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WYPRAWA WIEDEŃSKA JANA SOBIESKIEGO A KRAJE CZESKIE 

W historii stosunków czesko-polskich każda epoka miała inny cha
rakter, a poszczególne ich fazy diametralnie się między sobą różniły. 
Dla XVII w. charakterystyczny jest wzrost znaczenia czynnika polskie
go głównie na gruncie procesu ściślejszej integracji państwowości 
czeskiej z cesarstwem Habsburgów po Białej Górze oraz wymiany lub 
przeorientowania się czeskiej klasy panującej, które to czynniki ograni
czyły samodzielną politykę krajów czeskich wobec sąsiadów, a tym sa
mym i Polski. Całkowitemu przerwaniu uległy stosunki czeskiej i pol
skiej szlachty wynikające z interesów stanowych, które miały bogate 

tradycje. Pozostały wprawdzie kontak�y czeskiej szlachty katolickiej, 
zwłaszcza pozostającej w służbie Habsburgów, ze środowiskiem polskim, 
ale sposób myślenia i postawa tych reprezentantów krajów czeskich 
w Polsce odznaczały się całkowitą lojalnością wobec Habsburgów. 
Większą żywotność zachowały kontakty czeskiej emigracji religijnej 
z polską opozycją protestancką, jednakże w czasie najazdu szwedzkiego 
skomplikowały się one wskutek kolizji między sympatiami proszwedz
kimi a postawą większości społeczeństwa polskiego, zanikły też po spa
leniu Leszna. W oczach czeskiej emigracji protestanckiej państwo pol
skie objawiło się jako podpora katolicyzmu oraz polityki habsburskiej 
i papieskiej w Europie środkowo-wschodniej, a więc nieprzyjaciół od
budowy czeskiej samodzielności politycznej i wolności duchowej. Zna
czenia dla stosunków polsko-czeskich nabierał więc grunt, na którym 
pewną tradycję miały związki katolickiej części społeczeństwa czeskiego 
z Polakami, głównie w szeregach kleru, inteligencji, literatury itp. 

Analizując historię stosunków czesko-polskich z perspektywy czasu 
nie możemy pominąć faktu, że czynnik polski w XVII w. stał się ję
zyczkiem u wagi, który w decydujących momentach przechylał szalę na 
korzyść Habsburgów. Było tak w czeskim okresie wojny trzydziesto
letniej, kiedy to polscy lisowczycy swym wypadem na Węgry zagrodzi
li Bethlenowi Gaborowi drogę do Wiednia w listopadzie 1619 r., wy
padami na Sląsk blokowali skutecznie pomoc śląską dla powstańców 
czeskich na wiosnę 1620 r., ich zaś niszczycielskie wyprawy na Morawy 
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i do Austrii trzymały w szachu stany morawskie i dolnoaustriackie. 
W 1683 r. polska odsiecz Wiednia zadecydowała o zepchnięciu Turków 
na Bałkany, co wkrótce zaowocowało rozbudową potęgi Habsburgów 

w Europie środkowo-wschodniej. W tym czasie .jednak społeczeństwo 

czeskie było już zgoła inne niż w 1620 r. Większość jego przyjęła klęskę 

Turków i ich węgierskich sojuszników z afirmacją, gdyż umożliwiła mu 

ona w najbliższych latach względny rozwój. 

Wpływ Polski na formowanie się losów narodu czeskiego jest 

w XVII w. oczywisty. Nie mamy miejsca na poważniejsze zajęcie się 

przyczynami tego zjawiska, ograniczymy się więc do skonstatowania, 

że już w XVI w. przeważała w stosunkach polsko-habsburskich wspól

nota interesów, uwarunkowana nie tylko religijnie, lecz także państwo

wo. Słupami milowymi tego procesu były porozumienia polityczne i ma
trymonialne w 1515 r., umowa o wzajemnej pomocy wobec wrogów 

wewnętrznych i zewnętrznych z 1549 r. i jej odnowienie w 1613 r .. 

które kończyło lata niezgody między Polską a Habsburgami po wymar
ciu dynastii Jagiellonów i staraniach o polski tron elekcyjny 1

. 

