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STOSUNKI POLITYCZNE POLSKO-AUSTRIACKIE 

W DRUGIEJ POLOWIE XVII WIEKU 

Najważniejszym czynnikiem kształtującym bieg wydarzeń politycz
nych w siedemnastowiecznej Europie była bez wątpienia rywalizacja 
francusko-habsburska datująca się jeszcze od XVI w. 

Wynik wojny trzydziestoletniej był dla Habsburgów, przede wszyst
kim zaś dla ich młodszej linii, cesarskiej, wysoce niekorzystny. Należy 
przy tym z całym naciskiem podkreślić, że używając takiego określe
nia nie mamy bynajmniej na myśli strat terytorialnych, choć i one były 
dotkliwe (np. opanowanie Alzacji przez Francuzów). Ważniejsze i bar
dziej brzemienne w następstwa były te postanowienia traktatu west
falskiego (1648), które ustalały pozycję cesarza w Rzeszy oraz prawa jej 
książąt. Wprawdzie dzięki nowemu układowi sił w kolegium elektorskim, 
do którego weszło 5 katolików i 3 protestantów, Habsburgowie austriaccy 
uzyskiwali właściwie gwarancję dziedziczenia godności cesarskiej w swym 
rodzie, jednakże ius teri toriale i ius foederis, które otrzymywały stany, 
uczyniły z Rzeszy luźny związek zupełnie suwerennych państw. Klau
zula głosząca, że nie mogą one zawierać żadnych sojuszy z obcymi pań
stwami skierowanych przeciw cesarzowi i Rzeszy, nie miała w rze
czywistości żadnego praktycznego znaczenia. 

Nie ulega wątpliwości, że traktat westfalski był ostatecznym ciosem 
wymierzonym w jakiekolwiek próby unifikacji Niemiec wokół Habsbur
gów 1. Pierwszoplanową rolę w Rzeszy zyskiwali teraz władcy terytorial

- rii, książęta, którzy osiągnęli nie tylko absolutną władzę w swych kra
j� -::h, ale i praktycznie rzecz biorąc pełną suwerenność w zakresie poli
ty, ·i zagranicznej. 

Drzegrana w wojnie trzydziestoletniej miała ogromny wpływ na 
dals; . ., politykę i losy dziejowe monarchii Habsburgów austriackich. Ce
sarz Ferdynand III (1637-1657) i jego następca Leopold I (1658-1705) 
zrozumieli bardzo dobrze, że podtrzymywanie potęgi ich domu poprzez 
walkę o umocnienie silnej władzy cesarskiej w Rzeszy Niemieckiej nie 

1 z nowszych prac zob. F. Dick ma n n, Der westfaiische Frieden, Milnster- '
1959; V. L. Ta p ie, La guerre de trente ans, t. I-II, Paris 1954-1968. 
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ma już żadnych szans powodzenia. Potęgę taką można było budować 
tylko i wyłącznie w oparciu o własne kraje dziedziczne - Austrię, 
Styrię, Karyntię, Tyrol, Czechy i Węgry. Przyjmując takie, jedynie 
zresztą słuszne założenie swej polityki, Habsburgowie austriaccy noszą
cy wielkie tytuły - divina favente clementia electi Romanorum impera
tores - już właściwie około połowy XVII w. stali się de facto cesarza
mi austriackimi 2. 

Nie oznaczało to wprawdzie, iż władcy z Wiednia wycofują się z gry 
politycznej w Niemczech i w Europie Zachodniej, tzn. z rywalizacji 
z Francją, ale że skłoniło ich to do zwrócenia baczniejszej ńiż dotąd 
uwagi na problemy Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschod
niej. Do tych ostatnich zmuszać ich zaczęło coraz wyraźniej narastające 
niebezpieczeństwo tureckie. W tym nowym, nazwijmy to umownie 
wschodnim, ukierunkowaniu polityki cesarskiej bardzo istotną pozycję 
zajęła wkrótce Polska. 

