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STOSUNKI POLITYCZNE RUMUŃSKO-POLSKIE W OSTATNIM 

OKRESIE PANOWANIA ZYGMUNTA STAREGO (1538-1548) 

Przewrót polityczny w Mołdawii - usunięcie Piotra Raresza i obję
cie tronu przez Stefana Lakustę - dokonany we wrześniu 1538 r. przez 
Solimana Wspaniałego w porozumieniu z Polską, a także częścią bo
jarstwa mołdawskiego, nie pociągnął za sobą zasadniczych zmian w sto
sunkach politycznych rumuńsko-polskich w ostatnim okresie panowania 
Zygmunta Starego. Układały się one podobnie jak w okresach poprzed
nich. Pewne zmiany jednak nastąpiły. Stosunki Mołdawii z Polską nie 
były obciążone sporem o Pokucie, które powróciło do Polski na mocy 
traktatu chocimskiego (sierpień 1538). Niektóre wydarzenia wpłynęły 
też na sytuację międzynarodową. I tak w konsekwencji zajęcia Budża
ku (Bugeac) przez Turcję w 1530 r., państwo polsko-litewskie stało 
się bezpośrednim sąsiadem imperium osmańskiego, poprzez terytoria na 
lewym brzegu Dniestru (Dzikie Pola), a to zmieniło pozycję strategiczną 
Polski, zwłaszcza wobec chanatu krymskiego 1

. Ponadto w 1541 r. powsta
ła prowincja turecka ze stolicą w Budzie, Siedmiogród zaś stał się księ
stwem autonomicznym oraz lennem Turcji. To wszystko sprawiło, że 
w ostatnich latach panowania Zygmunta Starego dyplomacja polska 
stała się jeszcze ostrożniejsza wobec każdego przedsięwzięcia, które mo
głoby spowodować poważniejszy konflikt z Turcją. 

Jednym z ważniejszych problemów, które miała do rozwiązania Pol
ska w konsekwencji wydarzeń w Mołdawii we wrześniu 1538 r., było 
zapobieżenie spodziewanemu atakowi ze strony Stefana Lakusty w zmo
wie z Turkami i Tatarami znajdującymi się w Mołdawii. Władca ten 
nie żywił jednak wrogich zamiarów wobec Polski. Przeciwnie, był bez
pośrednio zainteresowany utrzymaniem jak najlepszych z nią stosun
ków. Jego panowaniu groziła bowiem stała obecność w Siedmiogro
dzie Piotra Raresza. Dlatego w październiku 1538 r. nowy hospodar 
mołdawski wysłał do Polski posłów z propozycją zawarcia traktatu po

kojowego na analogicznych warunkach, jakie uzgodnili w Chocimiu 
w ostatnich dniach sierpnia 1538 r. Piotr Raresz z Janem Tarnowskim. 

1 Z. Spiera Isk i, Jan Tarnowski 1488-1561, Warszawa 1977, s. 310. 
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Król polski propozycję tę przyjął. Spełniający te postulaty traktat został 

20 II 1539 r. ratyfikowany przez sejm w Piotrkowie 2• 

Zygmunt Stary był mimo to przekonany, że jedynym sposobem na 

zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i jej pozycji międzynarodowej, 

która wg jego opinii była zagrożona przede wszystkim przez Habsbur

gów, było utrzymanie jak najlepszych stosunków z sułtanem. Na utwier

dzenie się w tym przekonaniu wpłynęła w dużym stopniu sytuacja 

na Węgrzech. Powodzenie planu królowej Bony - umocnienia pozycji 

jej zięcia, Jana Zapolyi, a nawet wzrost jego autorytetu na obszarze 

Węgier, znajdującym się pod panowaniem Ferdynanda Habsburga -

zależało od postawy sułtana, którego życzliwość wobec Jana Zapolyi 

została osiągnięta dzięki dyplomacji polskiej s. 

Pokój zawarty w lutym 1538 r. w Oradei nie miał jednak żadnego 

pozytywnego wpływu na sytuację w dawnym królestwie węgierskim. 