W krytycznych chwilach najazdu szwedzkiego wśród myślących po

litycznie· Polaków pojawiło się przeświadczenie o nierozerwalności in
teresów Polski, Habsburgów i papiestwa. Przyjęło ono nawet formę 
ideologii w anonimowym memoriale Intentiones i Arkana szwedzkie de 

Regno Poloniae et Romano Imperia, przekazanym Janowi Kazimierzowi 

w początkach 1656 r. Autor wskazywał tu na istnienie sojuszu panu

jących protestanckich z Karolem Gustawem i Cromwellem na czele, 
którzy uknuli spisek przeciwko katolicyzmowi, zamierzając upokorzyć 
przede wszystkim Habsburgów i Polskę 2. Strona habsburska nie pod

chodziła do zbliżenia z Polską tak fatalistycznie, dominował tu raczej 
brak zaufania do ustroju polskiego i jego anarchicznych skłonności. 

Dlatego celem dworu cesarskiego było wykorzystanie tych skłonności 

dla zagarnięcia w Polsce wpływów przede wszystkim w zakresie obsa

dzania tronu i kierowania polityką polską zgodnie z potrzebami Wiednia. 
Jaki rezonans w krajach czeskich i jaką rolę w stosunkach czesko

-polskich odegrał w tych okolicznościach epokowy czyn Jana Sobieskie
go? Odpowiedź na to pytanie wymaga szczegółowej analizy sytuacji 
politycznej w czasie wyprawy polskiej, a zwłaszcza uważnego prześle

dzenia reakcji poszczególnych grup i warstw społeczeństwa krajów 

czeskich. Wiadomo, że pierwsze lata panowania Jana Sobieskiego prze

biegały pod znakiem rozbratu z cesarzem wskutek orientacji profran-

1 Por. J. M a  c ur e k, Cechove a Połaci v 2. polovine XV I. stołeti (l!i7 J- J589), 

Praha 1948, s. 15-21; Ce§i a Połaci v minułosti, t. I, Praha 1964, s. 229-241, 280-

289; F. He j 1, Od cesko-polske statni smłouvy k habsbursko-vazovsldmu dyna
stickemu paktu 1589-1613 (Sbornik Praci filosoficke Fakulty BU, 1959, s. 39-53). 

2 Memoriał dotarł w nieznany sposób do Państwowego Archiwum Okręgowego

w Brnie, sygn. Cerr. II, rkps 309. 
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cuskiej, a więc zwrotu polskiej polityki na zachód i otwarcia drogi dla 
reform wewnętrznych. Rychło jednak okazało się, że siły sprzyjające 
dotychczasowemu stanowi były zbyt duże, by można było się z nimi nie 
liczyć. Plan reform utrąciła magnateria, a rozwój sytuacji politycznej 
za granicą, zwłaszcza oczekiwany atak Turków, zmusił Rzpltą do zmia
ny kursu politycznego i nowego sojuszu z Habsburgami. Rzplta poczuła 
się zagrożona nie tylko od strony Podola, lecz także wskutek rozwoju 
sytuacji na Węgrzech, gdzie Emeryk Thokoly opanował w 1682 r. Górne 
Węgry i przyjął opiekę sułtana. Załoga cesarska z Koszyc schroniła się 
w Krakowie. W Wiedniu i w Rzpltej liczono się z atakiem tureckim na 
Podole. Skoncentrowano więc większość armii polskiej na Ukrainie, 
kiedy to w początkach lipca 1683 r. dotarł do Warszawy hr. Filip Thurn 
z wiadomością od dowództwa wojskowego Wiednia, że wyprawa wezyra 
Kara Mustafy kieruje się na Wiedeń. Cała Europa śledziła z napięciem 
nie tylko losy oblężonego miasta, ale i postawę sojuszników cesarskich. 
Dyplomacja francuska do końca uważała, że Polacy z właściwą sobie 
opieszałością w ogóle nie dotrą do Wiednia. Jan Sobieski przejawił 
jednak godną podziwu energię i zdecydowanie. Już w połowie sierpnia 
oddziały z Ukrainy pod wodzą hetmana w. k. Stanisława Jabłonowskie
go przekroczyły granicę śląską koło Tarnowskich Gór i przez Opawę, 
Ołomuniec, Brno i Mikulow dotarły 5 września do Oberhollabrunn 
w Austrii, gdzie już od końca sierpnia znajdowała się armia południowa, 
przybyła pod wodzą hetmana polnego Mikołaja Sieniawskiego z Kra
kowa przez Cieszyn, Bramę Morawską i z biegiem rzeki Morawy przez 
Mikulow. Przemarsz odbył się tak szybko i sprawnie, że Kara Mustafa 

dowiedział się o obecności wojsk polskich na 3 dni przed decydującą 
bitwą 12 września. Wojska polskie liczące ponad 30 OOO ludzi miały roz
strzygający udział w jej szczęśliwym rezultacie 3. 