Rzeczpospolita polsko-litewska znajdowała się już dość dawno w or
bicie wielkiej rywalizacji francusko-habsburskiej. Ze szczególną siłą wy
stąpiło to w drugiej połowie panowania Władysława IV, który od projek
tów ścisłego współdziałania z Habsburgami (małżeństwo z Cecylią Re
natą, siostrą cesarza Ferdynanda III, nieudane spotkanie z cesarzem 
w Wiedniu w 1638 r. itd.) przeszedł - rozczarowawszy się do władców 
Austrii - ku zbliżeniu z Francją, czego zewnętrznym dowodem było 
małżeństwo, po śmierci Cecylii Renaty, z księżniczką francuską Ludwiką 
Marią Gonzagą de Nevers (1646). Trzeba jednak za W. Czaplińskim 3 

powtórzyć wyraźnie, że zbliżenie do Francji nie oznaczało zmiany po
lityki polskiej o 180 stopni. Król zdecydował się na polepszenie stosun
ków z potężnym mocarstwem zachodnioeuropejskim, ponieważ przymie
rze z cesarzem zawiodło jego nadzieje, ponadto nosząc się już wówczas 
z zamiarem rozpoczęcia wojny z Turcją, pragnął m1ec zapewnioną ży
czliwą neutralność Francji, nie zamierzał jednak na pewno wiązać się 
z nią przeciw cesarzowi. 

W stosunkach z Habsburgami obowiązywał nadal, aż do połowy lat 
pięćdziesiątych, traktat zawarty między cesarzem Ferdynandem II i kró
lem Władysławem IV z 12 II 1633 r., będący potwierdzeniem dawnych 
paktów przyjaźni między cesarzami i królami polskimi, szczególnie zaś 
podstawowego traktatu z 1613 r. 4. 

Rok 1648 przyniósł pewne ożywienie w polityce habsburskiej wobec 

2 Por. podobne na ten temat uwagi wybitnej znawczyni epoki, historyczki 

angielskiej, C. V. Wedgwood, The Thirty Years War, Anchor-Book Edition, 

New York 1961, s. 501. 
a W. Cz ap 1 i ń s k i, W !adyslaw IV i jego czasy, wyd. 2, Warszawa 1975, 

s. 353--354.
4 Zob. m. in. Code.t dip!omaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae,

wyd. M. Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 300 i n. (dalej tyt. Kodeks Dogiela). 
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Polski. Zbytnie osłabienie pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzyna

rodowej w wyniku wielkiego wstrząsu, jakim było powstanie Chmiel

nickiego, nie leżało w interesie Wiednia, mogło bowiem naruszyć rów

nowagę sił w tej części Europy, a także wzmocnić pozycję Szwecji, so
jusznika Francji. Tego cesarz obawiał się poważnie. Obawy te okazały 
się w pełni uzasadnione, gdy Rzeczpospolita stała się ofiarą agresji 
moskiewskiej (1654), a następnie szwedzkiej (1655). Jednakże, co należy 
podkreślić z całym naciskiem, o jakiejś realnej pomocy dla Polski ze 
strony Wiednia w tym okresie nie może być mowy. Mimo polskich sta
rań dyplomatycznych (misja Andrianiego) Rada Cesarska na posiedze

niu ,v dniu 2 I 1651 r. wypowiedziała się w tej sprawie zdecydowanie 
negatywnie 5. 

W latach 1649-1651 pewną, niewielką zresztą, rolę w stosunkach 

między Wiedniem i Warszawą odegrał problem turecki. Istniały nawet 
pomysły zawarcia sojuszu antytureckiego. Zmontowanie takiego przy
mierza było przede wszystkim celem znanej misji dyplomatycznej arcy
biskupa marcjanopolskiego Piotra Parcewicza, która spotkała się w Pol
sce z dużym poparciem kanclerza Ossolińskiego 6

• Austria odniosła się do 
wspomnianych planów obojętnie (bardziej liczono na Wenecję), w tym 

bowiem czasie imperium osmańskie, osłabione wewnętrznie, nie stano
wiło żadnego realnego zagrożenia ani dla cesarstwa, ani dla Rzeczy
pospolitej. 

Druga wojna północna (1655-1660) niezwykle uaktywniła i Fran
cję, i Austrię. Celem Francji było wyciągnięcie Szwecji z wojny przeciw 
Polsce, kardynał Mazarin potrzebował bowiem skandynawskiego sojusz
nika gdzie indziej - do rozgrywki :z; Habsburgami. Austria z kolei czy
niła wszystko, by przeciwstawić się Szwecji na polskim teatrze działań 
wojennych, najpierw poprzez akcję dyplomatyczną, później zaś w bez
pośredniej konfrontacji zbrojnej 1. 

Początkowo atak Szwedów na Polskę wydawał się być korzystny 
dla Austrii, odciągał ich bowiem od spraw zachodnioeuropejskich, to zna
czy od udziału w ewentualnej wojnie po stronie Francji. 