Niewielkie też było jego oddziaływanie na stosunki rumuńsko-polskie. 

W konsekwencji Stefan Lakusta stopniowo rezygnował z polityki pro

tureckiej, by powrócić do dawnej linii polityki zagranicznej Mołdawii, 

polegającej na utrzymaniu takich sojuszy, które mogłyby stworzyć rów

nowagę sił pomyślną dla swojej ojczyzny. Utrzymując dobre stosunki 

z Janem Zapolyą, od którego zażądał zagwarantowania mołdawskich po

siadłości w Siedmiogrodzie, Stefan Lakusta nawiązał też kontakty, jesz
cze jesienią 1538 r., z Ferdynandem Habsburgiem, a później z jego zwo
lennikami w Siedmiogrodzie, hospodarem Stefanem Mailatem i Eme

rykiem Balassą, ponieważ żywił przekonanie, że tylko zwolennicy Fer

dynanda mogliby udzielić mu niezbędnej pomocy dla poprawienia sy

tuacji Mołdawii 4. 

Pertraktacje Lakusty z Ferdynandem Habsburgiem spowodowały 

niepokój i niezadowolenie kół rządzących w Polsce. Właśnie Polacy pró

bowali zwrócić uwagę Lakuście na fakt, że przyjażń Polski jest dla nie

go bardziej „pożyteczna" dla obrony przed nieprzyjacielem, niż „przy-

2 A. Ja bł o n o w ski, Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i listy (Żródla 
dziejowe, t. X, War szawa 1878, s. CX

X

VII); S .  S .  Go r o  v ei, Domnia lu.i Stefan 

Locu.sta (Petru Raresz, pod red . L. Sim anschi'ego, Bucure�ti 1978, s. 169); C .  Re
z ach e v i c i, Tratatu.l intre Petru Rare$ $i Sigismu.nd I (29-31 au.gu.st 1538) din 

vremea campaniei lu.i Soliman Magnificul in Mołdowa (Cercetari is torice. Seria 
noua, IX-X, Ja�i 1978-1979, s .  319); Acta historica res gestas Poloniae illustran

tia, t. IV, s. 64. 
3 W. P oc iech a, Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia,

t. IV, Poznań 1949, s. 205, 208; Sp ie r a Isk i, op. cit., s. 299-303; por. też Go
r o v e i, op. cit., s. 170.

4 Go r o v e i, op. cit., s. 169-172; R. C o n s ta n t i n e s c u, Moldova $i Tran

siLvania in vremea lui Petru Rare$. Relatii poiitice $ militare (1521-1546), Bucu

re1?ti 1978, s. 96, 101-103; C .  Re z ach e v i c i, Politica externa {Pet r u  Rare�, 
.s. 192). 
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Jazn innych książąt nie będących sąsiadami" Mołdawii 5, czyli Habsbur
gów. Król polski wykluczał jednak z szeregu wrogów Mołdawii właśnie 
Turków, którzy w gruncie rzeczy byli najbardziej niebezpieczni. Na ta
ką postawę Zygmunta I niewątpliwie rzutowało jego zainteresowanie 
rozwojem sytuacji na Węgrzech. Została ona zakłócona przyjściem na 
świat Jana Zygmunta (7 VII 1540) i śmiercią Jana Zapolyi (21 VII 1540). 

Stefan Lakusta wykorzystał zamieszki na Węgrzech i w Siedmio
grodzie w celu urzeczywistnienia planu zjednoczenia kraju poprzez przy
łączenie Tighiny (Bender) i Budżaku, które w. r. 1538 zostały zajęte 
przez sułtana, oraz odzyskania posiadłości siedmiogrodzkich przy pomo
cy Ferdynanda I, z którym we wrześniu 1540 r. rozpoczął pertraktacje 
z myślą zawarcia sojuszu. Lakusta nie doczekał się rezultatów tego przy
mierza, gdyż w grudniu 1540 r. padł ofiarą spisku bojarów a. Nie mogły 
one zresztą być zgodne z jego oczekiwaniami, gdyż nie gwarantowały 
mu odzyskania twierdz Ciceul i Cetate de Bałta. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że zamach nie wpłynął na politykę 
zagraniczną Mołdawii. Wyniesiony przez bojarów hospodar Aleksander 
Cornea także szukał pomocy przeciw sułtanowi zarówno w Polsce, jak 
i u Habsburgów. Cornea nie miał jednak czasu na sprawdzenie sku
teczności tych sojuszów, został bowiem obalony przez Piotra Raresza 
po niecałych 2 miesiącach od wstąpienia na tron 7

• Nowy władca także 
nic nie zmieniał w polityce zagranicznej państwa. 