Przemarsz oddziałów polskich do Wiednia przez słowiański Śląsk 
i Morawy został potraktowany przez niektórych patriotycznie nastawio
nych historyków polskich, badających dzieje Śląska, jako płaszczyzna 
zbratania miejscowego ludu z Polakami i umocnienia w nim polskiej 
świadomości narodowej 4• W źródłach nie znajdujemy jednak potwier-

s J. W o 1 i ń s ki, Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego, War

szawa 1960; K. Ja r o c h  o w s ki, Wyprawa i odsiecz wiedeńska {Opowiadania 

i studia historyczne, seria nowa, Poznań 1884); Tv a r u z e k, M arsch der polnischen 
Hilfsarmee unter Konig Johann III. Sobieski durch Schlesien und Mahren im Jahre 

1683 (Zeitschrift d. deutschen Ver. f. d. Gesch. M. und Sch., V, 1901, s. 374---92). 
4 Por. K. Pi w a r s  k i, Jan III Sobieski na Sląsku w roku 1683, Katowice

1937, s. 28-29; F. P o p  i o ł e k ,  ,,Potrzeba wiedeńska" (Zaranie Sląskie, IX, 1933, 

s. 110-126); O. Z a wis z a, Przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego przez

Księstwo Cieszyńskie (tamże, s. 147-152); A. C z u d e k, Drzewa Sobieskiego na

Sląsku (tamże, s. 127-142); J. Bu r y  a n, Ciekawa notatka dotycząca przemarszu

wojsk polskich przez Księstwo Cieszyńskie w 1683 r. (tamże, XIV, 1938, s. 257);

ostatni przyczynek dotyczy interpretacji faktu niedotarcia księży na mszę w dniu
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dzenia przejawów narodowego entuzjazmu. Czasy romantyzmu były 
jeszcze daleko i na tym polu dominowały postawy mocarstwowe, sta
nowe lub religijne. W Tarnowskich Górach witał Polaków w imieniu 
cesarza starosta opolsko-raciborski hr. Franciszek Euzebiusz Oppers
dorff, powinowaty Franciszki Katarzyny Denhoffowej, pierwszej damy 
polskiego dworu królewskiego w ostatnich latach panowania Jana Ka
zimierza. Gościł on Jana Kazimierza w Głogówku w czasie najazdu 
szwedzkiego. Oppersdorfowie także nieraz znajdowali w Polsce schro
nienie przed Szwedami w czasach wojny trzydziestoletniej. Sam Fran
ciszek Euzebiusz otrzymał na sejmie w Warszawie w 1683 r. polski in
dygenat s. 

Dary i honory oddawane królowi stanowiły niewielką część material
nego· zaopatrzenia armii Rzpltej. Do zaopatrzenia tego przyczyniły się 
wszystkie kraje czeskie i budziło ono podziw żołnierzy 6

. We wspomnie
niach brak jednak danych na temat kontaktów wojska z ludem. Dia
kowski tłumaczy, że pod Brnem „Niemcy" nie mogli dać wystarczającej 
ilości prowiantu, ponieważ kraj był spusto.szony najazdem tatarskim. 
Wojsko polskie stykało się przede wszystkim z dostojnikami, urzędni
kami i komisarzami, którzy w większości występowali jako Niemcy. 
Kiedy więc Dalairac, dworzanin króla, pisze w swych pamiętnikach, że 
„nigdy żaden monarcha nie stykał się z tak szczerymi przejawami czci 
ze strony mieszkańców obcego państwa, jak polski król ze strony pod
danych cesarza", należy przyjąć, że byli to raczej feudałowie typu 
Oppersdorfa, a nie lud 7• Podobnie należy przyjmować. zapiski króla. 
Np. z Opawy, w której witała go szlachta przed bramami miasta i gdzie 

Sw. Ducha z powodu pochodu wojska polskiego. Autor tłumaczy to tym, że en
tuzjazm tak wzburzył ludność, iż nie pozwoliła ona odebrać sobie okazji do obej
rzenia maszerujących żołnierzy polskich. Jest to interpretacja w duchu wyobrażeń 
dzisiejszych. 

