
skich, a kilku generałów uzyskało gościnę na dworze Konstantego So
bieskiego w Żółkwi i w dawnych rezydencjach królewskich (Jaworów, 
Wysocko, Jarosław, Załuże, Stryj, Kukizów). Korespondencje współczes
ne, pamiętniki i relacje podróży po Polsce są tego świadectwem 17• Do-

·wodzą także faktu, że Węgrzy znali i z uwagą śledzili los Sobieskich.
Oto wypowiedź Mihala Cserei, znawcy historii Polski: o Sobieskim, iż
„po wieloletnich, chwalebnych walkach z Tatarami, Turkami dla dobra
chrześcijaństwa, po zadaniu im ciężkich porażek, zmarł w Krakowie,
pozostawiając trzech synów, z którycp. żaden nie zdołał zdobyć korony
i królestwa" 1s. 

Tłumaczyła Łucja Częścik 

DIE FREffiEITBEWEGUNG DES UNGARISCHEN ADELS 

GEGEN DIE HABSBURGER UND SOBIESKI 

Der Verfasser schildert in Anlehnung an Materiallien aus polnischen und 

ungarischen Archiven die Beziehungen zwischen dem Anfilhrer der ungarischen 

Aufstandischen Imre Thć:ikoly und Sobieski. Besondere Aufmerksamkeit widmete 

er der Periode des „Wiener Entsatzes", als Sobieski zwischen Thokoly und dem 

Wiener Hof vermittelte. Der Artikel behandelt auch ausfilhrlich die spa.teren 

Beziehungen zwischen Sobieski und Franz II. Rakoczy. 

11 L. H o p  p, A Rakóczi emigracic Lengyelorszagban [Emigracja zwolenników

Rakoczego w Polsce], Budapest 1973, s. 8-65. 
1s Naoyajtai Cserei Mihalv historiaja [Historia Michała Cseraja], red. C. Ka

zinczy, Pest 1852, s. 255. 
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