Ta zmiana sytuacji i ponowne objęcie władzy po 2-letnim wygna
niu przez Piotra Raresza (luty 1541) było możliwe dzięki odzyskaniu 
poparcia w kraju, gdzie uważano go nadal za prawowitego władcę, 
a także ze względu na sprzyjającą sytuację międzynarodową. W środ
kowej i wschodniej Europie rozgorzał wówczas konflikt o koronę „św. 
Stefana". Zagrażał on pozycji zdobytej przez Portę w tej części Euro
py. Hospodar mołdawski uważał, że przy jego rozwiązaniu nie można 
dopuścić do wzrostu jej znaczenia, uwzględnione natomiast powinny 
być interesy Mołdawii i Polski. Do takiej polityki starał się przekonać 
�róla polskiego i skłonić go do zawarcia w tej sprawie porozumienia
z Mołdawią s.

Polska jednak wahała się, czy nawiązać normalne stosunki z Moł
dawią. Król odmówił osobistego przyjęcia posłów Raresza. Odpowiedź 
przekazał przez pośredników. Nie wysłał też posłów do hospodara. Ta-

5 Por. M. Dog i e  I, Codex diplomaticus, t. 1, s. 618.
0 I. C o rf u s, Documente privitoare la istoria Romaniei culese din archivele 

Poloniei. Secolul al XVI-lea, Bucure�ti 1979, s. 33; Co n s t  a n t i n es c u, op. cit., 
s. 107; Go ro v ei, op. cit., s. 172-174.

7 Por. N. I o r  g a ,  Relations entre Roumains et Polonais. Pendent l'epoque de

l'hommage et apres (Academie Roum aine. Bulleti n de l a  Section Historique, nr 1-2, 

Bucuresti 1921, s. 114); Go ro v ei, op. cit., s. 177-178. 
8 Por. Go ro v ei, op. cit., s. 178; R e  z a ch e vi ci, op. cit., s. 202-203.

13 - Sobótka 3-4/82 
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kie posunięcie byłoby bowiem uznaniem zmian, jakie zaszły w Mołda
wii. Równocześnie oznaczało to wstrzymanie inicjatywy hospodara, 

zmierzającej do utworzenia sojuszu antytureckiego. Piotr Raresz, aby 

ten stan zmienić, wysłał starostę z Czerniowiec Avrama Banilovschi'ego 
do kasztelana bełzkiego i hetmana polnego Mikołaja Sieniawskiego (sty
czeń 1542). Zdawał sobie bowiem sprawę, jak wielki wpływ mieli po

graniczni panowie polscy na politykę króla na południu. Celem jego 
misji było uzyskanie od hetmana informacji o stanowisku króla wobec 

władcy Mołdawii 9
• Gdy Sieniawski próbował uchylić się od udziele

nia wiążącej odpowiedzi, wskazując, że nie ma prawa zabierać głosu 
w imieniu króla, Avram Banilovschi oświadczył mu wyraźnie, że jeśli 
posłowie powrócą bez żadnej informacji, Piotr Raresz postąpi w identy

czny sposób i nie przyjmie żadnego posła polskiego, niezależnie od ko
go i z czym by przybył. W tej sytuacji hetman, orientując się w praw
dziwym celu tej wizyty, zmuszony był do udzielenia odpowiedzi, zro
bił to jednak w taki sposób, by do niczego nie zobowiązywać polskiego 
monarchy. A jednak misja Banilovschi'ego przyniosła rezultaty, i to 
zgodne z przewidywaniami Piotra Raresza. W wyniku raportu Sieniaw

skiego 1 II 1542 r. król w.ecydował się na wysłanie posłów do hospodara 
z Maciejem Włodkowicem, chorążym kamienieckim, na czele. Mieli oni zło
żyć Rareszowi gratulacje z okazji powtórnego wstąpienia na tron 10

. Tym 
rnmym król uznał go za władcę Mołdawii, a to właśnie zamierzał uzyskać 
naresz przez misję Banilovschi'ego. 