5 S. Ka r w o  w s k i, Beziehungen der Reichsgrafen v. Oppersdorff aut Ober
glogau zu den Konigen von Polen (Jahresbericht des Konigl. kath. Gymnasiums 
zu Leobschutz, 1892/93, s. 6-9). 

6 Mikołaj Dyakowski zanotował w swoim dzienniku, że w drodze do Wiednia
przez Tarnowskie Góry i Ołomuniec przygotowano dla nich bogate zaopatrzenie. Co 
4 mile znajdowały się magazyny wraz z kramami pełnymi owoców, chleba, bydła, 
stogi siana, beczki piwa oraz kilka bryk do rozwożenia prowiantu. Było go zaś tak 
wiele, że wszędzie pozostała z tego ponad połowa. Diarjusz wiedeńskiej okazzji 

roku 1683, opisał Mikołaj Dyakowski, pokojowiec króla Jana III, wyd. J. U. Niem

cewicz: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, t. V, Puławy 1830. 

Zaopatrzenie wojsk polskich obciążyło też dalej położone kraje czeskie, z których 
każdy musiał oddać na zaprowiantowanie wojsk polskich i Rzeszy po 100 tys. miar 
żyta. Zob. rozporządzenie starościńskie dla miasta Rakownika z 2 VIII 1683 r., 
Archiwum Miasta Rakownika, ks. nr 105, oraz Zbiór rozporządzeń w Statnim 
Ustrednim Archivu Praha. 

7 F. P. D a l  a i r  a c, Les anecdotes de Pologne ou memoires secrets du regne

de Jean Sobieski III de nom, Amsterdam 1699. 
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król przyjął m1eJscowe damy, napisał do żony: ,,Lud tu niewymownie 
dobry i błogosławiący nam; kraj cudownie wesoły" s. Poza tym armia 
polska nie różniła się od innych wojsk tych czasów. Podczas pochodu 
na Wiedeń było to wypoczęte i dobrze karmione wojsko, trzymane 
w ryzach przez króla i surowo karane za ekscesy. Mimo to lud raczej 
wolał ukrywać się przed wojskiem polskim, jak przed każdym innym, 
niż dążyć do kontaktów. Np. w Rajhradzie koło Brna, jak wspomina 
kronikarz klasztorny Bernard Brulig, wieśniacy ukrywali się w kla
sztorze benedyktynów przez cały czas marszu. Konwent pozostawił na 
straży 150 wyćwiczonych ludzi, a sam oddalił się do Ostrova�ic. Kro
nikarz podkreśla, że wojsko grzecznie prosiło tylko o chleb i piwo, lecz 
podatek zboża przypadający na klasztor był znaczny a. 

We wspomnieniach polskich uczestników wyprawy oprócz pochwał 
dla zaopatrzenia spotykamy też uznanie dla poziomu gospodarczego 
kraju, zwłaszcza dla architektury miejskiej i zamożności obywateli 10. 

Południowe Morawy oczarowały też Jana Sobieskiego, który 29 sierpnia 
pisał z Modrzyc do Marysieńki: ,,Co do kraju nie masz w świecie nic 
równego: ziemia lepsza niżeli na Ukrainie. Góry wszystkie pełne wino
gradów, którymi a brzoskwiniami domy swe okrywają. Gęstość taka 
kóp w polu, że temu nikt nic nigdy podobnego nie widział" 11. 

Omawiając echa marszu wojsk polskich przez kraje czeskie w 1683 r., 
należy oddzielić bezpośrednie wrażenia wywołane kontaktem z masze
rującą armią, z reguły niezbyt radosne dla miejscowych obywateli 
i spotęgowane podczas powrotu niektórych oddziałów z placu boju, od 
wrażenia i reakcji wywołanej sławnym zwycięstwem nad Turkami, roz
sławiającym imię polskie i przenikającym do świadomości generacji 
późniejszych. Wieść o zwycięstwie została przyjęta z entuzjazmem za
równo przez feudałów, jak i przez lud. Wyrazy radości i ulgi znajdu
jemy więc tak samo w korespondencji biskupiej, jak i w metryce 
Kvasic na Morawach, które zwycięstwo wiedeńskie przedstawiają prze
de wszystkim jako dzieło króla polskiego. W kościołach rozbrzmiewało 
Te Deum, muszkieterzy miejscy oddawali uroczyste salwy, chciwie zbie
rano pierwsze szczegóły o przebiegu bitwy o stolicę. Jan Sobieski także 
organizował aparat propagandy na miarę tamtych czasów, rozsyłał ra
porty i opisy przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania. Wkrótce 
po bitwie pod Wiedniem wysłał do Polski kuriera, który wszędzie głosił 