Sądzimy, że najlepiej istotę zagadnienia oddał znany dyplomata ce-

s W. Cz apli ń ski, Dwa sejmy w roku 1652, Wrocław 1955, s. 39; Ł. Cz<; -
ś c i ;.., Sejm warszawski w 1649/50 roku, Wrocław 1978, s. 21. 

e J. Pe ja es e v ich, Peter Freiherr von J>archevich, Erzbischof von Mar

.tianopel, apostoticher Vicar uncl Administrator der Moldau, bulgarischer Internun

tius am Kaiserlichen Hofe und Kaiserlicher_ Gesanclter bei dem Kosaken-1-letman 

Booc/cm Chmielnicki (1612-1674) (Archiv filr dsterreichische Geschichte, t. 59, Wien 

188�. �. 337 i n.); L. Kub a I a, Jerzy Ossotź1iski, wyd. 2, Warszawa 1924, :;. 377-

.378. 

; O spra\vach tych zob. szerzej K. Pi w a r s k i, Rywalizacja francusko-au

striacka o wpływy w Rzeczypospolitej w łatach 1655-1660 (Polska w okresie dru

giej wojny północnej 1655-1660, t. I, Warszawa 1957). 



490 Zbigniew Wójcik 

sarski Franz Paul Freiherr von Lisola w memoriale skierowanym do 
dworu wiedeńskiego w marcu 1655 r., gdy wybierał się z misją do Szwe
cji 8• W elaboracie tym podkreślił z całym naciskiem, że Karol Gustaw 
może w wyniku. wojny z Polską opanować południowe wybrzeża Bałty
ku, co z kolei skłoni go do rozszerzenia swych wpływów na całe Niemcy 
i wreszcie do zaatakowania samego cesarza, w czym znajdzie pełne po
parcie nie tylko Francji, lecz i protestanckich książąt Rzeszy. Miała się 
więc powtórzyć sytuacja z czasów Gustawa Adolfa. Najskuteczniejszy 
środek przeciwdziałania tym grożącym niebezpieczeństwom widział Li
sola w udzieleniu pomocy Rzeczypospolitej i utworzeniu koalicji austro
-brandenbursko-polskiej przeciw skandynawskim najeźdźcom. 

W 1655 r. Austria nie zareagowała jednak na inwazję szwedzką, ce
sarzowi Ferdynandowi chodziło bowiem o to, by nie naruszyć postano
wień traktatu westfalskiego. W tej sytuacji dwór wiedeński zlecił jedy
nie Lisoli, by zaproponował w Sztokholmie pośrednictwo w wojnie polsko
-szwedzkiej. To bardzo ostrożne, by nie rzec wręcz nieżyczliwe stanowi
sko Habsburgów, nie uległo zmianie nawet po błyskawicznych sukcesach 
Karola Gustawa w Polsce. Cesarz raczej nieprzychylnie odniósł się do 
szukającego schronienia na Śląsku dworu polskiego. Wydano rozkaz 
aresztowania kilku znaczniejszych oficerów polskich i zabroniono Pola
kom wjazdu do kilku większych miast śląskich, takich jak Wrocław, 
Opole czy Nysa 9. 

Mimo to wygnańcy polscy zdecydowali się nawiązać kontakt dyplo
matyczny z Wiedniem. Wysłany przez króla i senatorów w poselst\vie do 
cesarza wojewoda łęczycki Jan Leszczyński nie uzyskał w stolicy nad
dunajskiej nic poza oświadczeniem, że Austria złożyła Szwedom ofertę 
mediacji i czeka w tej chwili na ich odpowiedź. Równocześnie nastąpi
ła wymiana poselstw między Wiedniem i Moskwą. I tutaj również wy
stąpili Habsburgowie z inicjatywą pośredniczenia· między Rzecząpospo
litą i Rosją. Sprawa trafiła na bardzo podatny grunt, gdyż car Aleksy 
mimo wojny z Polską zdawał sobie sprawę, że musi z nią dojść do poro
zumienia, bezprzykładne bowiem sukcesy militarne Szwedów zagroziły 
poważnie i państwu moskiewskiemu. Na początku 1656 r. car Aleksy Mi
chajłowicz w liście do cesarza Ferdynanda III zaakceptował propozycje 
cesarskie w sprawie mediacji austriackiej w wojnie polsko-rosyjskiej 10• 

Dało to początek rokowaniom między Rzecząpospolitą a Moskwą i dopro-

8 A. F. Pr i bram. Franz Paul Fraiharr von Lisola 1613-1674 uncl die Poiitik

seiner Zeit, Leipzig 1894, s. 83-90. 
9 L. Kub a 1 a, Wojna szwecka w r. 1655 i 1656, Lwów 1914, s. 240. 
10 O sprawach tych A. F. Pr i bram, t>sterreichische Vermittlungspolitik im

polnisch-russischen Kricge 1654-1660 (Archiv fiir t5sterreichische Geschichte, t. 75, 

1889, s. 415 i n.); Z. W ó;; ci k, Polska i Rosja wobec wspólnego niebezpieczeństwa 

szwedzkiego w okresie wojny północnej 1655-1660 {Polska w okresie drugiej wojny 

północnej 1655-1660, t. I, s. 345-346). 
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wadziło w rezultacie do podpisania na początku listopada 1656 r. traktatu 
rozejmowego między obu państwami. 

