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Stosunki pomiędzy polsko-litewskim domem Jagiellonów a dynastią 
Habsburgów układały się w ciągu XV i XVI w. różnie; bywały przy
jazne, jak również w pewnych okresach przeniknięte wzajemną nieuf
nością, a niekiedy - wręcz wrogie. Jednakże z obu stron przeważały 
tendencje do szukania porozumienia nad tendencjami antagonizującymi. 
Konkurencja do koron czeskiej i węgierskiej stanowiła w ciągu wielu lat 
niewysychające prawie źródło kontrowersji, ale praktycznie ta właśnie 
sporna sprawa wiodła oba domy panujące ku sojuszom, przy których 
drogą przetargów i ustępstw odnajdywały obydwie dynastie ostatecznie 
stosowną do konkretnej sytuacji formułę ugody. 

Na utrzymaniu dobrosąsiedzkich relacji musiało zależeć obu dornom 
monarszym w warunkach, gdy każdy z mch stał wobec innych a zasad
niczych dla siebie zagrożeń z zewnątrz i inne też obierał sobie drogi roz
woju terytorialnego. Dla Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego szcze
gólne znaczenie przedstawiał region Bałtyku 1. Jagiellonowie XV-wieczni 
skupiali swe siły na odzyskaniu ujść Wisły i obszaru Pomorza Gdańskie
go (Prus Królewskich). Jagiellonowie XVI-wieczni zmierzali do zbudo
wania systemu państw lennych, które by poszerzyły i zabezpieczyły za
sięg ich wpływów nadbałtyckich (Prusy Książęce, Inflanty) 2

. Podjęte 
przez wielkich książąt moskiewskich działania służące „zbieraniu ziem 
ruskich" zwracały uwagę spadkobierców Mendoga i Gedymina na ko
nieczność osłaniania wschodnich granic Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Te dwie sprawy, uznawane konsekwentnie za pierwszoplanowe, skłaniały 
dwór polsko-litewski do ustępstw w strefie naddunajskiej i nadwełtaw
skiej a. 

1 A. Wy cz a 11 s k i, Po[sk.a w Europie XVI stu[ecia, War5zawa 1973, s. 132. 

2 J. Mal ł e k, Prusy Książęce a Prusy Królewskie 1v latach 1525-1548, War

szawa 1976. s. 263 n. 
s J. A. Gier owski, Historia Polski 1505-1864, cz. 1, Warszawa 1978, s. l 72; 
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W przeciwieństwie do Jagiellonów,, których w zasadzie satysfakcjo
nowały ziemie Polski oraz rozległe obszary Wielkiego Księstwa, posiadali 
Habsburgowie bardzo skromny start terytorialny. Zasób posiadłości dzie
dzicznych - Austria, Styria i Karyntia - nie był adekwatny do ambicji 
rodu, który od 1438 r. nie wypuszczał diademu cesarskiego ze swych rąk. 
Obszary Rzeszy jednakże nie nadawały się na szlak ekspansji. Książęta 
dzierżyli tu silnie w dłoniach swe dynastyczne władztwa. Być może, iż 
jedną z tajemnic powodzenia Habsburgów przy kolejnych elekcjach ce
sarskich stanowił fakt, że jako elektorzy powoływali się na odpowiednie 
tytuły królów czeskich, przysługujące tym ostatnim od 1356 r., nie po
siadali natomiast silniejszego zaplecza na rdzennym terytbrium Rzeszy 4. 

Dzięki temu powierzenie godności cesarskiej pretendentowi z domu 
habsburskiego nie naruszało systemu równowagi, zachodzącej pomiędzy 
elektorami i innymi dynastami Rzeszy, Habsburgowie, rozglądając się 
bystro po Europie w poszukiwaniu bazy terytorialnej, która by umocniła 
pozycję rodu, zaangażowali się konsekwentnie w zabiegi o korony świę
tych Wacława i Stefana. Dla ich osiągnięcia posługiwali się różnorodnymi 
środkami działania; odwoływali się do praw sukcesji lub rokowań dyplo
matycznych, jakie przekładali nad akcje zbrojne. 

Sprawy Czech i Węgier miały zatem dla Habsburgów znaczenie klu
czowe, gdy dla Jagiellonów polsko-litewskich odgrywały rolę głównie 
prestiżową, stanowiąc już to o wyposażeniu w królestwo któregoś z mo
narszych synów, już to dodając splendoru dynastii w oczach Europy. 
Przychylamy się bowiem do zdania tych historyków, którzy oceniają 
krytycznie tak zwane „więzi jagiellońskie" z okresu panowania w Cze
chach i na Węgrzech potomków Kazimierza Jagiellończyka. Spośród pi
szących współcześnie zwrócił na te kwestie uwagę przede wszystkim 
K. Baczkowski w swym gruntownym studium o układzie wiedeńskim
z 1515 r.; pracę tę należy zaliczyć do klasyki w zakresie badań nad poli
tyką zagraniczną dawnej Polski. Stwierdzenie autora, że „cele polityczne
rodziny panującej, zwłaszcza w wypadku Polski, nie zawsze pozostawały
w zgodzie z racją stanu kraju, a czasem stanowiły jej oczywiste zaprze
czenie" 5, można poprzeć przykładami odn,:--szącymi się do kolejnych faz

W. Ko n op czyń ski, Dzieje Polski nowożytnej, t. I (1506-1648), Warszawa

1936, s. 58-62; A. Suche n i - Gr a b  o w ska, Zu den Beziehungen zwischen
rlen JagieUonen und den Habsburgern. Katharina von Osterreich, die dritte Ge
mahlin des Konigs Sigisrnund August (Historisches Jahrbuch der Stadt Linz, 1979,
s .. S9 n.); J. Szujski, Dzieje Polski (Dzieła, seria II, t. II, Kraków 1894, s. 414).

4 Habsburgowie posiadali rodowe domeny także we właściwej Rzeszy nad 
górnym Renem, w Alzacji i Wirtembergii, przejęte po 1522 r. przez Ferdynanda, 
jednakże nie to decydowało o znaczeniu w Rzeszy. E. La ub a c h, Karl V,, Fer
dinand I. und Nachfolge im Reich (MóStA, 29, 1976, s. 4 n.); Ch. Thom as, 
Moderación deL poder (tamże, 27, 1974, s. 101 nn.); A. ,V a n dr uszka, Das Raus 
Habsburg, Stuttgart 1959 (2 wyd.), s. 112-115. 

s K. Bac z ko ws k :. Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg i .znaczenie, 
Warszawa 1975, s. 6 nn. 
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rywalizacji jagiellońsko-habsburskiej o trony praski i budziński, włącz
nie z nieporozumieniami o schedę siedmiogrodzką Zapolyów sięgającymi 
w głąb XVI w. 6 

Szczególne aspekty niespójności władztw jagiellońskich polsko-litew
skiego oraz czesko-węgierskiego podkreślił H. Samsonowicz (,,Ten wielki 
blok w Europie centralnej nie posiadał jednak żadnej wewnętrznej spo
istości; składały się nań ludy o bardzo różn,�j kulturze, odmiennym pozio
mie życia gospodarczego i - niekiedy - antagonistycznych interesach 
możnowładztwa"), wydobywając zwłaszcza odmienności ekonomiczne 1. 

S. Russocki zaakcentował panującą w „bloku" jagiellońskim znaczną roz
piętość form życia politycznego oraz struktur instytucjonalnych mimo
istnienia określonych analogii 8

• Z. Spieralsb wykazał rozbieżności w po
lityce zagranicznej dworów budzińskiego i wawelskiego u schyłku
XV w 9

. 

Znamiennym elementem stosunków jagiellońska-habsburskich poczy
nając od daty pokoju toruńskiego (1466 r.) jest równoległość dwu nurtów 
kontrowersyjnych: starszego chronologicznie. związanego z konkurencją 
do tronów czeskiego i węgiersikiego, oraz [)ÓŹniejszego, zrodzonego z suk
cesu polskiego nad Bałtykiem. Sukces ów zaniepokoił cesarza Fryde
ryka III, a ten niepokój przejmowali w spadku jego następcy - Maksy
milian I i Karol V. Pomiędzy obydwoma sprawami zachodzi ścisłe iunc
tim, bez którego przyjęcia w założeniu wyjściowym nie można prawi
dłowo badać ani oceniać rozwoju wydarz,�ń kształtujących relacje o bu 
interesujących nas dynastii. Stąd trudnośd badawcze, gdyż rozważając 
stosunki polsko-austriackiG wypada zajmować si (? równocześnie zagad
nieniami Prus Królewskich i Książęcych oraz polityką Rzeszy niemiec
kiej nad Bałtykiem. Pomijanie tych związków przyczynowo-skutkowych 

6 Z. Spiera l ski, Die jagie!lonische Verbundenheit bis :::um Encle des
15. Jahrhunderts (APH, 41, 1980, s. :il-83); Bac z ko wski, op. cit., s. 60 !111.,

przedstawia tajne układy Władysława Jagiellm\czyka z J\faksymilianem I w ,pra
wie związków matrvmonialnych obu rodów, zawarte 20 III 1506 r. w Wiener
-Neustadt. jak i :irne posuniqcia dworu budzi11skiego, dalekie od ko,1frontowania
ich ze wspólną racją stanu pa11stw jagielloński.::h. SprawQ ZapoJ�·ów widzi nasza

• historiografia powojenna zazwyczaj oczami W. Pociechy, Królowa Bona, 1494-

1557. Czasy i ludzie Odrodzenia, t. IV, Poznai'i 1958, s. 210-224, i L. Kol a n ko w
s k ie go, Polska Jagiellonów. Dzieje polityc::ne, Lwó\v 1936, �- 207 n., 224 !rn.,
264, 280 nn. O tym szerzej zob. przyp. 26-33.

