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Rok 1683 zdawał się być dla Anglii przełomowym. Po daremnych 
próbach porozumienia z opozycją arystokratyczną, szermującą hasłem 
odsunięcia od następstwa tronu Jakuba ks. Yorku, Karol II zdecydował 
się złamać tę opozycję siłą. Subsydia francuskie dały mu niezależność 
finansową. Spisek Domu Zbożowego, dzieło radykalnych pogrobowców 
rewolucyjnego republikanizmu, i równoległy z tym spisek arystokra
tyczny dostarczyły mu podstaw prawnych i propagandowych do krwa
wego rozprawienia się z buntowniczymi lordami pozującymi na libera
łów; iż program tych liberałów przeciwstawiał się królewskim próbom 
wprowadzenia w Anglii tolerancji religijnej, to rzecz inna. Legalny 
przewód sądowy odebrał kartę średniowiecznej korporacji miasta Lon
dynu; pod wrażeniem tego faktu inne korporacje masowo i dobrowolnie 
zrzekały się swych przywilejów. Otwierała się droga do pozyskania 

przez monarchię nowego mieszczaństwa, walczącego o zniesienie feudal
nych wędzideł handlu i produkcji. Nigdy jeszcze absolutyzm w Anglii 
nie zdawał się tak bliski 1. W tym właśnie momencie armia Kara Mu
stafy stanęła pod Wiedniem. 

Pozornie Stuartowie winni byli zająć jednoznaczne stanowisko. Zna
leźli się w jednym obozie politycznym z Ludwikiem XIV, a zatem 
i z Turcją. Przeciw sobie mieli paradoksalny sojusz protestancko-habs
burski. Kompanie kupieckie popierające politykę Karola II zaintereso
wane .były finansowo w dobrych stosunkach z Portą i jej wasalami 2. 

Przystąpienie zaś Polski do Ligi antyottomańskiej powinno by jeszcze 
wzmocnić protureckie stanowisko zwolenników powiększenia władzy 
królewskiej w Anglii. 

Stosunki między oboma krajami były od dawna poprawne, ale słabo 
rozwinięte. Trzy tylko misje dyplomatyczne wysłał do Polski Karol II: 

1 G. N. CI a rk, The Later Stuarts 1660-1714, Oxford 1949, s. 99 i n.; 

A. Sr y a n t, King Charles II, London 1931, s. 330 i n. 
2 P. Cer n o v ode a n u, England's Trady Policy in the Levant and Her

Exchange of Goods with the Romanian Countries under the Latter Stuarts 1660-

1714, Bucharest 1972, passim. 
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zdawkowe zawiadomienie o wstąpieniu na tron przodków w 1660 r. 

i dwie ambasady nadzwyczajne w 1666 i 1676 r. Misje te miały zresztą 

charakter raczej handlowy niż polityczny. Laurence Hyde, ambasador 

z 1676 r., instruowany był nie tyle przez króla, ile przez udziałowców 

Eastland Company 3• Wiedza o Rzpltej wśród społeczeństwa angielskiego 

niewiele się zresztą zmieniła od XVI w., kiedy to przepyszny hochsztap

ler Florian Susliga z powodzeniem udawał w Anglii ambasadora pol

skiego 4, a wstąpienie na tron Batorego odnotowane zostało w archiwach 

magnackich jako podbój Polski przez tureckiego baszę s. Wkrótce po 

wstąpieniu na tron Karola II nieznany nam z nazwiska spryciarz sko

piował wyczyn Susligi, udając w Londynie polskiego księcia 6• Nawet 

dyplomatyczne informacje o Rzpltej przesyłane były do Westminsteru 

przez ambasadora angielskiego w Paryżu; dostarczał je, w oparciu o ma

teriały dyplomacji francuskiej, niejaki Du Moulin, szpieg angielski we 

Francji 7
. 

Nie wiedziano niemal w Anglii, co się dzieje w Rzpltej, wiedziano 

jednak dobrze, jaki jest jej ustrój polityczny. Popularność Kromera, 

a zwłaszcza tego fragmentu jego kroniki, który opowiadał, jak to złego 

władcę myszy zjadły, tłumaczenie raz po raz na język angielski dzieła 

Goślickiego o senatorze doskonałym, miały wymowę jednoznaczną s. 