Sytuacja międzynarodowa poczęła się tymczasem rozwijać w ten spo
sób, że mediacja austriacka w wojnie polsko-szwedzkiej stała się bez
przedmiotowa. Szwedzi odrzucili ostatecznie cesarskie oferty pośrednic
twa, natomiast przychylnym okiem zaczęli patrzeć na realnie zarysowu
jącą się możliwość takiej samej akcji ze strony francuskiej. Do tego 
Habsburgowie nie mogli w żaden sposób dopuścić 11• Trzeba więc było 
przejść od dyplomacji mediacyjnej, która w tym wypadku nie przy
niosła żadnych rezultatów, do działań mających na celu udzielenie Rze
czypospolitej konkretnej pomocy. W tych warunkach nadzwyczajne po
selstwo polskie z Janem Leszczyńskim, wojewodą poznańskim, Janem 
Wielopolskim, kasztelanem wojnickim i Janem Andrzejem Morsztynem, 
referendarzem koronnym, a zarazem sekretarzem legacji, które późną 
jesienią 1656 r. przybyło do Wiednia, natrafiło na bez porównania przy
chylniejszą atmosferę niż poprzednie, o którym była mowa wyżej. 

Nie ulega wątpliwości, że moment był wybrany znakomicie. Chodzi
ło nie tylko o obawy habsburskie związane z możliwością francuskiej in
terwencji dyplomatycznej, lecz przede wszystkim chyba o to, że dwór 
wiedeński miał już wiadomości o szykujących się planach rozbioru Pol
ski, do czego - jak wiadomo - chcieli doprowadzić sygnatariusze trak
tatu w Radnot na Węgrzech, który wkrótce miał zostać podpisany. Udział 
w tych planach księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, zdecy
dowanego przeciwnika Habsburgów, nastrajał ich wrogo do spisku anty
polskiego. Dwór wiedeński bał sie wzmocnienia Rakoczego ewentualnymi 
nabytkami w Rzeczypospolitej, nie chciał również, by kosztem Polski 
urósł w siłę elektor brandenburski, któremu miały przypaść poważne 
połacie naszych ziem. 

W tych warunkach dyplomaci polscy bez jakichkolwiek trudności 
wynegocjowali traktat przymierza z Austrią 12. Jego cechą charaktery
styc-zną było to, że udzielona Polsce pomoc została obwarowana klauzu-

11 Z. 'N ó j ci k. Dyp[omacja polska u: okresie wojen drugiej polowy XVII 

wieku (1648-1690) (Historia dyplomacji polskiej, t. II, Warszawa 1982, s. 211). 
12 HHStA. Urkundenreihe L, XIV/1, Repertorium I. Druk: A. W a 1 ew ski, 

Historia wyzwolenia RzeczyposJJO!itej za panowania Jana Kazimierza 1655-1660, 

t. I, Kraków 1866, s. XXVIII-XXXI. Omówienie: L. Kub a 1 a, Wojna branden
burska i najazd Rakoczego w r. 1656 i 1657, Lwów 1913, s. 104-114; Pi w ar

� k L Rywalizacja francusko-austriacka ... , s. 389-391; F. Hi r s c h, Der oster

reichische Diplomat Franz von Liso[a und seine Thiitigkeit wiihrend des TWrdischen

Krieges in den Jahren 1655-1660 (Historische Zeitschrift, t. LX, 1888/1889, s. 485 

i n.); Pr i bram, Franz Paul Freiherr i:on Liso!a ... , s. 96; E. Jer us alem,

Die Tei!nahme bsterreichs am crstcn Nordisch,;!n Krieges bis zu den Vertriigen

von Wehlau und Brombera 1655-1657, Sondcrabdruck, Wien 1908, s. 9 i n.;

E. Op i t z, bsterreich und Brandenburg im schwcdisch-polnischen Krieg 1655-

1660. Vorbcrcitung unrl Durchfiihrung der Feldziige nach Danemark und Pommern,

Boppard am Rhein 1969, s. 6-7; W ó j ci k, Dyplomacja polska ... , s. 211.
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lami gwarantującymi, iż zarówno zaciągnięte przez Rzeczpospolitą po
siłki wojskowe, jak i broń oraz amunicja zakupione w krajach cesarskich 
mogły być użyte przeciw Szwedom wyłącznie na terenie Rzeczypospo
litej i że wojny nie wolno pod żadnym pretekstem przenosić na teren 
Rzeszy. Cesarz więc jeszcze raz wykazał, że nie zamierza w niczym na
ruszać traktatu westfalskiego. 