1 H. Sa mson o w i cz, Historia Polski clo roku 1795, Warszawa 1973, s. 161; 
te n że, Europa jagiellońska - czy jednością gospoclarc.zą·? (KH, 1977, nr 1, ,. 93-
100). 

s S. Russo ck i, Monarchie stanowe śroclkowo-wschoclniej Europy XV-XVI

wieku (KH, 1977, nr 1, s. 73-92); te n że, Structures politiques clans !'Europe des 

Jagellon (APH, 39, 1979, s. 101-142). 
9 Spiera l s k i, op. cit., s. 51 n., 65, 70, wydobywa słusznie prior:det ów

czesnych więzi czesko-węgierskich nad więzia,ni domu jagiel1011skiego, co jego 
zdaniem rozstrzygnęło o koronie wQgierskiej dla Władysława Jagielloóczyka po 
śmierci Korwina w 1490 r., jako dla króla czeskiego od 1471 r. (s. 71 nn., 78-83).' 
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prowadziło niejednokrotnie historyków do nieścisłości i owocowało zbęd
ną czasami zupełnie krytyką posunięć, sterowanych z krakowskiej lub 
wil011skiej rezydencji Jagiellonów 10. 

Zabiegi dyplomatyczne monarchów jagiellońskich i habsburskich od
różniały się w pewnych sytuacjach doborem metod działania, co znaj
dowało wyraz w polityce uprawianej nad Wełtawą i Dunajem. Habsbur
gowie byli przede wszystkim reprezentantami interesów dynastii i wy
zna\vali zasady legitymistyczne, doprowadzane do maksymalnego perfek
cjonizmu. Koligacje matrymonialne o dalekosiężnych efektach, sukcesje 
koron i w związku z tym pozostające układy dyplomatyczne to żywioł, 
w którym obracali si;� z upodobaniem cesarze Rzeszy i arcyksiążęta 
z domu Austrii (Haus Osterreich). Habsburgowie znali zasadę elekcyj
ności tronów czeskiego i węgierskiego, w razie konieczności odwoływali 
się do odpowiednich tradycji, traktując je instrumentalnie, ale najchęt
niej zapominaliby o nich. Inaczej z Jagiellonami; poruszali się oni zazwy
czaj w granicach wytyczonych prawem królom Polski i - przyzwycza
jeni do stosowanych tu reguł gry - liczyli się bardziej niż Habsburgowie 
z intencjami społeczeiistwa, także gdy działali z drugiej strony Karpat. 
ów moment stanowił dodatkowy atut polityczny, przysparzający po
pularności dynastii i pretendentom z jej krwi; to samo utrudniało jed
nakże szybkie decyzje i opóźniało posunięcia na rzecz objęcia tronu przy 
konkurencji z dornem Austrii 11,

Szczupłe ramy niniejszego szkicu nie pozwalają na wyczerpamie te
matu zapowiedzianego ramowo brzmieniem tytułu. Prezentujemy za
tem w dalszym ciągu skrótowo węzłowe dla całości problemu sprawy, 
koncentrując się przede wszystkim na ukazaniu kwestii ujmowanych 
w literaturze kontrowersyjnie. 

Kongres trzech monarchów: Władysława i Zygmunta Jagiellończyków 
oraz cesarza Maksymiliana Habsburga, ma na ogół w literaturze polskiej 
złą prasę, co wiąże sic; z negatywną oceną układu pomiędzy Zygmun
tem I a Maksymilianem I, zawartego w uwieńczeniu tego zjazdu 12. 

10 Stanowiska literatury w spra\vach polskiej polityki zakarpackiej i lenna 
pru,;.dcgo w XVI w. starałam się przedstawić w mym artykule: Stanisław Hozjusz 
jako dyplomata Zygmunta Augusta (Studia Warmińskie, 17, 1983, s. 99-155). 

11 Literatura dotycząca wielkiej kariery politycznej Habsburgów i jej podstaw
terytorialnych, uzyskiwanych drogą najczęściej fortunnych koligacji matrymonial
nych, jest obfita. Rolę dynastii habsburskiej ; jagiellol'lskiej podczas kolejnych 
bezktólewi na Węgrzech, z uwzględnieniem charakteru prawnego i elementów tra
dyc:· jnych przy elekcjach. przed,tawil ,vnikliwic J. M. Bak, Konigtum und Stiinde 

m C11garn im 14. - 16. Jahrimndert, Wiesbaden lfl73. 
:2 Reno vatio et con.firmatio amżcżtiae et Jraternitatis inter MaxżmiUanum 

I Impera to rem et Sigismundum Hegem Poloniae ... in civitate Viennensi die 22 men

sis Iuclii anno 1515 (Codex diplomaticu� Regni Poloniae et l\Iagni Ducatus Lithuaniae, 
wyd. IVI. Dogiel - dalej cyt. Kodeks Dogiela - t. I, Wilno 1758, s. 173-175; tamże 
inne dokumenty rnriązane ze zjazdem monarchów: s. 167-172, 175-181). 
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M. Bobrzyński jako reprezentant szkoły krakowskiej, L. Kolankowski -
międzywojennej, a K. Lepszy - powojennej, wypowiedzieli się w tej
kwestii szczególnie ostro 13. Inne - bardziej wyważone i obiektywne �
stanowisko zajęli W. Konopczyński i Z. Wojciechowski 14. Baczkowski
ukazał złożoną genezę układu oraz przedstawił wnikliwie jego postano
wienia. Przypomniał też, co jest dla zrozumienia sprawy istotne, nieza
leżny od polskiej racji stanu okres polityki Władysława Jagiellończyka,
który z początkiem XVI w. związał się wbrew intencjom społeczeństwa
węgierskiego z Habsburgami: sejm węgierski podczas słynnego zgroma
dzenia na polu Ra.kos w 1505 r. wykluczył cudzoziemców· od pretendo
wania do tronu i uchylił tym samym odpowiednie ekspektatywy Habs
burgów powstałe z mocy układu soprońskiego (1463 r.); Władysław
natomiast w pół roku później (1506, w Wiener-Neustadt) zawarł tajny
układ z Maksymilianem w sprawie przyszłych małżeństw dzieci Ja
giellończyka z wnukami Habsburga, a akt ten stał się realną podstawą
traktatów wiedeńskich trzech monarchów 15. Zawarte w dziesięć lat póź
niej stanowiły one równocześnie rezultat biernej polityki Aleksandra,
poprzednika Zygmunta I na tronie polskim, i porażki odmiennej, aktyw
nej polityki tego ostatniego, wyrażającej się w małżeństwie z Węgierką,
Barbarą Zapolya 16; lecz przede wszystkim były to efekty zbiegu kolizji

13 M. Bo brzyński, Dzieje Polski w zarysie, t. II, Warszawa 1927. s. 28;
Ko 1 a n k o w s ki. o)J. cit., s. 207 n; K. Lepszy, Historia Po iski, pod red. T. Man
teuffla, t. I, cz. 2, Warszawa 1958, s. 199 nn., wyraził pogląd, że „kompromis ten 
miał raczej aktualne praktyczne cele na oku, bez pełniejszej rezygnacji z dalszej 
polit,·ki na terenie naddunajskim", wskazując na zagrożenie ze strony Rosji i Za
Jrnnu Krzyżaekiego. Jednakże ten sam autor w artykule: Polska okreou Renesansu 
(Ze.,z�·ty Naukowe UJ. nr 140, Prace Historyczne 17, 1966, s. 38 nn.) zajął odmien
ne ,tanowisko, potępiając jednoznacznie układ wiedeński. Por. omówienie tych 
spraw: Bac z ko wski, op. cit., s. 7-20, gdzie autor uwzględnił również poglądy 
historyków austriackich, czeskich, niemieckich, rosyjskich i węgierskich. 

1-1 W. Ko n op czyń sk i, o)J. cit., s. 17-19, przyznaje, że malżet'tstwa uzgod
nione w Wiedniu były sukcesem polityki Maksymiliana I, lecz dorzuca przypomnie
nie. iż nie do przewidzenia była bezpotomna śmierć Ludwika w 11 lat po układzie: 
pod;.;:reśla też ewentualne implikacje schedy naddunajski ej w postaci odpowie
dzialności za obronę tych obszarów przed Turcją. Ta sprawa będzie stawała na 
porządku dziennym systematycznie, ilekroć pojawią się możliwości sięgnięcia z Wa
welu poza Karpaty. Słuszna jest tu także mv,iga Konopczyńskiego, że uwikłani 
w zadanie osłony ziem węgierskich przed Osmanami Habsburgowie \'-'·ychodzą 
-z roli „wodzów germańskiej falangi w jej parciu na wschód". Por. o,pinie Z. Woj
ciechowskiego o ciężarze wojny o chrześcijaństwo i o ś,viadomym przemyśleniu
przez Zygmunta I koncepcji układu 1515 r. w: Zygmunt Stary 1506-1548, War
�zawa 1946. s. 51-53.