s J. Sob i e s k i, Listy do Marysieńki, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962, s. 498. 
9 V. H a j e k, PohŁed do minuŁosti Rajhradu, Rajhrad 1966, s. 67-68. 
10 Np. diariusz Polanowskiego o Ołomuńcu: ,,Kościoły wielkie, zacne, owo zgoła 

wszystkiego tam dosyć było", ,,Ludzi siła i porządnych"; o Prostiejowie: ,,na mia

steczko Bostyow, w którym zamek i rynek wesoły i piękny, pod miasto Wyszków 

także porządne i dobre". Por. Dyariusz marszu. wiedeńskiego (Biblioteka staro

żytna pisarzy polskich, t. V, wyd. K. W. Wójcicki, Warszawa 1844, s. 226). 
11 S ob i e  s k i, Listy ... , s. 501. 
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wieść o zwycięstwie. W Ołomuńcu dowiedziano się od niego, że król 
przez 12 godzin brał udział w bitwie, aż do pokonania Turków. W trak
cie bitwy modlił się w kościele św. Stefana i wracał w ogień walki. 
Wezyrowi zastrzelono konia, jego płaszcz pozostał królowi w rękach. 
Tenże płaszcz posłał on przez kuriera do Polski 12. Można soł?ie wyobra
zić, jakie wrażenie na słuchaczach robiły te słowa i widok kosztownej 
szaty. Zwłaszcza lud zachował obraz Sobieskiego-bohatera i tak przed
stawiają go pierwsze wzmianki w kronikach 1s. 

Powszechnie wiadomo, że Leopold I odpłacił królowi polskiemu nie
wdzięcznością, że lekceważąco odniósł się w trakcie prezentacji do jego 
syna, że Sobieski zniósł to cierpliwie, udając się tylko co rychlej w po
chód za nieprzyjacielem na Węgry. Nie zawierają tego sprawozdania 
z placu boju, przesyłane np. do kancelarii 'biskupa ołomunieckiego Ka
rola Lichtensteina. Wiele natomiast rozpisują się ·one o ogromnych zdo
byczach, które dostały się Polakom, a szczególnie królowi 14. Trudno 
wyjaśnić tę reakcję niewdzięczności, nieufności i niechęci ze strony 
dworu wiedeńskiego i oddanych mu feudałów, gdy zwycięstwo stało się 
faktem. Być może, nie chciano ujawniać własnej słabości, a może i tchó
rzostwa, które z pogardą obserwowali poddani cesarza w przeddzień 
nadejścia Turków, gdy cesarz ze swym dworem w dość upokarzających 
okolicznościach szybko uchodził do Linzu, odprowadzany groźbami 
włościan. Odnosiły się one głównie do jezuitów, obwinianych za to, że 
swą polityką kontrreformacyjną na Węgrzech spowodowali całe nie
szczęście, a teraz opuszczają Wiedeń jako pierwsi 15'. Dwór wiedeński 

12 Archiwum Państwowe Kromieryż, Luźna korespondencja, sygn. 209 V, f. 78. 
t3 Np. Księga cechu tkaczy w Krasnie k. Valasskiego Mezefi�i: ,,Rok Pański 

1683. W tym roku okrutny tyran Turek z dwakroć sto tysiącem ludzi na cesarskie 
miasto Wiedeó., chcąc je zdobyć silną ręką, przyciągnął. Już miało się to stać, gdy 
Pan Bóg okazał się łaskawy dla króla polskiego i jego ludzi, toteż król polski 
i jego lud przybył do Wiednia i rozpoczął mężny, bohaterski bój z Turkami, tak 
że Turek od Wiednia odstąpił i został zmuszony do ucieczki. Za co Pan Bóg niech 
będzie pochwalony". Por. [E. D o m 1 u v i l), Pameti mes ta Valasskeho M ezefici 

a mestecka Krasna, Brno 1877, s. 139. 
H W sprawozdaniu z Wiednia, 16 IX 1683 r. dodano: przy opisie ucieczki we

zyra „man sagt, der Konig in Polen habe vor sein Person 4 bis Million bekommen, 
seine Polacken ein unglaublich Reichtumb, unsere teitsche auch ein gouten 
Theilt". W następnych sprawozdaniach, z końca września, pisano o wracających 
spod Wiednia wozach polskich, wypełnionych po brzegi turecką zdobyczą. Por. 
Archiwum Państwowe Kromieryż, 1. c., f. 92-93. 