Najazd Rakoczego, tak dotkliwy dla Rzeczypospolitej, zmusił dwór 
polski do szukania poważniejszej pomocy na dworze wiedeńskim, posił
ki bowiem zagwarantowane traktatem grudniowym z 1656 r. okazały się 
wprost śmiesznie mahi. Poza tym cesarz Ferdynand III zmarł na początku 
kwietnia 1657 r. i nie zdążył ratyfikować układu. Wszystko to stworzy
ło konieczność wynegocjowania nowego, bardziej odpowiadającego potrze
bom chwili traktatu. Dokonał tego w rozmowach z księciem Auersper
giem, hrabią bttingenem i hrabią Porcią nowy poseł polski, podskarbi 
koronny Bogusław Leszczyński. Traktat podpisano 27 V 1657 r. 13 

Na pomocy Habsburgów tak wówczas dworowi polskiemu zależało, że 
Leszczyński zgodnie z otrzymanym poleceniem podpisał specjalne zobo
wiązanie w imieniu Jana Kazimierza i pięciu najwybitniejszych senato
rów (prymasa Andrzeja Leszczyńskiego, podkanclerzego Andrzeja Trze
bickiego, wojewody poznańskiego Jana Leszczyńskiego, wojewody ruskie
go Stefana Czarnieckiego i marszałka wielkiego koronnego Jerzego Lubo
mirskiego), iż po śmierci króla polskiego przeprowadzą oni elekcji·; 
Habsburga na tron polski i litewski, oczywiście z zastrzeżeniem zacho
wania wolnej elekcji (,,ne hac obligatio quidquam praeiudicet libertati 
electionis") 14. 

Mimo zbliżenia między Austrią i Rzecząpospolitą, wkrótce mającego 
się przekształcić w sojusz wojskowy przeciw Szwecji, do którego przy
łączyła się Brandenburgia, a w praktyce także Dania i Rosja, stosunki 
między dworami wiedeńskim i warszawskim nie układały się w toku 
dalszej wojny pomyślnie. 

n HHStA, jw. Druk m. in.: J. B c r n ar d, Recueil clcs traites de paix, de tre
ve, de neutralite, de sus1iension d'armes, cle confederation, d'al!iance, de commerce, 
de garantie et d'autres nctes publics, t. III, La Haye 1700, s. 707; J. Du Mo n t, 
Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant recueii cles traitez rł'a!H
ance, de paix, de treve ... , t. VI/2, La Hayc 1728, s. 179 n., Kodeks Dogiela, t. I, 
.,. 317. Omówienie: Ku ·o al a, Wojna brandenburska ... , s. 116; Pi w ars ki, Ry
wali:acja francusko-austriacka ... , s. 392; Op i t z, op. cit., s. 8-9; Wójcik. Dy

plomacja polska ... , s. 212; A. N c ub c r, Der deu.tsch-schwedisch-polnische K.rieg 

und clie osterreichische politik 1655-1657, Prag 1915, s. 86; O. Redl ich, Oster
reichs Grossmachtbildu.nu in der Zeit Kaiser Leopolds I, Gotha 1921, s. 71 i n. 

u Tekst deklaracji AGAD, Archiwum Koronne \Varszawskie, Cesarskie, karton 
25a, nr 10 (kopia). Niedokładny tekst opublikował !VL Kord ub a, Akty do Cllmd
nyczczyny (1648-1652), Lviv 1911, s. 472, a za nim Kub a 1 a, Wojna branclcnb1(r
ska ... , s. 330-331. Omówienie: O. Fors t d c Bat tag 1 i a, Jan Sobieski K,;nir1 
i:on Polcn, Einsicdeln-Ztirich 1946

_. 
�. 175; \V ó j ci k, Dyplomacja polska ... , s. 212.