Polska była dla Anglików tym krajem, w którym zgromadzenie stano

we tak podobne do angiehikiego parlamentu - Bejm - zachowało peł

nię uprawnień, w którym król zszedł do roli doży weneckiego. Wzoro

wali się więc na jej ustroju przed ćwierćwieczem rewolucyjni republi

kanie, modelu w nim szukał, podobnie jak w ustroju weneckim, uczony 

autor utopijnej Oceany, James Harrington 9, powoływali się nań zwal

czani przez księcia Yorku szkoccy kameronianie, potem spopularyzować 

go miał raz jeszcze lekarz Sobieskiego, Irlandczyk Bernard O'Connor, 

sławiący zwłaszcza polską arystokrację. Później zaś jeszcze pisał jego 

3 P. S. L a ch s, The Diplomatic Corps under Charles II & James II, New

Brunswick N. J. 1965, s. 8-9, 19; R. P r  z e  z d z i e c  k i, Diplomatic Ventures and 
Adventures. Some Experiences of British Envoys at the Court of P�land, Lon

don 1953, s. 120 i n. 
4 H. Ba r y  c z, W blaskach epoki Odrodzenia, Warszawa 1968, s. 73 i n.

s Fourth Report of the Royal Commission on Historical Manuscripts, London

1874, appendix, s. 341. 
6 Eleventh Report of the Royal Commission on Historical Manuscripts, Lon

don 1887, appendix part V, s. 4; Merkuriusz Polski, wyd. A. Przyboś, Kraków

1960, s. 229. 

7 L a  C h s, Op. cit., s. 37.

H H. Z i n s, Polska w oczach Anglików XIV-XVI w., Warszawa 1974, passim; 
T. Bal u k ów n a, De Optimo Senatore Wawrzyńca Goślickiego i jego oddzialyw�
nie w Anglii. Maszynopis pracy doktorskiej, Instytut Filologii Polskiej UJ w Kra

kowie.
9 A. Kr a w c z y  k, Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Maszynopis pracy

doktorskiej. Instytut Historii UMSC w Lublinie. 
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rodak, William Molyneaux: ,,Prawa parlamentu winny być zachowane 
jako święte i nienaruszalne, gdziekolwiek jeszcze istnieją. Ten rodzaj 
rządu, niegdyś powszechny w całej Europie, dziś niemal zaginął pośród 
jej narodów. Posiadłości naszego króla są jedynemi podporami tej naj
szlachetniejszej gotyckiej konstrukcji, wyjąwszy jedynie jej nikłe ślady, 
które można odnaleźć w Polsce" 10. 

Czy taki import z Polski mógł być na rękę Stuartom? Pysznili się 
polskimi rumakami; wygnany Karol II ofiarował bratu Jakubowi 
w 1652 r. ,,sześć koni, które lord Crofts przyprowadził był z Polski" 11. 
Chętnie stroili gwardzistów „wedle polskiego obyczaju", który zdał im 
się „bardzo dziki i fantastyczny" 12. Ale polski model _ustrojowy - to 
rzecz inna. 

Równocześnie jednak bezwzględne poparcie francuskiego sprzymie
rzeńca nie leżało w interesie ani Karola II, ani współrządzącego już de 
facto Anglią katolika Jakuba, niezgodne było również z ich przekona
niami, które - przynajmniej w wypadku osobiście uczciwego księcia 
Yorku - grały rolę istotną. Przymierze z obu stron było nieszczere. 
Stuartowie chętnie brali francuskie subsydia i francuskie kochanki, 
uważali, że restytucja katolicyzmu będzie dla szarpanej namiętnościa
mi wyznaniowymi Anglii i dla tronu królewskiego korzystna, ale nie 
mieli najmniejszej chęci przyczyniać się do dalszego wzmocnienia zbyt 
potężnego sąsiada i do wypełnienia tych punktów traktatu, które prze
widywały wspólny rozbiór Niderlandów. Dla Jakuba była to i kwestia 
solidarności chrześcijańskiej, którą Ludwik, sojusznik sułtana, naruszył; 
w tym podobny był do wielu angielskich protestantów. Wreszcie mu
sieli się liczyć z antyfrancuskimi nastrojami angielskiego społeczeństwa. 
Zwłaszcza francuskie dragonady były im bardzo nie na rękę. Szczerze 
chcieli wprowadzenia tolerancji religijnej w Anglii, przywrócenia praw 
politycznych zarówno protestanckim nonkonformistom, jak i katolikom. 
Ale któryż z angielskich protestantów, wi<Jząc wyczyny katolickich żoł
nierzy Króla Arcychrześcijańskiego, mógł wierzyć ich angielskim współ
wyznawcom? 