Banilovschi nie o wszystkich sprawach zleconych w instrukcji roz
mawiał z Sieniawskim 11. Część z nich dotyczyła problemów wyjątko
wo ważnych i na ich temat mógł wypowiadać się tylko polski monarcha 
oraz jego najbliżsi doradcy. Przykładowo przytoczyć można wysuniętą 
przez Raresza sugestię ściągnięcia do Polski z Siedmiogrodu córki pol
skiego króla Izabelli. Raresz ostrzegał, iż istnieje potencjalne niebez
pieczeństwo wzięcia jej do niewoli przez wojska tureckie 12. Był to 
w gruncie rzeczy zręczny manewr dyplomatyczny, którym próbował po
służyć się hospodar, by utorować drogę do zjednoczenia Węgier pod 
berłem Ferdynanda I. Nie życzył on sobie bowiem w żadnym wypadku 
sułtana na miejscu Izabelli. Towarzyszyły temu oskarżenia pod adresem 
Turcji, że chce „wziąć Siedmiogród, Sibiu i inne twierdze i ziemie". 
Cały plan Raresza wyraźnie zmierzał do stworzenia na nowo antyturec

kiego frontu, w którym uczestniczyłyby Mołdawia, Węgry i Polska. 
W tak utworzonej koalicji ze względu na stan, w jakim znajdowała 

się Mołdawia, decydujący głos należałby do króla polskiego, który miał 

° Co r fus, op. cit., s. 67-68; Re z ach e vici, op. cit., s. 234. 
10 Re z ach e vici, op. cit., s. 236-237; Co r fus, op. cit., -s. 68.
11 Co r fus, op. cit., s. 69-73, 78, 81.
12 Tamże, s. 76.
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w swoich rękach „ster i wielką siłę i wszystkich możnych chrześcijań
skiej wiary" 13, jak to sprecyzował Raresz. 

Szok, jaki przeżyła środkowa Europa po zdobyciu Budy, spowodował 
powstanie nowej koalicji antytureckiej. W styczniu 1542 r. sejm Rze
szy podjął decyzję utworzenia silnej armii, której naczelne dowództwo 
powierzone zostało elektorowi brandenburskiemu, Joachimowi II 1'. 

Poza państwami niemieckimi do koalicji przyłączył się tylko Piotr Ra
resz, który znowu żywił nadzieję na odzyskanie wespół z Habsburga
mi terytoriów zagarniętych przez sułtana. Nie zapomniał przy tym o po
siadłościach siedmiogrodzkich, a także liczył, że przy sposobności zosta
ną zażegnane źródła konfliktów z Polską. W tym celu 1 III 1542 r. za
warł sekretny sojusz z Joachimem II Brandenburskim. żałosna klęska 
armii pod wodzą Joachima II pod Budą, bronioną przez potężny gar
nizon turecki (VII-X 1542) rozwiała jednakże nadzieje Raresza. Ponad
to w Polsce ugrupowanie opowiadające się za pokojowym ułożeniem 
stosunków z Turcją wzmocniło swoje pozycje. Do Istambułu wysłany 
został Jakub Wilamowski z listami Zygmunta I i jego syna Zygmunta 
Augusta, w których zapewniali o niezmiennej chęci utrzymania przy
jaźni z Portą. W zamian domagali się nie tylko życzliwości sułtana wo
bec Izabelli i jej syna Jana Zygmunta, mianowanego przez sułtana księ
ciem Siedmiogrodu, lecz także wydania Siedmiogrodzianom katego
rycznych rozkazów poddania się ich władzy. Żądania te zostały przez 
Solimana spełnione. Równolegle z inicjatywy królowej Bony doprowa
dzono do zgody między Martinuzzim, opiekunem Jana Zygmunta i gu
bernatorem Siedmiogrodu, a Izabellą. W tej sytuacji Izabella zrezygno
wała z zamiaru opuszczenia Siedmiogrodu 15. 