1s B ac z k o  ws k i, op. cit., s. 47-66. 
16 Tamże, s. 87 nn., omawia sprawę odnalezionego przez \V. Pociechę w archi

wurn wieder1skim porozumienia Zygmunta I ze szwagrami, Janem i Jerzym Za
polyami (19 II 1512, w Krakowie), i słusznie eksponuje daleko idące zaangażowa
nie Zygmunta I w plany Zapolyów i tzw. ,,narodowego" stronnictwa na Węgrzech. 
Ze swej strony przywiązywałabym większą wagę, niż czyni to Baczkowski (s. 70), 
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czesko-węgierskich z kolizjami wokół lenna pruskiego antyjagielloń-

skiego sojuszu Wasyla III moskiewskiego z cesarzem. 

Zygmunt I za cenę aprobaty planów matrymonialnych dworÓ\v bu

dzińskiego i wiedeńskiego, planów faktycznie zresztą już rozstrzygniętych 

znacznie wcześniej, uzyskiwał ze strony cesarza aprobatę pokoju toruń
skiego, przywracającego Polsce Pomorze Gdańskie i oddającego jej 

w lenno Prusy zakonne. Nie chodziło, trzeba przypomnieć, w tym wy

padku o czcze formalia, lecz o zaniechanie realnych poczynań Maksy

miliana I. Zalecał on nowemu wielkiemu mistrzowi zakonu niemieckiego 

Albrechtowi, margrabiemu brandenburskiemu z linii von Ansbach, po
wstrzymanie się od złożenia Zygmuntowi I hołdu lennego, do czego zobo

wiązywał wielkich mistrzów pokój toruński. Ponadto domagał się 

obediencji od miast pomorskich: Gdańska, Elbląga i Torunia, powołując 

się na objęcie ich w przeszłości rejestrami Rzeszy; praktycznym wyrazem 

tych pretensji stały się mandaty karno-skarbowe, przesyłane wymienio

nym miastom i wzywające je do wnoszenia stałych opłat do skarbu 
Rzeszy. 

Owa obrócona wyraźnie przeciw Polsce polityka cesarza odnajdywała 
motywacje i oparcie w szczególnie groźnym dla państw rządzonych przez 
Zygmunta I porozumieniu Maksymiliana z wielkim księciem Moskwy, 

Wasylem III. Porozumienie przewidywało uzgodnioną w konkretach 
inwazj<; na ziemie Polski od północo-zachodu ze strony cesarza, wielkiego 
mistrza i książąt Rzeszy oraz równoczesne uderzenie na ziemie Litwy 
u jej wschodnich rubieży ze strony Wasyla III. Miary zagrożenia dopeł
niał fakt, że Maksymilian nie był już ówcześnie ubogim arcyksięciem 
Austrii, przyozdobionym „na wyrost" koroną cesarską. Zarządzał świet
nym spadkiem burgundzkim swych wnuków, Karola i Ferdynanda, a obu 
ich czekała ponadto bogata scheda hiszpa:iska wraz z nabytkami poza
oceanicznymi. Te olbrzymie nabytki i ekspektatywy nie zaspokoiły jed
nakże aspiracji twórcy potęgi rodowej dynastii. Maksymilian życzył sobie 
wyposażenia w korony każdego z wnuków, a także ich sióstr. Przy tych 
aspiracjach nie zmalało znaczenie dla domu habsburskiego tronów w Pra

dze i Budzie. Zapewne cesarz widział w ich posiadaniu formalne uzasad
nienie do ubiegania się przez wnuków o diadem cesarski, do czego upraw

niała - jak wiadomo -- korona czeska, a także dogodną bazę terytorial
ną, wyrastając,i z ziem pobliskich Rzeszy i zamieszkanych przez ludność 

do zaangażowania SiG Zygmunta I w popieranie lrnnkurów Jana Zapolyi do n;:ki 
Anny Jag:ellonki ,vęgierskiej - chodziło w t�·m wypadku zarówno o przeciw\\"age; 
wobec polity;d matrymonialnej Habsburgów, jak i prawdopodobną w św:etle 
własnej polityki zakarpackiej króla koncepcję, aby nie obciążać domu ,vawelskie
go bezpośrednio ck,pe,datywami na trony czeski i węgierski, lecz raczej popierać 
miejscowe, narodowe ,iły polityczne, a więc osłabić Habsburgów, zapewnić sobie 
pośrednio wpływy i nic angażować się bezpośrednio w zawiadowanie niespokojnymi 
władztwami nad Wełtawą i Dunajem. 



----- -----· - --·

Jagiellonowie i Habsburgowie 

znającą język niemiecki (Czesi). Tak więc Zygmunt I miał w osobie 
cesarza obecnie do czynienia z potężnym przeciwnikiem. 

Wasyl III z kolei dzierżył mocno w swej władzy zajęty niedawno 
Smoleńsk, nader ważny dla Litwy punkt strategiczny, i nie wyrzekał się 
dalszych kroków zaczepnych. Wszystko to składało się na genezę układu 
w Wiedniu i podnosiło walor osiągniętego w nim kompromisu z punktu 
widzenia polsko-litewskiej racji stanu. Odstąpienie bowiem przez Maksy
miliana od sojuszu z Wasylem III oraz wycofanie się przez cesarstwo 
z polityki antypolskiego oddziaływania w Prusach - była to godziwa 
cena za ustępstwa, wówczas zresztą jeszcze tylko połowiczne, w stosunku 
do koron czeskiej i węgierskiej 11. 

Dwa wielkiej miary wydarzenia i ich następstwa zaprzątały uwagę 
Europy w latach dwudziestych XVI w.: złamanie potęgi Francji wale
zjuszowskiej i utwierdzenie się hegemonii Habsburgów w rezultacie zwy
cięstwa odniesionego pod Pawią w 1525 r. przez cesarza Karola V nad 
Franciszkiem I oraz triumfalny pochód Sulejmana II Wspaniałego na 
ziemie naddunajskie, uwieńczony bitwą pod Mohaczem, podczas której 
zginął miody król Czech i Węgier, Ludwik Jagiellończyk, a Korona 
św. Stefana zn�!azła się w strefie permanentnego zagrożenia ze strony 
Porty Ottomańskiej {1526). 

Obydwa te wydarzenia zaważyły wydatnie na ówczesnych decyzjach 
podejmowanych na Wawelu. Przewidując naciski ze strony zwyci�skiego 
cesarza, postanowił Zygmunt I przyjąć warunki pokoju zaproponowane 
przez byłego wielkiego mistrza, Albrechta, dotąd tylko dyskutowane. Na 
mocy traktatu krakowskiego z 1525 r. uznał sit: Albrecht lennikiem króla 
i korony polskiej i złożył mu hold jako świecki książę pruski wyznania 
luterańskiego. Zygmunt I wziął księcia natomiast pod swą zwierzchność 
i opiekę. Wokół sekularyzacji Prus toczą się od lat spory historyków, 
czego tu ze względu na wielostronne aspekty zagadnienia i obfitość lite
ratury niepodobna rozważać 1s. Popi·zestańmy zatem w tej sprawie na 
odniesieniach nawiązujących do stosunków jagiellońska-habsburskich. 

17 Analizą w;zystk!ch aspektów układu z 1515 r. wraz z planami udaremnione
go ataku na Polskę i Litwę cesarza i Wasyla III zajął się K. Ba c z ko ws k i, 

op. cit., s. 122-148, 180 nn., 214-223. Por. occnq układu u O. Ha Ie ck i cg o, 

Dzieje Unii jagiellońskiej, t. II, Kraków 1920, s. 63-66, który uważa, że dynastycz

na polityka Jagiellonów za Karpatami „skłoniła przecież dom austriacki do nowe

go sojuszu z Moskwą, zwróconego przeciwko ich litewskiej ojcowiźnie", a układ 
wiedeński, przy którego negocjowaniu uczestniczyli dostojnicy Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, dla tegoż właśnie stał siq przede \Vszystkim długofalowo korzystny. 
is Omówienie spraw)' sekularyzacji i przegląd stanowisk literatury polskiej 

i obcej: M. Biskup, Prusy Królewskie i krzyżackie (1466--1526) (Historia Po

morza, t. II, do roku 1815, pod redakcją G. Labudy, PoznaI'1 1976, s. 161-171). Warto

przypomnieć pomnikowe znaczenie dla oceny prawnej traktatu 1525 r. pracy 
A. Vet u 1 a n i e  go, Lenno pruskie od traktatu krakowskiego do śmierci księcia

AlbTechta {1525-1568), Kraków 1930.
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Niezależnie od tego, jak oceniać całościowo znaczenie traktatu kra
kowskiego dla dziejów Polski, należy stwierdzić, że przekształcenie Prus 
zakonnych w świeckie i protestanckie wytworzyło nowy stan prawny, 
który wykraczał poza porządek układu wiedeńskiego. Cesarz mógł zatem 
wykorzystać zaistniałą sytuację jako pretekst do cofnięcia uznania dla 
tytułów zwierzchnich Polski w Prusach, wynikającego z układów wie
deńskich. Istotnie też ,<westia owa stała sil; nieba,vern dla Karola V atu
tem w przetargach jego brata z Jagiellonami o korony czeską i w<;

gierską. 
Zgon Ludwika Jagiellończyka potraktowali Habsburgowie jako uza

sadnienie do wystąpienia o spadek czesko-węgierski. Bezdzietna królowa 
wdowa, Maria Habsburżanka, czyniła wszystko, co leżało w jej mocy, 
a była ona dobrym politykiem, aby ułatwić bratu Ferdynandowi objęcie 
obydwu opróżnionych tronów, gdyż dziedziczkcl ich stawała się Anna 
Jagiellonka, siostra Ludwika, a żona Ferdynanda. Stany czeskie uznały 
bez większych trudności tytuły Anny i Ferdynanda, węgierskie nato
miast rozdwoiły sil1. Znaczna część społeczeństwa poparła kandydata 
pochodzenia narodowego, możnego pana na Trenczynie, Jana Zapolyę. 
Doszło w efekcie do dwu elekcji i obrania dwu królów węgierskich -
Ferdynanda Habsburga i Jana, którzy podjęli zbrojny spór o przeparcie 
własnych praw do panowania nad terytorium całego kraju. Ostatecznie 
terytorium to uległo podziałowi z mocy traktatu w Waradynie (1538). 