Blc;dne jest twierdzenie Fi w ars kiego, Ryicaliznc:ja francusko-austriacka ... , s. :J9�, 
jakoby „sprawa elekci i Habsburga na tron polski nie została wówczas poruszo1,a". 



Stosunki polsko-austriackie w 2. poł. XVII w. "193 
----------------

Na dworze polskim coraz większe wpływy zyskiwała dyplomacja Ma
zarina, umiejętnie wykorzystując wszelkie napięcia między Warszawą 

i Wiedniem. Jedną z głównych przyczyn zadrażnień, by nie rzec wprost 
konfliktów, była sprawa wojsk cesarskich _przebywających na terenie 
Polski w celu prowadzenia walki ze wspólnym nieprzyjacielem. Między 
nimi a ludnością polską dochodziło do częstych sporów na tle gwałtóv{ 
i grabieży, o które oskarżali ich liczni Polacy. Austriacy z kolei twier
dzili, że nie mają zapewnionego niezbędnego zaopatrzenia. Duże napię
cie wywołała także postawa dworu wiedeńskiego, który przez dłuższy 
czas odmawiał Janowi Kazimierzowi tytułu „potentissimus", obdarzając 
nim równocześnie Karola Gustawa, w oczach dworu polskiego uchodzące
go przecież za uzurpatora. Baron von Lisola, który w toku wojny został 
ambasadorem cesarskim w Polsce, tłumaczył to postępowanie bardzo za
wile, nie na tyle jednak, by nikt nie miał wątpliwości, iż tytuł taki nie 
przysługuje królom elekcyjnym 15

. Ostatecznie sprawa została uregulo
wana w czerwcu 1659 r. zgodnie z dezyderatami strony polskięj 16.

Wszystkie sprzeczności nie mogły jednak przysłonić faktu, że Austria 
i Polska były sojuszniczkami i walczyły przeciwko wspólnemu wrogowi. 
Chcąc zapobiec udziałowi Chmielnickiego w rozbiorze Rzeczypospolitej 
wysyła cesarz na początku 1657 r. w poselstwie do hetmana zaporoskie
go arcybiskupa marcjanopolskiego, Serba Piotra Parcewicza. Dyplomata 
austriacki został przyjęty przez hetmana w Subotowie. Wprawdzie po
selstwo to nie przyniosło żadnych bezpośrednich rezultatów 11, nie ulega 
jednak wątpliwości, że ułatwiło rozpoczęcie rokowań między Rzecząpospo
litą a kozacką Ukrainq. Rokowania te już w roku następnym (1658), po 
śmierci Chmielnickiego, doprowadziły do zawarcia ugody hadziackiej. 

Sprzeczności między cesarzem a Rzecząpospolitą raz jeszcze dały znać
silnie o sobie w czasie poselstwa księdza Andrzeja Olszowskiego, przy
szłego podkanclerzego koronnego, a później i prymasa, do Wiednia na 
przełomie 1658 i 1659 r. Zdawało się, że nastąpił krytyczny moment w sto
sunkach między Wiedniem a Warszawą, do spraw bowiem związanych 
z przebywaniem wojsk cesarskich w Polsce, a zwłaszcza okupacją przez 
nich Krakowa, doszły jeszcze i inne, poważniejsze, o charakterze między
narodowym. Między innymi miał zaprotestować Olszowski w imieniu 
króla i Rzeczypospolitej przeciwko przyznaniu carowi przez cesarza ty
tułu wielkiego księcia litewskiego 1s.

Nie ulega jednak wątpliwości, że misja Olszowskiego stanowiła kul-

is A. W a Ie w� ki. Historia wy::wołonej R:cc::ypospo!itcj wpacłajqcej p:Jcl jar::
mo domowe ::a panowania .la11a Kazimierza (1655-1660), t. I, Kraków 1870, s. 48. 

,o AGAD, MK 201. f. 218; Kocl<:ks Dogiela, t. I. s. 321. 

11 M. Kord ub a, l'roba awstryjs'koho po:;recln11ct1,:1 miź Clt1nilnyck11m i f'ol
�:c:.f!ju (Zapysky Naukovolw Towa:·ystwa im. Szcwczt'11i-:a. H. 17, t. 34, 1908); Pa

j a e � c v i c h. op. cit. 
rn z. \V ó j ci k, Poselstwo A11dr.zeja Olsz:owskfruo do Wiec!11ia w roku 1658/59 

(Sobó�ka, XXXI, 1976, nr 2). 
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minacyjny punkt sporu między dworami polskim i cesarskim. Od lutego 
1659 r., tj. od zakończenia poselstwa, do maja 1660 r. (traktat oliwski) 
wszystkie ważne i mniej ważne sprawy konfliktowe między Rzecząpospo
litą a Austrią zostały załatwione pozytywnie 19_ 

Wojna północna zbliżała się powoli do końca. W znacznym stopniu 
w wyniku działań dyplomacji francuskiej przedstawiciele 9 krajów (Pol
ski, Szwecji, Austrii, Brandenburgii, Danii, Holandii, Kurlandii, księstwa 
Neuburg i Francji) zasiedli do stołu rokowań w opactwie Cystersów 
w Oliwie pod Gdańskiem. 