15 L. B a u e r, Berichte des hessen, darmstiidtischen Gesandten Ju.stu.s Eber

hardt Passer an die Landgrafin Eiisabeth Dorothea ii.ber die Vorgćinge am kaiserl. 

Hofe und in Wien von 1680 bis 1683 (AOG, 37, 1867, s. 367-387). Cesarza spotkały 
podobne zarzuty. Biograf Leopolda, jezuita Franciszek Wagner pisał o cesarskiej 
ucieczce z Wiednia: ,,Atque ut ne hac quidem molestia iter vacaret, rusticae furor 
plebis suis malis prope in seditionem exaestuantis, timoris haud parum ingessit. 
Quaqua transiret, sacrilegis ab hominum faece convitiis impetitus est Caesar; uti 
qui Jesuitarum impulsibus, religionum studio intempestivo, sibi suisque tantum 
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zresztą podobną niewdzięcznością odpłacił i innym uczestnikom bitwy 

z Turkami. Kurfilrst saski Jan Jerzy III tuż po bitwie zdecydował się 

na powrót do domu; poddano też rewizji zasługi gen. Kaspara Zdenka 

Kaplifa z Sulevic, który po odniesieniu ran przez Starhenberga kiero
wał obroną Wiednia. Był on wnukiem Kaspara Kaplifa, straconego 

w 1621 r. za udział w walce przeciwko cesarzowi. Postępowanie dworu 

szybko zaczęli naśladować lojalni feudałowie. Starosta Moraw hr. Fran
tisek Karel Kolovrat w listach do biskupa ołomunieckiego wychwalał 

Starhenberga i wyrażał podziw dla postawy Sasów, których „exorbi

tancje" podczas marszu były większe niż „insolentia" Polaków. Reko

mendował mu też oddziały kurfilrsta brandenburskiego, które zaraz po 

decydującej bitwie wyruszyły w drogę. Dziękował mu za przyjęcie 

kurfi.irsta i jego świty w pałacu biskupim i nie mógł się nachwalić dy
scypliny jego wojska 16• Starostę Moraw denerwowały też nie kończące 

się pochody następnych oddziałów polskich, a zwłaszcza rozwiązłość 
polskich wodzów, którzy usadowili się w jego domu w Brnie 11. Nie 
dostrzegał on jakoś związku między porażką Turków pod Wiedniem 

a sukcesami morawskich wojsk krajowych w walkach z atakami Kuru
ców węgierskich. Oddziały morawskie wsławiły się zdobyciem węgier
skiej miejscowości Skalica, ,,gdzie nikt się nie bronił i sami oddali klu
cze•·. Podobne sukcesy przynosiła też gdzie indziej walka z Kurucami. 

Kolowrat mimo woli napisał o nich prawdę: ,,izt ist gut zu kriegen, da 

der Tilrk geschlagen und die Rebellen [ = Kuruce Thokoly'ego] zum 
Craiz [ = Kreuz] kriechen" 1s. 

Stanowisko wobec powstania Thokolego najlepiej wyjaśnia istotę 

stosunków habsbursko-polskich, a w jej ramach i problematykę czeską. 
W tym czasie obserwujemy już głęboki rozdźwięk między klasami pa
nującymi Rzpltej i krajów habsburskich, w tym i czeskich, choć zbli
żały je wspólna religia i oficjalna polityka panujących. Był on wywo
łany nie tylko różnicami kulturowymi i językowymi, ale przede wszyst
kim różnymi koncepcjami ustrojowymi. Rozdźwięk ten ujawnił się naj
widoczniej w stosunku do powstania stanów węgierskich przeciwko 
absolutyzmowi cesarskiemu. Zanim doszło do zmiany orientacji w poli
tyce polskiej i zwrócenia się ku cesarzowi, Rzplta była głównym po-

attulisset mali, meritoque exhauriret, quam sua imprudentia populis accersisset 
calamitates". Por. W a g  n e r, Historia Leopoldi Magni, Caesaris Augusti, I, Augu
stae Vindelicorum 1719, s. 588.

16 „Dieser Herr wird wohl keinen Schaden machen, er ist lauter Lieb und 
Freundlichkeit, seine Leut incommodiren die Statt gar nichts, aber sie halten 
schon ihre Leith". AP Kromieryż, l.c., f. 188-214.