Inne były powody nieszczerości Ludwika. Aksjomat polityczny wie
ku XVII głosił, że tylko monarchia absolutna może być silna - a zatem 
i groźna dla sąsiadów. Jak Habsburgowie, a później Romanowowie po
pierali w Polsce anarchię szlachecką, jak w Szwecji i Francji znajdo
wali się obrońcy „swobód germańskich", tak i Ludwik płacił Karnlo
wi za to, że był słaby, chcąc utrwalać w ten sposób przyczynę jego sła-

10 S. Grzybow s ki, Historia Irlandii, Wrocław 1977, s. 249.
11 The Memoirs of James II: His Campaigns as Duke of York 1652-1660,

Bloomington 1962, s. 58. O misji Croftsa zob. Z. Li bi s z o ws-ka, Echa burżuazyj

nej rewolucji angielskiej w Polsce (Przegląd Nauk Humanistycznych i Społecz

nych. III, 1953, s. 247). 
12 The Diary of John Evelyn, 5 XII 1683.
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bości i zarazem słabości Anglii, rozdźwięk. między królem a parlamen
tem. Gdy później Jakub II zdał mu się zbyt silny, odwołał armię z gra
nic Holandii i umożliwił inwazję Wilhelma Orańskiego, licząc mylnie 
na długą wojnę domową w Anglii. 

Zainteresowanie w Anglii kampanią wiedeńską było olbrzymie. Ba
dania B. Klimaszewskiego ukazały nam w nowym świetle ówczesną an
gielską opinię o Sobieskim 1s. Nigdy przedtem sprawy polskie i z Polską 
związane nie zajęły tyle miejsca w brytyjskiej publicystyce. Jak jednak 
na to zareagowali Stuartowie? Odpowiedzieć na to pytanie spróbujmy na. 
podstawie analizy działalnośc� i twórczości pięciu interesujących świad
ków bądź to wydarzeń wiedeńskich, bądź to reakcji angielskiej oraz 
rzeczywistości p·olskiej. Będą to Francis Taaffe, George Granville lord 
Lansdowne, John Evelyn, Thomas d'Urfey i Bernard O'Connor: dwaj 
londyńczycy, dwaj Irlandczycy i przedstawiciel Anglii Zachodniej. 

F. Taaffe, młodszy syn irlandzkiego magnata, przywódcy Konfede
racji Katolickiej z czasów Wielkiej Rebelii, był później towarzyszem 
wygnania Karola II i przezeń został polecony Karolowi Lotaryńskiemu. 
W imieniu tego ostatniego posłował do Polski na elekcję 1673 r. Gdy 
książę Lotaryngii wygnany został ze swej ojczyzny przez armie Ludwi
ka, Taaffe wszedł wraz z nim w służbę austriacką. Doszedł w niej do 
rangi feldmarszałka i tytułu hrabiego. Gdy odzieqziczył po zmarłym 
bracie - wiele lat później - irlandzki tytuł hrabiego Carlingford, za

twierdził mu to Wilhelm III, choć Taaffe był katolikiem. 
W kampanii wiedeńskiej Taaffe grał znaczną rolę; opisał ją w listach 

do brata, ówczesnego hrabiego Carlingford. Listy te są obiektywne, uka
zują Polaków życzliwie, ale nieraz i krytycznie. Drażliwa niegdyś spra
wa łupów wiedeńskich w interpretacji Irlandczyka mimowolnie dziś 
raduje nasze serca, okazuje się bowiem, że nasi przodkowie nie zawsze 
byli beznadziejnie naiwnymi romantykami 1,. 

George Granville vel Grenville, tytułowany - wówczas jeszcze 
grzecznościowo - lordem Landsdowne, pochodził z pogranicza Korn
walii i Devonu, ze starego rodu protestanckiego, chlubiącego się postacią 
Sir Ryszarda Grenville, bohaterskiego żeglarza z czasów Elżbiety 15. 
Głową rodu był w tym czasie hr. Bath, wierny sługa Stuartów; dwa 
lata później Bath należał do tych nielicznych protestantów, którzy po
zostali przy łożu królewskim, gdy O. John Huddleston udzielał konają
cemu Karolowi II katolickich ostatnich sakramentów. Zachodni Kraj -
Kornwalia i Devon - miał być jeszcze przez wiele lat po Sławnej Re
wolucji ośrodkiem jakobityzmu. Wówczas to sam Lansdowne, widziany 

1a B. K 1 im as ze wski, Jan III Sobieski w literaturze zachodnioeuropejskiej 

XVII i XVIII w. (w druku). 