Zygmunt I - jak się wydaje - nie był serio zainteresowany w spuś
ciźnie weltawsko-dunajskiej, jakkolwiek podjął pewne kroki wstępne 
w celu zdobycia tronu węgierskiego. Zasadniczą przesłanką, jaką się za
pewne kierował w tym wypadku król polski, była chęć uniknięcia kon
fliktu z Turcją. Rysowała się oczywiście ewentualność dwu konfliktów -
w pjerwszej kolejności z Habsburgami, w drugiej, patrząc dalekosięż
nie - z sułtanem, o k·,órego zbrojeniach i projektach wznowienia inwazji 
na Węgry powszechni,� mówiono. Rozważania S. Smolki z jego nieprze
dawnionego mimo stuletniej metryki studium Po bitwie mohackiej 

objaśniają i uzasadniają stanowisko dworu krakowskiego 19.
Należy nadto dostrzegać bliskość dat Mohacza i sekularyzacji Prus. 

Cesarz unikał zatargu z Wawelem o Prusy w momencie, gdy rozstrzygały 
się losy Czech i W<�gier. On też okazał si,� najgorętszym orędownikiem 
przyszłego małżeństwa 7-letniego Zygmunta Augusta ze swą niespełna 
roczną bratanicą, Elżbietą 20. Jednakże z końcem 1527 r. Karol V miano-

1J S. S rn o l ka. l'o bittGie mohackiej (S„kicc· hf�tor"'"czne, War.,zawu 1883, 

�- 97-133). 
20 El:i:.bieta urodziła .,ie;: 9 VII l,')26; klc:ska pnd :Vlohaczcm nastąpiła 29 VITI t.r.

Karol V podkreślał w liście cło brata potrzcbc: tego związku, aby odciągnąć dwór 

krak<nv�ki od CWL'ntual1wgo popierania Zapolyi. Zob. G. De g g e 11 er, Karl V. 

und Polen-1.itauen, \\'Orzburg 1939, s. 17 (autor pDduje w tym związku w prz_\·

pisic datę ,.1527'', Lp:ec, natomiast w tekście w.,·,tc:puje omyłkowo data ,,1525"), 
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wał nowego „wielkiego mistrza'' \V Prusach, Waltera von Kronberga 

(Kroncnbcrga), a w 1530 r. sejm augsburski Rzeszy potępił odstępstwo 

od Kościoła Albrechta i obszar Prus Wschodnich nadal \V lenno Kronber

gowi: równocześnie cesarz, występując jako dominus feudi, powołał by

łego wielkiego mistrza przed swój sąd, gdzie ksi,1żę miał stanqć wraz 
z Kronbcrgiem, aby cesarz mógł rozsądzić ich spór. Karol V ogłosił też 

nicważnosc traktatu krakowskiego. Zatarg obj4ł miasta pomorskie 

(Gdaósk, Elbląg, Toruń), pozwane o uisz,::zanie opłat skarbowych Ka
merze Rzeszy. Zygmunt I zakazał Albrechtowi stawania przed sądem 

cesarskirn, czego zresztą książ(t sam sobie nie życzył; zalecił również 

miastom pomorskim uchylić się od wykonania mandatów Kamery. Try

bunał Rzeszy (Reichskarnmergericht) w 1332 r. zawyrokował w trybie 

zaocznym wyjęcie Albrechta spod prawa i egzekucję wyroku, co miało 

oznaczać decyzję aneksji Prus Książęcych w interesie nowego wielkiego 

mistrza jako lennika cesarza. Postanowienia 1.e nie nabrały skuteczności 
po pierwsze wobec ogólnego rozwoju wydarzeń (niezależnie, oczywiście, 
od braku pewności, czy cesarz zdecydowałby sic� istotnie na wojnc; z Pol

ską). a więc przede wszystkim z powodu wojny szmalkaldzkiej między 

cesarzem a protestanckimi książętami Rzeszy, a zarazem stronnikami 
Albrechta, stojącego u ich boku w tym konflikcie; po wtóre - ze wzglę
du na narastanie zagrożenia tureckiego nad Dunajem, i po trzecie wresz
cie - z uwagi na wznowienie wojen Karola V z Francją. Zatarg o lenno 
pruskie wyglądał zatem anemicznie, ciągnął sic; jednak przez ponad 20 
lat wśród krążących ustawicznie między oboma dworami poselstw i nie
strudzonych zabiegów Albrechta o uchylenie powziętych przeciw niemu 
,v Rzeszy postanowień 21•

Sprawy węgierskie hamowały w pewnych sytuacjach inicjatywy ce
sarza, uderzające w interesy wawelskiego suzerena, lub też - na od
wrót - inspirowały Karola V do zaostrzania postaw względem Jagiello
nów. W sytuacji pierwszej chodziło o opatrzenie cesarskiego brata, 
Ferdynanda, koronami Czech i Węgier, gdyż sam Karol objął w dziedzi
czne władanie spuściznę burgundzką i hiszpańską. Z tych przyczyn Habs

burgowie zachowywali delikatność w stosunku do Jagiellonóv.-. W wy

padku drugim postępowanie cesarza stanowić miało rodzaj retorsji za 
nieoficjalną pomoc udzielaną z Polski Janowi Zapolyi 22

. 

Po!'. '.a'.,że gratulacje �kladanc Z_vgmuntowi I z racji za:·<;cz.\'11 S)'na przez cesarza 

w I.i30 r. ze wzmianką. że oczekiwał ou już od dawna na finalizację pertraktacji 

w te.i sprawie, .11.cta Tomiciana, w.,·d. z. Celichow�ki. t. Xlf, Posnaniae 1906. s. 316. 
2: Liczne rciacje na ten ilimat opublikowa1i;J w ed.,·cji Elementa acl fontiwn

edi1i011<'s, wyd. K. La11ckoroi1ska, t. XXX. Romae 1973: L XXXIV-XXXVI, Romae 

19i:i: '·· XXXVII. Romac 1976: l. XLIII-LVI. Romuc 1977-1982. 

"� Sprawy wojen pomiqdz.\· Ferd_,·:1andem a Janem Zapol:-ą. pob."t tegoż. w Pol

sce i form.,· udzielanej mu pomoc�- przedstawił Z. Sp i c r a I ski. Jan Tarnowski 

(14SS-J:;Gl!, Warszawa 1977. s. 114-140. WpJ,,·\\· tego z kolei na stanowisko Karola V 

w k\\·c,.-ti: polsko-pruskiej omówiła A. Gr as s :11 a :1. Preusseri uncl Habsburg im 
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Znamienny wydaje się brak zainteresowania historiografii polskiej 

kwestią sporu o lenno pruskie po 1525 r. Sprawa ta, przedstawiana sze

roko przez literaturę niemiecką 23, jest w naszej słabo znana 24_ Ostatnio

lukę tę wypełniają prace J. Małłka poświęcone Prusom Książęcym 2·;. 

Stanowisko dworu wawelskiego wobec Habsburgów uległo zdecydo
wanie zmianie na niekorzyść z chwilą wmieszania się w politykę zagra
niczną królowej Bony. Z jej inicjatywy doszło do małżeństwa Izabeli 

Jagiellonki z Janem Zapolyą w 1539 r., a następnie do prób zerwania 

zaręczyn, później małżeństwa, syna z Elżbietą Habsburżanką. Sprawy te 
i cały ich ·szerszy kontekst polityczny zostały szczegółowo przedstawi-one 

piórem doskonałego znawcy epoki, W. Pociechy 26. Imponująca baza heu
rystyczna, zaprezentowana przez tego uczonego, nie wyklucza jednakże 
możliwości polemiki z jego poglądami. Nie wyjaśniono dotąd wszystkich 
motywacji kryjących się za poczynaniami polityków na Węgrzech, nad 
Bosforem i Dunajem, na Wawelu, w Królewcu i na· szlakach podróży 
odbywanych przez Karola V, a wiodących z jego dziedzicznych państw 
na sejmy Rzeszy lub na pola bitewne, gdzie wypadło mu się ścierać 
z przeciwnikami religijnymi, a zarazem politycznymi. 