Przyjęta przez Polskę polityka nieinterwencji w sprawy Siedmiogro
du miała wprawdzie wpływ na złagodzenie podejrzliwości sułtana, ale 
przekonała równocześnie Piotra Raresza o nieskuteczności wszelkich 
prób wciągnięcia Polski do koalicji antytureckiej. W konsekwencji 
2 ostatnie lata swojego życia poświęcił on na rozwiązanie kwestii spor
nych w stosunkach z północnym sąsiadem. Hospodarowi nie udało się 
jednak otrzymać odszkodowań za nadużycia popełnione przez Polaków. 
Ci ostatni wysunęli analogiczne pretensje pod adresem Mołdawian za 
dokonane przez nich przekroczenia. I chociaż granica wciąż była nie
spokojna (wzajemne najazdy), nie doszło jednak do konfliktu zbrojnego 
we właściwym tego słowa znaczeniu. Raresz starał się go uniknąć na-

is Tamże, s. 72-73.

14 Por. I. Urs u, Petru Rare$. Domn ai Moldovei de ia 20 ianuarie 1527 pina

ia 14 septembrie 1538 $i din februarie 1541 pina ia 3 septembrie 1546, Bucure�ti 

1912, s. 86-87; Co n st a n t i n es c u, op. cit., s. 112; Re z a ch e vi ci, op. cit., 

s. 243-246, 249-250; Spiera Isk i, op. cit., s. 309.
1s Por. J. Pajews ki, Węgierska polityka Polski w połowie XVI wieku

(1540-1571), Kraków 1932, s. 53-54; Spie r a  l s ki, op. cit., s. 313-314; Co n

st a n t i n es c u, op. cit., s. 113. 
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wet po zaatakowaniu i zabiciu na Litwie w 1545 r. jego posłów wra
cających z Moskwy, gdzie prosili o pomoc przy spłacaniu coraz większe
go haraczu, którego Porta żądała od Mołdawian. Aby uzyskać odszko
dowanie, hospodar starał się wywrzeć na króla presję poprzez zatrzy
manie Jakuba Wilamowskiego, który jako poseł przybył do Suczawy 
na początku 1546 r. z misją uzyskania wynagrodzenia za szkody wy
rządzone Polakom przez Mołdawian. Król jednak nie chciał pertrakto
wać w kwestiach spornych pod jakimkolwiek naciskiem, gdyż „to by 
nam ujmę przyniosło". W efekcie J. Wilamowski na dłużej zatrzymany 
został w Mołdawii. Został on zwolniony dopiero po śmierci Piotra Ra
resza (3 IX 1546) przez jego syna i następcę Iliasza, który nie chciał za
czynać panowania od konfliktu z Polską 1s. 

Prawdopodobnie w krótkim czasie po objęciu władzy Iliasz Raresz 
wysłał posłów do Zygmunta I, którzy poinformowali go o wypuszczeniu 
na wolność Wilamowskiego. Król od posłów dowiedział się też o chęci 
nowego hospodara utrzymania przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków 
z Polską. Przedłożyli mu oni także szereg propozycji, które mogły usu
nąć przyczyny napięć w stosunkach między dwoma krajami. Odpowiedź 
polska była pozytywna. Zygmunt I złożył hospodarowi gratulacje z oka
zji intronizacji, a także w zasadzie przyjął mołdawskie propozycje, ale 
podtrzymał pretensje do odszkodowania i od spełnienia tego warunku 
uzależnił przy·wrócenie dobrosąsiedzkich stosunków 17_ 