Lata bezpośrednio po zakończeniu wojny i po pokoju oliwskim odegra
ły w stosunkach polsko-austriackich dość ważną rolę, głównie z powodu 
rozwoju sytuacji wewnętrznej w Rzeczypospolitej. W Polsce narastało 
olbrzymie napięcie wewnętrzne. Oba zwalczające się obozy, które wkrótce 
miały ze sobą stoczyć krwawą wojnę domową, przyjęły orientację na 
jedno z dwóch głównych mocarstw europejskich - dworskie na Francję, 
szlachecko-konserwatywne na czele z marszałkiem Lubomirskim na 
Austrię, a także i Brandenburgię. Rokoszanin Lubomirski szukał pomo
cy przeciw swemu monarsze na wszystkich ościennych dworach, przede 
wszystkim właśnie w Wiedniu 20

• Habsburgowie obok Hohenzollernów 
należeli do najczynniejszych protektorów zbuntowanego oligarchy pol
skiego. 

Na arenie międzynarodowej lat sześćdziesiątych interesy Polski 
i Austrii spotkały się przede wszystkim w sprawie pośrednictwa poko
jowego między Rzecząpospolitą a Rosją. Wojna między tymi krajami, 
tocząca się od 1654 r., nie była na rękę Austrii. Walczące ze sobą dwa 
państwa słowiańskie nie mogły stanowić żadnej przeciwwagi dla Turcji, 
która coraz wyraźniej poczęła zagrażać krajom cesarskim. W interesie 
Habsburgów leżało więc pogodzenie obu państw, aby w ten sposób uczy
nić je groźnymi dla Porty i jej wasali - Tatarów krymskich. Wiedeń 
podejmuje akcję mediacyjną między Rzecząpospolitą a Moskwą. Do sto
licy carskiej udaje się na początku 1661 r. poselstwo cesarskie z Augu
stinem von Mayerem (Mayerbergiem) i Horacym Calvuccim 21. Najwi
doczniejszym rezultatem tej misji dyplomatycznej był ... wspaniały album 
z rycinami Mayerberga, natomiast wyniki polityczne okazały się nader 
nikłe, by nie rzec, żadne. Zresztą w najbliższych latach w związku z chwi
lowym sojuszem z Francją i zwycięstwem nad Turkami w 1664 r. Habsbur
gowie nie interesowali się bliżej współpra-::ą z Polską w kwestiach poli
tyki międzynarodowej. 

19 Tamże, s. 265-266. 
20 T. Kor z o n, Dola i n'iedola Jana Sobieskiego 1629-1674, t. III, Kraków

1898; W. Czermak, Sprawa Lubomirskiego (Ateneum, 1885-1886}; t c n ż c, 

Koniec Jerzego Lubomirskiego (Z czasów Jana Kazimierza, Lwów 1893); \V. Cz a

p I iński, Opozycja wietlcopotska po krwawym potopie (1660-1668), Kraków 1930. 
21 Z. Wójcik, Tra1<tat anclruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 

1959, s. 88 i n. 
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Abdykacja Jana Kazimierza ( 1668) i początek walki elekcyjnej uczy
niły sprawę polską ponownie przedmiotem zainteresowania Austrii, któ
ra usiłowała za wszelką cenę nie dopuścić do wyboru Francuza lub kan
dydata francuskiego 22. Kandydatem Habsburgów do tronu polskiego był 
książę Karol V lotaryński, jego kontrkandydatem popieranym przez 
Ludwika XIV - Filip Wilhelm książę neuburski. Pogodził ich człowiek 
wysunięty przez podkanclerzego Olszowskiego, książę Michał Korybut 
Wiśniowiecki. 