Szczególnej ostrożności wymaga przedstawienie złożonego splotu wy
darzeń na Węgrzech po śmierci w 1540 r. Zapolyi, nieudanej aneksji 
kraju podjętej przez Ferdynanda oraz inwazji w roku następnym Sulej
mana II. Wtedy to Węgry uległy rozbiorowi na obszary władztw Turcji 
(środkowa część państwa z Budą), Habsburgów (część zachodnia) oraz 
Zapolyów, to jest Izabeli Jagiellonki i jej niemowlęcego syna, Jana Zyg
munta (Siedmiogród wraz z terytorium na wschód od Cisy). W tej to 
właśnie namiastce tak świetnego ongiś królestwa węgierskiego toczyły 

16. Jahrhundert, Kol!1 und Berlin 1968 (Studien zur Keschichte Preussens, t. XV,

1968, s. 41-42, 46).
28 Najcenniejsza jest tu cytowana monografia A. Grassman Por. także: De g

g e 11 er, op. cit.; S. Do le ze 1, Das preussisch-polnische Lehni.;erhći.ltnis ·unter 
1-Ierwg Albrecht von Preussen, Kóln 1967; W. Hub at s c·h, Albrecht von Bran
denburg-Ansbach, Deutschordens-Hochmeister nnd Herzog in Preussen, Heidelberg 

1960; J. Voigt, Markoraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg Kulm bach, 
Berlin 1852, i inne, syntetyczne prace. 

24 Porusza zagadnieni�, Z. W ur st, Legacja Stanisława Hozjusza do cesa�a 
Karola V i króla Ferdynanda I w roku 1549 (Przewodnik Naukowy i Literacki, 

t. XX.XI, 1903, s. 97 nn.) w związku z omawianiem układu z 1549 r. oraz w swych

syntezach Szujski, op. cit., s. 268, 289 n., 313, i Ko n op czy 11 ski, op. cit.,
s. 29, 63.

2s Malle k, op. cit.; t c n że, Wspólna obrona Prus Królewskich i Prus Ksią
żęcych na wypadek obcej agresji w tatach 1525-1548 (Komunikaty Mazursko-War

mińskie, 1977, nr 3-4, s. 349-356); te n ż e, Die PoUtik cles I-Ierzogtums Preussen 
gegenii.ber Po1en zur Zeit Herzog Albrechts (1525-1568) (Historisches Jahrbuch 

im Auftrag der Gorres-Gesellschaft, Mtinchen-Freiburg 1978, s. 255-270). 
l!6 Po c ie c h a, op. cit., s. 202 nn., 224 nn. i inne. 
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się przez całe prawie 10 lat (1541-1551) głuche i zajadłe walki pomiędzy 
stronnikami królowej a biskupem Waradynu i późniejszym kardynałem 
ostrzyhomskim, Jerzym Martinuzzi (Utiesenić), zwanym popularnie 
„Mnichem" albo „bratem Jerzym". Izabela znalazła się pomiędzy dwoma 
skrajnymi koncepcjami politycznymi: jej właśni stronnicy z banem Te
meszvaru, Piotrem Petroviczem, na czele skłaniali się ku Turcji, której 
Zapolyowie opłacali trybut. Martinuzzi natomiast po inwazji w 1541 r. 
przeorientował się i z obozu sułtańskiego przeszedł do habsburskiego, 
podobnie jak i znaczna część patriotów węgierskich. Wybitny historyk 
węgierski, Laszló Makkai, wyjaśnia ówczesne przeobrażenia postaw poli
tycznych następująco: po klęsce 1541 r. wielu spośród dotychczasowych 
antagonistów Habsburgów uznało, że wrogiem nr 1 jest Porta i że jedy
nie grając na kartę austriacką można wygrać na razie zjednoczenie kraju, 
wyzwalając go spod jarzma osmańskiego i czasowo przystając na rządy 
Habsburgów. Odzyskanie pełnej niezależności królestwa miałoby stano
wić następny dopiero etap. Stąd - mnfema Makkai - sitronnictwo za
polyańskie utraciło po 1541 r. mandat zaufania społecznego, nie było już 
bowiem w stanie niczego zaoferować narodowi, który w braku innej al
ternatywy stanął przed koniecznością aliansu z Habsburgami 27. 

Hisitorycy polscy wykazują najczęściej brak bliższego zai'nteresowania 
tymi sprawami, a studia L. Kolankowskiego i W. Pociechy utrwaliły 
i spopularyzowały poglądy zupełnie inne: bierność i zaniedbania Zyg
munta I, a następnie kłopoty Zygmunta Augusta z pierwszych lat jego 
panowania miały spowodować rezygnację Zapolyów z panowania we 
wschodnich Węgrzech i pozbawić tym samym Polskę szans na odegranie 
mocarstwowej r'oli w Europie dzięki oddziaływaniu na strefę naddunajską 
i nadwełtawską 211 _ 

Smolka, w odniesieniu do lepszej jeszcze stosunkowo sytuacji Węgier 
po klęsce mohackiej z 1526 r., uważał za dar danajski koronę św. Stefana, 
proponowaną Zygmuntowi I, oceniając realistycznie możliwości Jagiello
nów polskich, którzy nie byli w stanie podjąć się wyparcia Turków 
z basenu naddunajskiego 29• Lansowaną natomiast przez niektórych póź
niejszych historyków hipotezę o ewentualności sprzymierzenia się Polski 

21 L. Ma kk a i. Die Geschichte cles in drei Teile gespaltenen Ungarns von

Mohcics bis 1711 (Die Geschichte Ungarns, pod red. E. Pamlenyi, Budapest 1971, 

s. 135 nn.).
2s Por. przyp. 10. Znawca sprawy zapolya11sLej i jej biograf. J. Pajewski,

Węgierska polityka Polski w połowie XVI wiekn, 1540-157 I, Kraków 1932, s. 17-

22, 29 nn. i inne, nic szczędzi również ostrych zarzutów pod adresem Zygmunta I 
za zaniedbanie interesów Zapolyów, identyfikowanych z interesami szeroko pojmo

wanej polityki jagiellońskiej, lecz równocześnie, podobnie jak Makkai, wyno�i wy

soko działalność Martinuzziego, związaną przecież z odmienną racją stanu (pro

habsburską), a śmierć „Brata" uważa za największą tragedię ówczesnych Węgier 

(s. 76). 
29 Sm o I ka, op. cit., s. 103. 
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i Litwy przeciw Habsburgom z Poi'tą uznać trzeba za wynik ró,vnie 
ahistorycznego myślenia, jak i myśl o „bloku jagiellońskim", służącym 
polityce polskiej na obszarze „pola magnetycznego", wyznaczonego d\\ro
ma biegunami - zasięgiem wpływów Konstantynopola i Wiednia. Na 
tym polu bowiem nie było już przede wszystkim miejsca dla wolnych 
Węgier 30_ 

Zmienne konfiguracje stosunków habsburska-osmańskich miały spra
wić, że zdeprecjonowane po 1541 r. atuty panowania zapolyańskiego mia
ły z upływem czasu odzyskać znowu swą atrakcyjność. Nastąpiło to 
w okolicznościach, gdy społeczeństwo wschodnich Węgier utraciło wiarę 
w uzyskanie obrony przed sułtanem ze strony Ferdynanda, na rzecz któ
rego scedowała swe królestwo w 1551 r. Izabela Jagiellonka. Nowy mo
narcha nie zdołał utrzymać się przy władzy wobec sprzeciwu sułtana, 
nękającego kraj częstymi najazdami i zajmującego kolejno najważniejsze 
dla obronności tWierdze nad dolną Cisą. Sułtan przekład.al na tym 
obszarze panowanie zapolyańskie nad habsburskie i apelował do Izabeli 
o powrót wraz z synem do okr'ojonego obecnie do granic samego Siedmio
grodu państwa. Po nieudanych rokowaniach z królem Ferdynandem,
dłużnym jej odszkodowanie za zrzeczenie się Węgier wschodnich, zdecy
dowała się królowa Izabela na powrót w 1556 r. do Siedmiogrodu, dokąd
była wzywana ustawicznie przez tamtejsze stany 31.

Przypomnienie losów wschodnich Węgier (późniejszego Siedmiogrodu) 
jest dla naszego tematu istotne, chodzi tu bowiem o sprawy istotne dla 
kształtowania się współcześnie stosunków Jagiellonów z Habsburgami. 
Wyjaśnienie wątpliwości narosłych wokół pomysłu, przypisującego dwu 
ostatnim Jagiellonom odpowiedzialność za dramat naTodu węgierskiego, 
wydaje się rzeczą konieczną. Historycy bowiem szermujący tym zarzu
tem operują pojęciami sztucznymi: fascynują się hasłami o niespełnieniu 
posłannictwa dynastii nad Dunajem, gdzie dynastia ta w rzeczy samej 
nie miała możliwości podejmowania rozstrzygających działań, a uporczy
wa walka o jej tytuły na płonącym przyczółku pochodów osmańskich 
stawała się nie tylko igraniem z właS'Ilym bezpieczeństwem, lecz i nara
żaniem bytu społeczei1stwa węgierskiego 32_ 

Przyznajmy słuszność sądowi dalekowzrocznego historyka, piszącego 

so Mak ka i, op. cit„ s. 135.
31 Relacja o tym kanclerza Ocieskiego, Elementa ... , t. XXXIX, s. 140 - list 

bez daty, niewątpli\,·ic ;: czasu pobytu Zapolyów w Polsce, tj. z lat 1552-1556. 