Wydawało się, że stosunki polsko-mołdawskie weszły wreszcie na 
normalny tor, gdy nowe wydarzenia o mało nie przekreśliły dobrych 
intencji mołdawskiego władcy. Jesienią 1546 r. pretendent do tronu moł
dawskiego próbował przy pomocy magnatów z Podola usunąć Iliasza. 
Po pokonaniu i wypędzeniu konkurenta, który wycofał się do Polski, 
Iliasz Raresz wysłał w grudniu 1546 r. do Krakowa Avrama Banilov
schi'ego z żądaniem wyjaśnień i ekstradycji pretendenta 18. Listy, które
przekazał mołdawski poseł, są równocześnie dowodem, że nowy władca 
zamierzał kontynuować dotychczasową politykę utrzymywania dobrych 
stosunków z Polską, pod warunkiem, że nie będzie ona ingerowała 
w żadnej formie w sprawy wewnętrzne kraju. Tak można interpreto
wać stwierdzenie, iż żaden hospodar nie był nigdy osadzony na tronie 
mołdawskim przy pomocy Polski 19. Raresz jednakże pomijał (celowo 
bądź z braku informacji) fakty, które miały miejsce w przeszłości, zwła
szcza z poł. XV w. Zygmunt I znał jednak dobrze historię i nie omiesz
kał przypomnieć niektórych wydarzeń 20• Z pewnością miało to oznaczać 

18 Co r fus, op. cit., s. 93 nn.; Spiera 1 ski, op. cit., s. 323 nn.; Re z a-

ch e v i c i, op. cit., s. 260 n. 

n C o r f u s, op. cit., s. 124 nn. 
is Tamże, s. 127. 

n Tamże, s. 133. 
20 Tamże, s. 136. 
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chęć utrzymania dawnej polityki polskiej wobec Mołdawii. Król był 
jednak świadom, że okoliczności nie pozwalają mu na manifestowanie te

go wyraźnie i dlatego obiecał, że takich wypadków nie będzie tolerował. 
Nie zgodził się natomiast na wydanie pretendenta do tronu mołdawskie
go. Znaczący jest też fakt, że Zygmunt I nie pominął okazji, by pod
kreślić trwałość przyjaźni polsko-tureckiej. Akcentowali to także roz
mówcy polscy, którzy otwarcie powiedzieli posłowi mołdawskiemu, iż 
Polska w żadnym wypadku nie zamierza zrezygnować z „przyjaźni 
i traktatu" - mowa tu o traktacie polsko-tureckim z 1533 r. Taka 
była odpowiedź polskiego władcy na prośbę hospodara, by pomógł Moł
dawii uwolnić się „od pogańskich rąk". Poselstwo Banilovschi'ego i jego 
przebieg są dowodem, że Iliasz Raresz był kontynuatorem tego kierun
ku polityki zagranicznej Mołdawii, który starał się wciągnąć Polskę do 
walki z Turcją 21. 

Wydaje się, że ledwo zamaskowana odmowa króla nie zniechęciła 
Iliasza Raresza, skoro 14 VI 1547 r. poinformował polskiego monarchę 
za pośrednictwem posłów: kasztelana Circca i Mikołaja Burla, o roz
kazie, jaki Tatarzy dostali od sułtana, by przygotowali się do wyprawy 
na Polskę, i o swej gotowości czekania na rozkaz przygotowania się do 
wojny. Głównym zadaniem mołdawskich posłów było nakłonienie króla 
do uznania traktatu chocimskiego za podstawę wzajemnych stosunków. 
Iliasz obiecywał postąpić identycznie. Pertraktacje na ten temat, pro
wadzone między 27 VII a 18 X 1547 r., zakończyły się sukcesem. Trak
tat został uznany przez Eliasza 30 XI 1547 r. 22 