17 „Mit dem polnischen Nachrnarsche ist es so grausamb schwer, dass man 

nich weiss, was mit ihnen anzufangen ... abends waren ein 150 polnische Edelleute 
da, towarischi genanndt, waren impertinent genug, gar bei mir in Hause, will doch 
hoffen, dass diese die letzteren sein werden". Tamże, s. 127-128.

ia Tamże, f. 143.
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średnikiem między Francją a węgierskimi malkontentami. Istniał też 

plan federacji z Węgrami. Rzplta pomagała powstaniu pieniędzmi, bro

nią i wojskiem. W chwili zagrożenia Wiednia dyplomacja habsburska 

skłaniała się nawet ku pozyskaniu króla polskiego przy pomocy Węgier, 

które dwór wiedeński i tak uważał za utracone 19. Jan Sobieski mógł

nawet w 1683 r. porozumiewać się tajemnie z Thokolym za pośrednic

twem agenta francuskiego Forvala, a na pewno tym kontaktom za

wdzięczał, że powstańcy węgierscy nie zaatakowali w czasie wyprawy 

wiedeńskiej odsłoniętej Polski i co ważniejsze, nie niepokoili Polaków 

w czasie ich pochodu przez Morawy 20. Stosunki między Sobieskim 

a Thokolym nie mogły się jednak spokojnie rozwijać na tle konfliktu 

z Turkami i zacieśniania sojuszu z Habsburgami. Dążył więc Sobieski 

do tego, by przynajmniej w przeddzień bitwy wiedeńskiej ułożyć stosun

ki między Thokolym a dworem cesarskim, kontynuował to pośrednictwo 

i po bitwie. W tym czasie jednak zdawał już sobie sprawę z nieskutecz

ności swoich poczynań wskutek bezwzględności Habsburgów i nie

ustępliwości Węgrów. W końcu westchnął tylko w liście do żony 

z 28 IX 1683 r.: ,,W Tekolim, moja duszo, ja się nie kocham, ale nad 

narodem węgierskim mam wielkie miłosierdzie, bo są okrutnie utra

pieni" 21. 

Feudałowie czescy w swych poglądach na powstanie węgierskie so
lidaryzowali się ze swym panującym. Znali rokowania Thokolyego z ce

sarzem przy polskim pośrednictwie i jego chęć przejścia na stronę ce

sarską, o ile król polski zagwarantuje dotrzymanie ugody. Wspomniany 

już hr. Kolowrat pisał o tym do biskupa 29 IX 1683 r.: ,,es scheinet, 

quod libertas polona non illibenter videat etiam aliquam libertatem re

manere in Hungaria, die Zeit wird bald ein mehreres geben" 22. Jeszcze 

w czasie przemarszu Polaków przez Morawy biskup Karel Lichtenstein 

stwierdził, że między tym przemarszem a wypadami rebeliantów wę

gierskich jest „in effectu nominalis et non realis differentia" 2a. Rzplta 

szlachecka objawiała się bowiem oczom feudałów czeskich jako twier

dza wolności stanowych, z których oni w monarchii habsburskiej zrezy

gnowali. Bogata szlachta krajów czeskich łączyła realizację swych ce

lów klasowych z monarchią absolutną. 

Inaczej oceniał te wypadki lud krajów czeskich. Lata dzielące od 

wojny trzydziestoletniej były bowiem dla niego latami materialnego 

19 Me'T!l,oires du ChevaLier de Beau.jeux, contenent ses divers voyages, tant en
Poiogne, en AUemagne, qu'en Hongrie, avec des reiations particuiiers des affaires
de ces pays - td depuis t'annee 1679, Amsterdam 1722.

20 K. Jar och o w ski, Wyprawa i odsiecz wiedeńska (Opowiadania i studia

historyczne, seria nowa, Poznań 1884, s. 1-46). 
21 S ob i e s  k i, Listy ... , s. 514, 530, 544.
22 AP Kromieryż, 1. c., f. 165. 
23 Tamże. 
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i duchowego wyzysku; w przeciwieństwie do Polski zacieśnienie więzów 
poddaństwa przypadało tu dopiero na· Białą Górę i wojnę trzydziesto
letnią. Czynnikami tworzącymi „czeską niewolę" były: wojna, wystę
pujący bezpośrednio po niej międzynarodowy kryzys ekonomiczny oraz 
wielki ucisk religijny i polityczny, przejawiający się w nasileniu re
katolicyzacji większości mieszkańców. Gwałtowny przebieg tego procesu 
zniewolenia był przyczyną niezwykłej eksplozji ruchów społecznych 
w krajach czeskich w drugiej połowie XVII w. Właśnie w 1680 r. 
rosnące napięcie znalazło ujście w ogromnym powstaniu, które objęło 
Czechy, Morawy i Śląsk 24. 