Por. list sułtana do Zygmunta Augusta z 10 XII !552, tamże, s. 176 n. 
e2 Należy tu nawiązać do nieco późniejszej sprawy traktatu praskiego z 15'19 r. 

z klauzulą zobowiązując:1 Zygmunta Augusta do nieudzielania wsparcia młodemu 
Zapolyi, gdyby w�zczął on wojnę z królem Ferdynandem „o królestwo węgier

skie". Do sprawy tej - zarów?10 w odnic�ieniu do stanowisk literatury, jak i .5amcj 
interpretacji wspomnianej klauzuli - Lt$tosunkowatam się na innym miejscu (zob. 
przyp. 10 i 35), sugerując, że traktat z 1549 r. :·,ie z\viązał rąk królowi, gdy cho

dziło o sprawy węg;crsko-sicdmiogrodz;.;:ic, a:1i niC' naraził na uszczerbek aktual

nych interesów Zapolyóv.,. Decyzje Izabeli - zarówno opuszczenia przez nią w:·az 
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o Zygmuncie I, że „za Karpatami poświęcił tylko swoje ambicje rodowe,
nie interes Polski" (W. Konopczyński) 33 .

.Ofiarą rozterek dworu polskiego wokół spraw związanych ze spuś
cizną zapolyańską padła _pośrednio córka króla Ferdynanda, Elżbieta 
Habsburżanka, wydana za mąż za Zygmunta Augusta w 1543 r. Był to 
okres przewlekłych i prowadzonych bez powodzenia negocjacji pomiędzy 
Izabelą Jagiellonką a Ferdynandem Habsburgiem w kwestii warunków, 

na jakich Izabela decydowałaby się opuścić Węgry wschodnie. Królowa 
Bona, przeciwna ówcześnie samej koncepcji jako takiej, wyładowywała 
na nieśmiałej i niezdrowej arcyksiężniczce domu Austrii adresowane do 
jej ojca żale z powodu własnej córki, walczącej na Węgrzech z wieloma 

przeciwnościami. Związek młodego króla z arcyksiężniczką zapowiadał 
się od początku źle, gdyż usposobienie Elżbiety, a przede wszystkim jej 
nieuleczalna choroba (epilepsja), nie rokowały obojgu nowożeńcom szczę-. 
ścia. Spoglądając jednakże na koncepcję tego małżeństwa z punktu wi
dzenia jego funkcji politycznej, co stanowiło motywację wszystkich z re
guły związków dyna1stycznych, trzeba skonstatować, że Zygmunt I i jego 
otoczenie rozumowali prawidłowo, swatając królewskiego syna z córką 
Ferdynanda Habsburga i Anny Jagiellonki czesko-węgierskiej. Splendor· 

z synem Węgier wschodnich z koticem '1551 r., jak i następnie powrotu do Siedmio
grodu z końcem 1556 r. - wynikały ze zmieniającej się sytuacji w państwie Za
polyów. Społeczeństwo życzyło sobie w 1551 r. opuszczenia przez nich kraju, spo
dziewając się osłony przed Turkami ze strony króla Ferdynanda; stany, a przede· 
wszystkim wszechwładny „brat Jerzy", aprobowały podpisany przez królową akt 
cesji państwa Ferdynandowi i były to okoliczności nie pozostające w związku 
z paktem praskim Zygmunta Augusta. Jednakże Ferdynand nie był w stanie za
pewnić Węgrom wschodnim bezpieczeństwa, a sułtan natychmiast po wyjeździe· 
Zapolyów uzyskał to, o co spierał się od kilku lat z królową, a czego nie wy
muszał silą, kierując się takim czy innymi wzglc;dami taktycznymi: dokonał aneksji 
ważnych dla siebie strategicznie twierdz w rejonie Temeszvaru. Ludność, znęka
na najazdem tureckim i pozbawiona pomocy Habsburgów, poczęła się domagać
powrotu Zapolyów: wiadomo było, że sułtan, pragnąc odsunąć ze swego pograni
cza Habsburgów, udzieli Zapolyom obecnie poparcia, czyli po prostu zostawi ich 
w spokoju. W tej sytuacji Zygmunt August nie sprzeciwiał się powrotowi siostry 
do Siedmiogrodu, a na liczne poselstwa Ferdynanda reagował z rezerwą. Porozu
mienie utrudniały nie uregulowane przez Ferdynanda rozliczenia dotyczące cesji 
dokonanej przez Zapolyów na jego rzecz w 155'1 :. Sprawy te przedstawił szczegóło
,vo, Jecz jednostronnie, A. Huber, Die Verhardlungen Ferdinands I mit Isabelta

von Siebenbiirgen 1551-1555 (Archiv fi.ir bsterreichische Geschichte, t. LXXVIII, 
Wien 1892, s. 1-39), zarzucając Izabeli daleko idącą dwuznaczność poczynań. Król 
polski liczył się także z nastrojami społeczeństwa Korony: opinia domagała się 
powrotu Zapolyów do Siedmiogrodu. Z naciskami sułtana pogodził się ostatecznie 
i król Ferdynand, poinformowany wprost przez Portę, że sułtan nie przyjmie od 
niego proponowanego sobie trybutu (jw., s. 38 n.). Trzeba wreszcie przypomnieć, 
że dla samej Izabeli istotnym argumentem na rzecz pov.rrotu do Siedmiogrodu sta
ła sic; zbieżna prawie w czasie z jej wyjazdem de Polski śmierć „brata Jerzego" 
w grudniu 1551 r., był on bowiem gló\Vllym przeciw!1ikiem trwania Zapo:yów 
na Węgrzech wschodnich. 

33 Ko n op czy 1'1 s k i, op. cit., s. 65. 
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tego związku podnosił fakt, że arcyksiężniczka była również bratanicą 

cesarską. Przy logicznym przewidywaniu należało zakładać, że małżeń
stwo habsburskie młodego króla wpłynie na poprawę relacji pomiędzy 
dworami jagiellońskim i obydwoma habsburskimi (wiedeńskim i bruk
selskim Karola V), co mogłoby dopomóc do rozwikłania spraw schedy 
zapolyańskiej z jednej, a konfliktu o Prusy Książęce z drugiej strony. 
Niebawem okazało się, że rachuby te były zawodne. Przy styku historii 
politycznej z biografistyką, a więc dziedziną szczególnie niebezpieczną 

dla obiektywnych ustaleń badawczych, wymyka się niemało istotnych 
szczegółów z pola obserwacji naukowej. Nie można zatem stwierdzić, 
w jakim stopniu wpłynęła na ochłodzenie relacji między Wiedniem a Wa
welem nieustępliwość króla Ferdynanda przy pertraktacjach z Izabelą, 
w jakim natomiast - niezaprzeczalne nietakty królowej matki Bony, 
gnębiącej zahukaną przez siebie synową, oraz w jakim z kolei stopniu 
znalazły tu odbicie złe współżycie młodego małżeństwa i obojętność 
Zygmunta Augusta względem Elżbiety. Zarówno rodzice Elżbiety, jak 
i jej cesarski stryj ingerowali w losy nieudanego małżeństwa i usiłowali 
wpłynąć na zbliżenie Zygmunta Augusta do żony, przy czym wiele się 
mówiło o złym traktowaniu w Polsce młodej monarchini. Jej przedwczes
na śmierć zaledwie w dwa lata po ślubie, w 1545 r., stała się dalszym 
ogniwem niesnasek habsbursko-jagiellońskich. 

Zgon Elżbiety, oczywisty wynik wyniszczającej choroby o rejestro
wanych przez lekarzy ostrych objawach, łączono w pomówieniach na 
dworach habsburskich ze złym pożyciem królewskiej pary. Zygmuntowi 
Augustowi nie szczędzono z tej racji zarzutów, z czego zdawał on sobie 
dobrze sprawę. Gdy wkrótce po objęciu tronu przystąpił do rokowań 
z byłym teściem o przymierze, nie wahał się przez posła dać wyrazu ża
lowi za nie najlepsze kiedyś traktowanie przez siebie zmarłej żony 34. 

Karol V pobił pod Muhlberg na głowę Ligę Szmalkaldzką, rozprawił 
się dosyć bezwzględnie z jej przywódcami 35, przestał się lękać niebez-

u Elżbieta cierpiała na epilepsję. Zygmunt August zabiegał o pierścień króla 
angielskiego, który rzekomo miał leczyć epilepsję. Opis choroby, której nasilenie 
spowodowało zgon, przekazał król polski teściowi w liście z 22 VI 1545 r., tj. 
w tydzień po śmierci Elżbiety na zamku wileńskim - zob. Jagiellonki polskie 

w XVI wieku, t. V, wyd. A. Przeździecki i J. Szujski, Kraków 1878. s. 50 n. Po

mawianie o otrucie młodej królowej zasygnalizował księciu Albrechtowi jego poseł, 
Asverus Brandt, zob. Die Berichte und Briefe des Rats und Gesandten Herzog 

.Ąlbrechts von Preussen A[ha]sverus von Brandt, wyd. A. Bezzenberger, t. Il, 

1904, s. 164. · Inne dane - zob. biogram Elżbiety, PSB, t. VI, 1948, s. 255-258 

(W. Pociecha). Zygmunt August polecił wyjeżdżającemu do byłego teścia w 1549 r. 
posłowi, Hozjuszowi, przekazać królowi Ferdynandowi wyrazy swego rodzaju 
ekspiacji za odnoszenie się do zmarłej żony, Stanislai Hosit epistolae ... , wyd. 