14 Akta Jana III, t. VI, s. 195, 267, 299, 369, 419, 461.
1s A. L. Ro ws e, Sir Richard Grenville of the Revange, London 1963, s. 350

i passim; Dictionary of National Biography, s. v. 



Anglia a odsiecz wiedeńska 257 

podejrzliwie przez nowy reżim, zwrócił się bez większych sukcesów do 

literatury. Jego dzieła dramatyczne uważane są dziś za „bezwartościo

we", a twórczość poetycka zdaniem Sampsona „nie zasługuje na większą 

uwagę" 11t. Zwrócić jednak warto uwagę, że w tych, moim osobistym 

zdaniem, pełnych pikantnego uroku wierszykach odzywa się niekiedy 

jakby spóźnione echo ulubionej lektury Sobieskiego, Astrei; decyzje poli

tyczne w tym czasie bywały często zdominowane przez poglądy este

tyczne, przez przynależność do określonego kręgu kulturowego. 

Pod Wiedniem jednak młody Lansdowne nie piórem się wsławił, 

lecz szpadą. Jako ochotnik służył pod rozkazami Taaff ego w armii 

austriackiej. Zaciągnął się do niej na wyraźne polecenie Karola II 

i ks. Yorku. Na ich rozkaz również Taaffe otaczał młodego magnata 

specjalną opieką i wyrażał się entuzjastycznie o jego męstwie i zdol

nościach w listach pisanych do brata do Anglii. Znamienna była rów

nież droga tych listów do Londynu. Taaffe przekazywał je Lans

downe'owi, ten z kolei hiszpańską pocztą dyplomatyczną przesyłał je 

do hr. Carlingford, a hrabia zaznajamiał z ich treścią Karola i Jakuba 17. 

John Evelyn, wówczas rojalista, szlachcic osiadły w Londynie, uczo

ny dyletant, a przede wszystkim autor sławnego diariusza, zestawianego 

z dziełem Samuela Pepysa - z którym się zresztą przyjaźnił - miał 

przekonania bardziej elastyczne. Zawsze wiernie służył aktualnemu 

władcy, co uwidacznia się w jego spisywanym na żywo dzienniku. Oczy

wiście w 1683 r. popierał całym sercem Karola II. 

Thomas d'Urfey, zawodowy literat londyński „pośledniejszego ga

tunku" wedle nieco krzywdzącego określenia Sampsona 1s, autor popu
larnych piosenek i ballad, w komedii i farsie prekursor sentymenta

lizmu, pochodził z francuskiej hugenockiej rodziny osiadłej w Anglii. 
Cieszył się zaufaniem Karola II i Jakuba II, a jego Muza stała na 

usługi obu monarchów. 
Wreszcie Bernard O'Connor, później lekarz Sobieskich, w czasie bi

twy wiedeńskiej przebywał jeszcze w rodzinnym Kerry w Irlandii. Ka

tolik, ukończył studia medyczne we Francji, w 1694 r. przebywał 
w Polsce, gdzie uważany był za „kalwina de fide" 19; i dziś jeszcze ka

tolicyzm angielski czy irlandz.ki wydaje się Polakowi, związanemu nie 

tyle z wiarą, ile z kulturą katolicką, nazbyt serio, nazbyt protestancki. 
W 1695 r., Q'.Connor powrócił do Anglii, tam dopiero - by móc prakty

kować - przyjął anglikanizm i w 1697 r. ogłosił Evangelium Meąici, 

traktat podający w wątpliwość nadprzyrodzony charakter cudów wspom-

1s G. Sam p son, Historia Uteratury angielskiej w zarysie, Warszawa 1967, 

s. 479, 531.
17 Akta Jana 111, s. 196, 267, 369, 420; por. Klim as ze wski, op. cit.
1s Sam p son, op. cit., s. 475; por. Dictionary of National Biography.
19 K. Sar ne c ki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego, wyd. J. Woliński, 

Warszawa 1958, s. 115. 