Po Białej Górze kraje czeskie przestały być aktywnym uczestnikiem 
polityki europejskiej, stały się zaś zarzewiem niepokoju w Europie 
środkowej, z którym liczono się w rachubach polityków europejskich. 
Przypisywano im zwłaszcza znaczenie strategiczne jako spoiwa między 
zbuntowanymi Węgrami i ich zachodnimi sojusznikami. Było tak w cza
sie spisku Wesselenyego i za powstania Franciszka Rakoczego II 25_ 

Pewne ślady wskazują, że i w okresie powstania Thokolyego politycy 
francuscy i węgierscy liczyli się z możliwością wykorzystania tego tere
nu do swoich celów. Związana jest z tym działalność agentów fran
cuskich, a niewykluczone, że i uwięzienie Jana Antonina Zrinskiego, 
syna Petra Zrinskiego, straconego za udział w spisku w 1670 r. Według 
świadectw współczesnych J. A. Zrinski został oskarżony o zamiar por
wania cesarza w czasie jego ucieczki do Lin;u oraz o namówienie we
zyra, zamierzającego oblegać twierdzę Gyor, by pociągnął wprost na 
nieprzygotowany Wiedeń 26. 

Koniec tym kombinacjom położyła energiczna interwencja polskiej 
polityki i siły militarnej. Sobieski uważał kraje czeskie ·przede wszyst
kim za prowincje cesarza, z któr�mimo wszelkie sprzeczności i nie
chęci łączyły go interesy polityczne, nie mógł więc sprzyjać jego osła
bieniu. Rzplta szlachecka była wciąż ważnym uczestnikiem polityki 
europejskiej, choć można już było w niej dostrzec zalążki kryzysu we
wnętrznego. Kraje czeskie czekał jeszcze wiek „ciemności", ale również 
i wiek stopniowego rozwoju gospodarczego i społecznego, który był 
możliwy dzięki usunięciu Turków z Europy środkowej przy decydują
cym udziale Polski. 

Tłumaczyła Barbara Leszczyńska 

u Por. J. Kas par, Nevoinicke povstani v Cechach r. 1680, Praha 1965; 

J. Les z czyń s ki, Selskó. povstó.ni v Cechach a na Morave v i. 1679-1680 a sou
ćasna hnuti poddanych v knizectvi svidnicko-javorskem a hrabstvi kladskem 
(Slezsky sbornik, 57, 1959, s. 313-319). 

2s M. $merda, Cesi a Uhfi pJ tficetilete vcilce (K politice leopoLdovskeho
absoiutismu v poddanske otazce) (Casopis Matice moravske, 98, 1979, 111' 3/4). 

26 F. Me n ci k, Ein Tagebuch wćihrend der Belagerung von Wien i Jahre 1683
(AOG, 86, 1898, s. 217). 
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DER WIEN-FELDZUG JOHANN SOBIESiilS UND DIE B0BMISCBEN LXNDER 

Anhand polnischer und tschechischer O'berlieferungen schildert der Verfaser 
das Verhiiltnis der bohmischen Bevolkerung zu dem nach Wien ziehenden Entsatz
truppen Sobieskis. Mit Freude wurden sie vor allem von den Behorden und vom 
Adel empfangen. Die ilbrige Bevolkeru.ng hegte wie vor jedem Durchmarsch des 
Militars gewisse Befifrchtungen, die sich jedoch als unbegrilndet erwiesen haben, 
da sich die gut versorgte Armee vorbildlich benommen hatte. Die Lage anderte 
sich etwas, als ein Teil der verbilndeten Truppen, darunter auch die polnischen 
sich auf dem Rilckweg befanden und sich Ianger in Bohmen aufhielten, was 
beschwerlich sein konnte. Vor diesem Hintergrund befremdet vor allem die Un
dankbarkeit des Kaisers Sobieski gegenilber. Der Verfasser zeigt ferner die Aus
wirkungen des Sieges vor Wien auf den Stand der polnisch-ungarisch-osterreichi
schen Beziehungen. 