F. Hipler i W. Zakrzewski, t. I. Cracoviae 1879.
�s Podstawy źródłowe i bibliografię do tego fragmentu zawierają artykuły:

A. S uch en i - Gr a bo wska, Zur Entstehungsgeschichte des Vertrages von 
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pieczeństw z zewnątrz - bezpośrednio z Francji wobec zgonu swego 
śmiertelnego wroga, Franciszka I, oraz pośrednio z Anglii, po śmierci 
Henryka VIII, protektora protestantów, uspokoił siq w obawach związa
nych z możliwością wznowienia agresji tureckiej po zawarciu przez brata 
Ferdynanda 5-letniego zawieszenia broni z sułtanem. Wszystko to wyda
rzyło się w 1547 r. i powaga cesarska nigdy dotąd nie jaśniała tak silnym 
blaskiem na dworach europejskich, jak obecnie. 

W takim to właśnie momencie cesarz podj,1ł żywe działania w spra
wie pruskiej. Do Polski usposabiały go nie najlepiej zarówno działania 
księcia Albrechta, uczestnika Ligi Szmalkaldzkiej, jak i spory pomiędzy 
Izabelą a Ferdynandem. Równocześnie królowa wdowa podjęła kolejną 
decyzję wyjazdu z zapolyańskich Węgier, lecz bracia Habsburgowie przy
jęli jej gotowość tym razem zimno, zapewne z lęku przed odwetem ze 
strony sułtana, a być może z braku środków na spłatę Zapolyów. 

Pod takimi auspicjami zebrany w Augsburgu sejm Rzeszy wydał 
w tymże 1547 r. ostre uchwały skierowane przeciw księciu Albrechtowi, 
a posłowi polskiemu nie udało się uzyskać nie tylko ich anulowania, ale 
nawet złagodzenia. Gdy w parę miesięcy później dogorywał sędziwy 
władca Krakowa i Wilna (1 IV 1548 r.), zagrożenie jego państwa inwazją 
,,wielkiego mistrza" i wojsk książąt Rzeszy miało znamiona prawdo
podobieństwa. Zygmunt I zdążył jeszcze wydać mandaty służące organi
zacji obrony kraju, mianować syna naczelnym wodzem na wypadek 
wojny i rozesłać do spokrewnionych książąt Rzeszy korespondencję 
z prośbą o pomoc, a do króla Danii - o zamknięcie w razie wojny 
Sundu. 

W niewiele miesięcy później obejmował Zygmunt August władzę 
wśród niepokojów związanych ze sprawą Barbary Radziwiłłówny. W oto
czeniu królewskim powstała myśl odnowienia przymierzy z dynastią 
habsburską. Projektowi temu przyświecała intencja, aby zawrzeć ścisły 
sojusz z Ferdynandem austriackim i zapewnić Rzeczypospolitej w ten 
sposób polepszenie stosunków z cesarzem, a przynajmniej związać mu 
ręce braterskimi zobowiązaniami. Sam Ferdynand oświadczał się wnet 
po zgonie Zygmunta I z gotowością wspierania byłego zięcia radami 

1549 zwischen Ferdinand I. und Sigi.smund II. A u gust von Po/en (MIÓG, t. 89. 
1981, s. 23-51); taż, Stanisław Hozjusz ... (zob. przyp. 10). Sprawę traktatu pra,
kiego przedstawił szczegółowo Z. W ur st, Legacja Stanisława Hozjusza ... (zob. 

przyp. 24). Wprowadzenie w obieg naukowy nowych źródeł, nowa literatura przed
miotu, głównie niemiecka, i wymagające polemi:d dot.,·chcw,owe poglądy hi,torio
grafii uza.sadniają poru,zcnie ponownie tematu. Wśród wykorz::stanych źródeł rę
kopiśmiennych w�·micnić trzeba przede wszr,;:kim L;liri lcoationum (AGAD) 
i Zwod�· Górskiego (B. Kórn.). Ze źródeł druko·.vanych pozostają nadal tak ,amo 
prz�·datnc, jak dla poprzedników, listy Hozjusza (Stanislai Hosii ... epistolae), obej

mujące dokumentacj(; jego poselstwa do Pragi i Bruk,eli. oraz zawierające często 

zupełnie nowy a i,tolny materiał informacyjny polonica z Archiwum królewiec· 
kiego księcia Albrechta w edycji Karoliny La nckoro11skicj, Elementa ... , zob 
przyp. 21. 

2 - Sobótka •l/83 
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przyJazmq, ż�·czył sobie bo,viem istotnie uregulowania nieporozurn1en 
pomiędzy grnnicz,ic:,·rni z Polską ziemiami śtiską i Czech, a \V jakimś 
s:opniu i \'.\gic•r (\Yymiai1a handlowa, zDbroniona interdyktem Zygmun
la I, ujednolicenie rnonoy, rozsądzanie sporó\v ludności przygranicznej). 
Dla Zygrnun\.a Augusta \':szakż.e te sprawy nic posiadały w tym momen
cie vviększcgo znaczenia. \Vladca Polski był natomiast jak najżywotniej 
zainteresowany w zawarciu ściślejszego sojuszu o charakterze zbliżonym 
do współczesnych paktów o nieagresji. Poza zamiarem rozładowania po
średnio przy tl'.i sposobności konfliktu o lenno pruskie miał król i jego 
doradcy na uv,:aclzc sytuację wewnętrzn,1 Polski. Sojusz z państwami 
ościennymi, wchodzqcymi w skład monarchii króla Ferdynanda (Czechy, 
Węgry zachodnie}, był królowi potrzebny dla zyskania „bezpiecznych 
pleców" u granicy południowej i w części zachodniej. 

Za podstaw(; proponowanego układu pragrn;la dyplomacja polska 
przyjąć wzorce clavmych przymierzy jagiellońska-habsburskich, a miano
wicie zawartych pomiędzy Kazimierzem .Yagielloóczykiem a cesarzem 
Fryderykiem III (1470 i 1474 r.} i skierowanych przeciw lVIaciejowi Kor
winowi, oraz sojusz króla Kazimierza z arcyksit;ciem Albrechtem Habs
burgiem ( 1462 r.) %_ Takiego \vyboru dokonał Jan Tarnowski, co uzasad
nił w swym liście do posła desygnowanego na dwory habsburskie, bisku
pa nominata chełmińskiego Stanisława Hozjusza �1. Proponowane układy 
stanowiły zdaniem hetmana dogodny punkt wyjścia do zadzicrzgniQcia 
jak najszerzej rozumianej przyjaźni, która by zobowiązywała nie tylko 
sygnatariuszy, ale także ich rodziny i poddanych. Podpisujący te doku
menty monarchowie zobowiązywali sic: do wzaj(cmnej lojalności, wyłą
czającej działanie sobie wzajemnie na szkodc; oraz współdziałanie z wrn
gami kontrahenta. Tc ostatnie klauzule liczyły sic; dla strony polskiej 
,v warunkach, gdy na tle waśni o malżcńst wo królewskie przeciwko 
Zygmuntowi Augustowi \vystępowali magnaccy malkontenci (kasztelan 
poznański Andrzej Górka; marszałek koronny Piotr Kmita), wspierani 
radami czy wręcz inspiracjami królowej wdowy Bony i kuzyna króle
wieckiego księcia Albrechta pruskiego, -zagorzałego przeciwnika Barbary. 

Traktat z 1470 r. zawierał też przyrzeczenie wspomagania się wza
jemnie przez sprzyrnir?rzonych przeciw „infideles et rebelles". Sprowa
dzało sil/ to przede wszytkim do zobowiqz�nia, iż każdy z kontrahentów 
będzie przeciwstawiał sic; działaniom podejmO\vanym w strefie jego włas
nych wpływów, jak terytorium państwowo, rodzina, poddani, a skiero

\Vanym przeciw sojusznikowi. :Następnie wymieniała ta klauzula nie 
sprecyzo\lv"anyeh bliżej ,.\viarołomców i rebeliantów'' (,,infideles et 
rebelles"), zapewne poddanych jednego z sygnatariuszy, którzy staraliby 

�• Tek�t�- tych ,ojuąó\\' zob. Koc/eks Dogi<'la, �- 161-166. 

jr Sta11islai llosU cpi.;tolae ... t. I, ,. 279-282 !i,l Tarno\\'�kicgo do Hozju,za 
z Sandomierza, 5 III l.'i-19 r. 
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się działać na szkodę własnego monarchy, przebywając w państwie jego 
sojusznika. Chodziło tu zapewne o gromadzenie poza granicami własnego 
kraju zaciągów zbrojnych, skoro kontrahent był zobov,;iązany do usuniq
cia owych „wiarołomców" ze swego państwa (,,dorniniis suis eos ex
cludet"). Inna jeszcze wykładnia dopuszczałaby również poparcie zbroj
ne· sojusznika w walce z jego własnymi poddanymi. W tym wypadku 
występowałaby jednak interpretacja rozszc,·zająca. 