•
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nianych w Nowym Testamencie. Rok później, pospiesznie, w związku 
z nową elekcją w Polsce, wydał History of Poland, której pierwsza. 
część, niesamodzielna, kompilacyjna, zawierała zarys dziejów Rzeczy
pospolitej, druga, znacznie wartościowsza, opis kraju ze znamienną po
chwałą kultury polskiej magnaterii i zachętą dla Anglików, by odwie
dzali naszą ojczyznę. Na łożu śmierci rewokował 20. Zatem niewątpliwie 
człowiek związany kulturowo i ideowo z obozem Stuartów, przedsta
wiciel jednak nowej już generacji, w której jakobicko-torysowski nurt 
polityczny reprezentować będą ludzie Oświecenia, Pope, Swift i Boling
broke 21. 

A więc rojaliści, katolicy angielscy służą w armii cesarskiej za zgodą, 
nawet zachętą króla i księcia Yorku, rojaliści, torysi, entuzjazmują się 
zwycięstwem Sobieskiego, głoszą chwałę i króla Polski, i ustroju Rzpltej. 
Pozorny paradoks powiększa się, gdy popatrzymy na reakcję Karola 
i Jakuba. ,,Król i Jego Królewska Wysokość zdawali się być zadowoleni 
z moich relacji" - pisze Taaffe 22. D'Urfey, półoficjalny poeta dworu, 
zadowolenia również nie kryje, chwali bez miary Sobieskiego, ,,drugiego 
Aleksandra", co więcej, atakuje wręcz Ludwika, ,,arcychrześcijańskiego 
Turka, który w domu śledził los świata chrześcijańskiego, lecz wszystkie 
jego nadzieje spełzły na niczym". D'Urfey wręcz zapowiada, żeby teraz 
bić w werble, gdyż król Anglii to „whig", który nie pójdzie w ślady 
Ludwilrn. i flotę Bwq wyśle do Francji. Jest to, przypomnijmy, ten sam 
rok 1683, w którym świeżo król Anglii posłał na szafot whigowskich 
magnatów. 

Tym mniej dziwi zdanie Evelyna. Przed bitwą wiedeńską winą za 
sukcesy Turków obarczał Ludwika XIV, który marząc o „piątej mo
narchii uniwersalnej" sprowadził niewiernych do Europy, a sam skorzy
stał, by złupić Flandrię, najechać Hiszpanię i Holandię. Ale nie tylko 
Ludwika. Sami jesteśmy winni - woła Evelyn � winna jest angielska 
chciwość, niechęć do wojny, zamiłowanie do zbytku, używając dzisiej
szego słownictwa - postawa konsumpcyjna. Wieść o najeździe Turków 
na Austrię posłużyła Evelynowi za pretekst, by potępić tych, co walcząc 
przeciw króiowi w domu uniemożliwili mu prowadzenie aktywnej i nie
zależnej polityki zagranicznej 23• Stąd też wieść o wyzwoleniu Wiednia 
powitał z radością, podkreślając, że załamały się dzięki temu plany 
Francuzów 24_ 

20 Dictionary of NationaL Biograph.y, sub Connor; PSB, t. XXIII, s. 517

(S. Szpilczyński i Zbigniew S. Wójcik), sub O'Connor. 
21 Na związek jakobilyzmu z Oświeceniem zwróciła uwagę M. Osso ws k a,

Myśi moraina Oświecenia angietskiego, Warszawa 1966, s. 17. Por. S. G r  z y

b ows ki, Pretendenci. i góraie, Warszawa 1971, s. 164-165, 200-201. 
22 K I im a s z e  ws k i, op. cit. 
23 The Diary of John Eveiyn, 15 VII 1683. 
24 Tamże, 23 IX 1683. 
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Odbijało to niewątpliwie nastroje dworu westminsterskiego, sprzy

jało planom Stuartów. W tym czasie rzeczywiście następuje okres 

zbliżenia pomiędzy Karolem II a Wilhelmem Orańskim, zanosi się na 
wspólne przymierze zwrócone przeciwko Ludwikowi 25

• Zdławiwszy opo
zycję król usiłuje prowadzić niezależną, zgodną z interesami państwa 
politykę zagraniczną, częściowo nawet realizując plany tej opozycji. 
Zwrot w społeczeństwie, spowodowany oburzeniem na spiskowców z Do
mu Zbożowego, zdawał się obiecywać pojednanie króla z parlamen

tem; Taaffe był niewątpliwie wyrazicielem opinii powszechnej, gdy 
spiskowców tych uważał za gorszych niż Turcy i Tatarzy 26. 