Nie jest wyklucz.one, że na decyz..j� Zygmunta I zaakceptowania pro
pozycji Iliasza, zanim hospodar mołdawski uznał ważność traktatu, 
wpłynęło też częściowo zawieszenie broni na 5 lat między Turcją a Au
strią, podpisane 19 VI 1547 r. Biorąc pod uwagę fakt, że w r. 1545 zmarła 
królowa Elżbieta, córka Ferdynanda Habsburga i żona Zygmunta Au
gusta 23, nie można wykluczyć, iż koła kierownicze w Polsce mogły oba
wiać się niekorzystnego dla Rzeczypospolitej zbliżenia mołdawsko-habs
burskiego. Ponadto Polska śledziła z niepokojem sukcesy Karola V w woj
nie z protestanckimi państwami niemieckimi (wiosna 1547), które mogły 
zagrozić zwierzchnictwu Polski nad Prusami Królewskimi, nie uznawa
nemu przez Habsburgów. W konsekwencji rysowała się możliwość wy
sunięcia przez zakon krzyżacki pretensji do Prus. Być może nie było 
przypadkiem, iż to właśnie Jan Tarnowski, zostawszy uprzednio kaszte
lanem krakowskim, w imieniu króla złożył przysięgę na traktat cho
cimski. On bowiem podjął pewne kroki, by nie dopuścić do zbliżenia 
mołdawsko-habsburskiego 24• To właśnie on mógł być głównym zwo-

21 Tamże, s. 129 nn.
22 Tamże, s. 140 1111.; por. Ja bł o 11 owski, op. cit.

23 Por. S p i e r a l s k i, op. cit., s. 339 nn.; P aj c w s k i, op. cit., s. 67.
24 Spiera Is k i, op. cit., s. 339 1111.; Co r fus, op. cit., s. 145. 
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łennikiem idei uznania przez Polskę wspomnianego traktatu, aby za
pewnić Rzeczypospolitej bezpieczeństwo ze strony Mołdawii w razie 
ewentualnego konfliktu z Habsburgami. Jeżeli zaś chodzi o motywy, 
którymi kierował się Iliasz Raresz w podjęciu tej inicjatywy, była to 
przede wszystkim chęć prawnego usankcjonowania jego wysiłków zmie
rzających do unormowania stosunków z Polską, których pogorszenie 
okazało się tak niekorzystne dla Mołdawii 2s. 

Kryzys, który - jak się wydawało - doprowadzi do zbrojnej kon
frontacji polsko-habsburskiej, został jednak w krótkim czasie załagodzo
ny. Smierć Zygmunta Starego i objęcie panowania przez Zygmunta Au
gusta doprowadziły do zbliżenia między Jagiellonami a Habsburgami, 
którego wyrazem był zawarty tajny układ polsko-habsburski z 2 VII 
1549 r., ratyfikowany przez Zygmunta Augusta 22 VII tego roku 26. 

Akt ten był wyrazem zaniechania dotychczasowej polityki Polski wobec 
problemu Węgier, a zwłaszcza Siedmiogrodu, i jej zmiany na korzyść 
Habsburgów. 

Chociaż celem tego artykułu nie było omówienie wszystkich czyn
ników oddziaływających na stosunki rumuńsko-polskie, można jednak 
stwierdzić, że występowała w interesującym nas okresie niezgodność in
teresów Polski i księstw mołdawskich. Z tej przyczyny trudno było do
prowadzić do bliższej współpracy między obu państwami, za czym opo
wiadali się mołdawscy hospodarowie. Tym ostatnim zależało przede 
wszystkim na stworzeniu odpowiednich warunków do podjęcia wojny 
z Turcją. Zgodnie z ich wyobrażeniem toczyć się ona winna z pomocą 
i znacznym udziałem Polski. Jej też w tej wojnie przypaść musiała ro
la przewodnia. Ten kierunek polityki zagranicznej miał też swoją dru
gą stronę. Była to odpowiedź i swego rodzaju środek zastosowany w wal
ce z ekspansjonistycznymi posunięciami węgierskimi, tureckimi czy też 
habsburskimi. Ze swej strony Polska zainteresowana była także w uło
żeni1..1 stosunków z Mołdawią, zwłaszcza gdy wzmacniało to jej pozycję 
w południowo-wschodniej Europie. 

� Co r fus, op. cit., s. 140.
!I Por. M. Dog ie I, op. cit., s. 213-215; Spiera Isk i, op. cit., s. 341.