Zatem przypisywanie Zygmuntowi Augusto,vi, że zawarł przymierze 
z królem Ferdynandem w tym celu, aby zagwarantować soł!>ie z zewnątrz 
posiłki wojskowe, przeznaczone do „okiełznania" własnych poddanych, 
wynika z nieścisłej analizy tekstu układu oraz z braku dostatecznej zna
jomości położenia Polski w momencie negocjowania traktatu. Błąd wy
nika z pominięcia przy komentowaniu tekstu traktatu poprzednich ukła
dów jagiellońska-habsburskich z lat 1462, 1470 i 1474, które służyły za 
podstawę redaktorom dokumentu z 1549 r. 

Rzadko który z dawnych dokumentów doczekał się tak zwulgaryzo
wanej interpretacji, płynącej z niestaranności pierwszych czytelników, 
którzy utrwalili wśród swych następców wyrwany z kontekstu ekscerpt, 
zniekształcając sens całego tekstu. Większość więc uczonych kwitowała 
następnie traktat z 1549 r. stwierdzeniem, że układem tym Zygmunt 
August zapewnił sobie pomoc zbrojną Ferdynanda na wypadek buntu 
szlachty. O sprawie pruskiej, która przedstawiała w tych pertraktacjach 
właściwy interes strony polskiej, informowali prawidłowo bardzo nie
liczni historycy, wśród nich sumienny biograf negocjacji praskich 
Z. Wurst. Znaczenie traktatu dla utrwalenia zwierzchności polskiej nad
lennem pruskim docenili przede wszystkim historycy niemieccy, jak
J. Voigt i A. Grassman 38. 

Misja poselska Stanisława Hozjusza na dworze Ferdynanda Habsbur
ga natrafiła na duże trudności, ostrożny bowiem monarcha obawiał się 
angażowania zbyt daleko w zobowiązania lojalności wobec Zygmunta 
Augusta. Można wysunąć supozycję, iż Ferdynandowi byłoby wyraźnie 
na rękę, gdyby tron polski okazał się wolny; miał trzech synów i stosow-

!! Gr as, ma n. op. cit. _. stwierdza, że traktat pra�ki ,tanowil ,.ostatnie słowo"

na rzecz Polski w wieloletnim sporze o lenno pruskie <�- 137). Zniesienie w"roku 

Trybunału Rzeszy dot. Albrechta tuż przed je30 śmiercią prz.vpisuje Gras,man 

wstawiennictwu królowej Katarzyn�- (s. 145), zaprz_,·jaźn:oncj z k,ięciem: wpłynęła 

ona na brata Maksymiliana II. Czy „banicja" Albrechta była dla Polski sprawą istot

ną w momencie, gdy faktycznie zostały uznane prawa króla pol,kiego jako ,uzerena 

nad lennem pruskim? De g g 11 er, op. cit .. s. 30. twierdzi, że ba!1icja zapobiegła 

spolonizowaniu Prus pod rządami Albrechta. Natomiast J. Małlek rozumuje prze

konywająco, że to wlaSnie banicja, odcinając Albrechta od Rze�z�-, wiązała go ściś

lej z Polską, Prusy Książęce a Prusy Królewskie ... , s. 256 nn. Polemi·kę z histor:,•

kami atakującymi celowość i przydatność z punktu widzenia polskiej racji stanu 

traktatu 1549 r. przeprowadzono w artykułach piszącej, cytowanych wyżej (por. 

przyp. 10 i 35). 
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nie do rodowych obyczajów rozglądał się za koronami na głowę każdego 
z nich. Zapewne królewscy doradcy z Wawelu zdawali sobie sprawę, że 
realnym pretendentem na wypadek zawakowania tronu polskiego mógł
by być przede wszystkim wywodzący się z wysoko postawionego, po
nadto katolickiego domu, arcyksiążę Austrii. Istotne więc, jak się wydaje, 
miejsce w redakcji traktatu odegrały liczne sformułowania asekurujące 
w rzeczy samej króla polskiego przed ewentualnym habsburskim ry
walem. 

Ferdynand podpisał traktat w Pradze 2 VII 1549 r. 39 Zgodnie 
z zaleceniem swego króla udał się następnie Hozjusz na brukselski dwór 
Karola V, aby prosić go o ratyfikację zawartego przymierza. Poseł polski 
natrafił w Brukseli na niesprzyjające warunki. Karolowi V przedsta
wiono niedawno właśnie projekt, określany w historiografii niemieckiej 
jako „Brlisseler Programm" 40. Projekt ten z·mierzal do odebrania Polsce 
nie tylko zwierzchności nad Prusami Książęcymi, które miałyby stać się 
lennem cesarskim, ale również i Prus Królewskich, którymi miałby do
żywotnio zarządzać Zygmunt August, lecz z upoważnienia cesarskiego. 
Po zgonie tego króla obszar Pomorza Gdańskiego miałby być „restytuo
wany" Rzeszy. Nieprzejednane stanowisko posła polskiego, dobrze przy
gotowanego do swej roli, sprawiło, że zamiary podporządkowania Rzeszy 
terytoriów pruskich nie stanęły zapewne oficjalnie na porządku rokowań 
brukselskich. Komisarze cesarscy żądali natomiast od Hozjusza zgody 
na poddanie sporu pruskiego pod sąd cesarski, powołując się na mandat 
cesarski, już w tej sprawie wydany poprzednio. To żądanie dało posłowi 
polskiemu sposobność do wyargumentowania z maestrią założenia, iż 
Polska jest państwem suwerennym, niezależnym od cesarza, jej władca 
zatem nie może być w sposób prawomocny pozwany przed sąd cesarski 41. 

Ostatecznie Karol V ratyfilkował 12 XII 1549 r. w Brukseli traktat pras
ki w imieniu własnym i swych dziedzicznych państw 42

. Ta formuła 

ao Oryginał traktatu: AGAD, Dokumenty pergaminowe, nr 5425 - z podpisami 
obu monarchów i pieczęcią majestatyczną Ferdynanda I. Drukowany w Polsce 
w Kodeksie Dogiela, s. 213-219. Edycje po niemiecku por. Suche n i - Gr ab o w
� ka. Stanisław Hozjusz ... , przypis nr 1. 

�0 Sprawa tego projektu nie była, jak się wydaje, poruszana w literaturze pol
skiej. Pisali natomiast o tym: De g g e 11 er, op. cit., s. 27-30; Gr as s ma n, 
op. cit., s. 1•29-135; Hub at s c h, op. cit., s. 226 n.; Voigt, op. cit., s. 186 n. 
Dokument dot. projektu .,brukselskiego" opublikowała ostatnio K. Lanc korońska 
(Elementa ... , t. XXXI, s. 28). W edycji Elementa występują też relacje dot. tej 
kwestii (t. XXXVIII, s. 91 n.). 

41 Hozjusz wyraził ostatecznie za zgodą Zygmunta Augusta aprobatę na wystą
pienie Ferdynanda Habsburga jako arbitra w sporze pruskim, powołanego wszakże 
równorzędnie prze7. Karola V i Zygmunta Augusta. Ferdynand, związany już ów
cześ:1ie z Polską traktatem praskim, wolał si<; w �pór nie mieszać i do proponówa
ncgo sądu rozjemczego !1ie doszło . 

. ,2 AGAD, Dokumenty pergaminowe. nr 5427 - z podpi,em ce,arza; Kodeks 

Dogiela, s. 219 !1. 
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ratyfikacyjna była równoznaczna w ówczesnej interpretacji z wyłącze
niem z układu Rzeszy, co odpowiadało praktyce stosowanej przy ukła

dach monarchów habsburskich. Dla Polski, wobec jej sporu o lenno 

pruskie z Rzeszą, istotny stawał się natomiast podpis cesarza, podpis ten 
przedstawiał sobą dostateczną gwarancję bezpieczeństwa Prus. 

JAGIELLO�EN UND HABSBURGER IN DER ERSTEN HALFTE 

DES 16. JH. KONFLIKTE UND UBEREINKOMMEN 

Sich auf die bisherigen Forschungen stiitzead, Jegte die Autorin auch einige 

Interpretationen der osterreichisch-polnischen Bez;ehungen in der ersten Halfte der 

16. Jh. vor. Diese gcstalteten sich unterschiedlich. Sie waren freundschaftlich, man

chmal von Misstraucn durchdrungen, manchmal geradezu feindlich. Die Quelle der

Konflikte war die Rivaltat zwischen Habsburgern und Jagiellonen um die bohmische

und ungarische Krone. Diese Frage bewog auch beidc regierenden Geschlcchter zu

Abkommen und Bi.indnissen. Dies um so mehr. also sich jedcs von ihnen bedcutcn
deren Bedrohungen gegeniiber,ah. Nach cincr allgemcinen Besprechung der Be

ziehungen zwischcn beiden Staaten, konzentrierte die Autorin ihre Aufmerksamkcit

auf: die Abkommen von Pożon und Wien von 1515, das Krak;rner Traktat von

1525 und die Folgen der Niederlage bei Mohacz (1526), die dynastischcn Heiraten

(Isabellas der Jagiellonin mit Joha1rn Zapolya und Elisabeth von Habsburg mit
Sigismund August) und ihre politischen FoJgen 5owie auf den Konflikt urn da�

preussische Lehe:1 und das Traktat von 1549.