I nie jest to bynajmniej polityka zmierzająca do wprowadzenia mo

narchii absolutnej. Broniąc prerogatywy, szukając jednak równocześnie 
porozumienia z parlamentem przez prowadzenie popularnej polityki za
granicznej, Karol II chce ratować w Anglii ów ustrój mieszany, który 
na przykładach Polski i Wenecji sławił Goślicki, a który na mniejszą 
skalę zachował się i w państwach austriackich Habsburgów, nie tak 
absolutnych, jak się powszechnie przyjmuje 21. Stąd jeśli nawet w to

rysowskiej publicystyce pojawi się wówczas krytyka ustroju Rzpltej, 
to dotyczy ona - jak w wypadku szkockiego poety Alexandra Tylera, 
opiewającego czyny polskiego „Skanderbega odrodzonego" - wyłącznie 
wolnej elekcji i „szalonego liberum veto", skutkiem których polska 

,,wspaniała nacja ... jak dotychczas nie odegrała zbyt dużej roli w świe
cie" 2s. Dopiero po Sławnej Rewolucji anonimowy autor Obserwacji 

o wojnie węgierskiej z 1689 r. potępi już nie nadużycia ustroju, lecz
całą „niefortunną mieszaninę monarchii i republiki" w Polsce 29

. Ta
wyraźna polemika z popularnymi w Anglii tezami Goślickiego wyraża
już inną rzeczywistość polityczną, w której kompromis między królem
i stanami staje się nieaktualny, gdyż jedna ze stron odniosła zdecydo
wane zwycięstwo. N a Anglię spływa - wedle dosadnego wyrażenia
Benjamina Disraeli - ,,potrójne błogosławieństwo weneckiej polityki,
holenderskich finansów i francuskich wojen" ao.

Nieprzypadkowo przypominamy postać wybitnego torysa z XIX w. 
Stosunek bowiem jego poprzedników z końca XVII w. do wiktorii wie-

25 T. B. M ac a u 1 a y ,  Dzieje Anglii od wstąpienia na tron Jakuba II, War
szawa 1973, t. III, s. 155. 

2s Akta Jana III, s. 267.

27 Zwracali na to u wagę m. in. refere nci na kon ferencji „Politicke a social ne 
:aapasy na Slove nsku v 17. a zaciatkom 18. starocia". Preszów 8-10 listopada 1977 
(Materiały w druku). 

2a K 1 im as z e  wsk i, op. cit.; por. A. Tret i a k, Angielski poemat z XVII

wieku na cześć króla Jana (Przegląd Polonistyczny, 1909, s. 514-526). 
29 K 1 i m a s z e w s k i, op. cit.
30 Ea r 1 of B e  ac o n s f i  e 1 d, Sybil or the Two Nations, Lo n don & New 

York s.d. The Bodley Hea d, s. 32. 
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deńskiej raz jeszcze świadczy, jak stronniczy, krzywdzący dla Stuartów 

jest propagowany przez liberalną historiografię angielską ich portret 
polityczny. Troską ich było zbudowanie ustroju sprawnego, opartego 
jednak na angielskich tradycjach, zgodnego z prawami Anglii. Walkę tę 

przegrali personalnie, ale nie przegrała reprezentowana przez nich 

doktryna. Doktryna, której korzeni trzeba między innymi szukać 

i w Polsce. Sława odsieczy wiedeńskiej zwróciła raz jeszcze uwagę na 

ustrój Rzpltej, wykazała zarówno jego walory, które już tu propagowali 
tłumacze Goślickiego i Kromera, jak i błędy, których należy unikać. 

I czyż to nie dowodzi, że rację miał Szujski, którego zdaniem Polska 
upadła, gdyż zbyt wcześnie wcieliła w życie, zbyt uporczywie broniła 
tych, chwilowo wstecznych, tradycji, które zwyciężyć miały - gdzie in

dziej - w XIX w., ,,wieku rewolucji" a1.

ENGLAND UND DER ENTSATZ VON WIEN 

Vor dem Hintergrund des Standes der Polenkenntnisse in England des 16. 

und 17. Jahrhunderts schildert der Autor, wie sehr das Interesse flir unser Land 

nach dem Wien-Feldzug angewachsen war. Er analysiert vor allem das Schaffen 

solcher Publizisten, wie F. Taaffe, G. Granville, Lord Lansdowne, J. Evelyn, 

T. d'Urfey und B. O'Connor und beschrankt sich dabei nicht auf die Darstellung

der von ihnen behandelten Probleme, sondern weist auch auf deren Funktion in

den inneren politischen Auseinandersetzungen hin.

at J. S z ujski, Dzieje Polski, t. III, Lwów 1864, s. 107.