Rychło po tym wyborze, który dla wielu był zaskoczeniem, okaza
ło się, że wynik elekcji był w gruncie rzeczy dużym sukcesem Austrii. 
Stwierdzić wolno bez większego ryzyka, że w rzeczywistości wygrał kan
dydat austriacki, chociaż formalnie był to niezależny „Piast". Kierujący 
nawą państwową podkanclerzy biskup Olszowski postawił całkowicie na 
kartę austriacką i postanowił zacieśnić więzy łączące Warszawę z Wied
niem. Do formalnego odnowienia przymierzy polsko-austriackich nie 
doszło, chociaż traktat taki przygotowano 23. Olszowski zadecydował jed
nak, że alians z dworem wiedeńskim należy wzmocnić w inny, kto wie

czy nie lepszy sposób. Oto w czasie swego poselstwa do Wiednia w 1669 r. 
pozyskał dla kreowanego przez siebie króla rękę arcyksiężniczki Eleo
nory, siostry cesarza Leopolda I. Traiktat składał siq z kilku umów i de
klaracji 24. 

Slub króla Michała z arcyksiężniczką Eleonorą, który odbył się w Czę
stochowie 27 II 1670 r., zapoczątkował nie tylko nawrót do takich przy
jaznych stosunków z Habsburgami, jakie panowały za Zygmunta III Wazy 
czy w pewnym okresie panowania Władysława IV, lecz stanowił jedno
cześnie rękojmię bezpieczeństwa dla króla polskiego przeciwko jego 
własnym poddanym. I na tym, jak słusznie zauważył W. Konopczyński, 
kończyły się korzyści nowego związku 25. 

Zbliżenie z Habsburgami, tak jak poprzednio z Moskwą (traktat an
druszowski z 1667 r.), pogorszyło znacznie stosunki Rzeczypospolitej 
z Turcją, która w poczynaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 
1667-1669 widziała, i słusznie, zagrożenie swoich interesów. 

Najazd turecki na Rzeczpospolitą (1672) i nieunikniona, zdawało się, 
wojna domowa postawiły nasz kraj nad brzegiem przepaści. W ostatniej 
chwili doszły do głosu siły rozsądku i nastąpiła pacyfikacja. Rzeczpospo-

22 Zob. m. in. J. Be 'ranger, Vinances et absolutisme autrichiennc dans la

seconcle moitie du XVIIeme siecle, L I, Lille 1975, s. 94. 
23 Projekt traktatu datowany 12 VII 1671 r. znajdował siG (obecnie go nie ma) 

w HHStA, L. 13 i t t n c r, Chronologisches Ver;:;eichnis der i.isterreichischcn Staats

'rertrii{le, t. I, Wien 1903, s. 70 (poz. 371).
24 Dokumenty datowane w Wiedniu 24 XII 1669, Warszaw:c 23 I 1670, Często

chowie 27 II 1670, \Varszav,,ic 7 XI 1670, HHStA, Urkundenreihc, Repertorium I, 
XIV, Bd. 11, AGAD, Dokument�· pergami!10we 3620, 5616, :Metryka Koronna 209, f. 
423-424, 424-428, 426-430; tamże 210, s. 46-35. Dru�: Kodeks Dogiela. t. I,
s. 322 i n.

2s W. Ko n op czy t'i �ki. D:::iejc Polski nowożytnej, t. II, Warszawa 1936, s. 72.

4 - Sobótka �/63 
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lita zmobilizowała znaczne siły zbrojne, na których czele hetman So
bieski odniósł wspaniałe zwycięstwo nad armią turecką pod Chocimiem 
(11 XI 1673). Po zwycięstwie chocimskim i po śmierci króla Michała na 
najbliższej elekcji zwycięstwo odniósł ponownie rodzimy kandydat, 
triumfator chocimski, hetman Jan Sobieski. Kandydat austriacki, którym 
był ponownie książę Karol lotaryński, przepadł raz jeszcze. Ludwik XIV, 
który wysunął również swego kandydata, zaakceptował nowego króla 
Polski, znając go jako wieloletniego stronnika Francji. 

W pierwszym okresie panowania Jana III (1674-1696) stosunki pol
sko-austriackie znalazły się w poważnym impasie. Związane to było ściś
le z wielkimi planami politycznymi króla, znanymi w historiografii pod 
nazwą polityki bałtyckiej Sobieskiego 26• Monarcha polski próbował wów
czas przestawić polską politykę zagraniczną na zupełnie nowe tory i po
łączyć to ściśle z planami dynastycznymi oraz projektami reform \Ve
wnętrznych. 

Było sprawą oczywistą, że w tej nowej konfiguracji politycznej 
Rzeczpospolita znalazła się w obozie przeciwników Habsburgów. Na za
chodzie Europy toczyła się wojna pierwszej koalicji europejskiej przeciw 
Francji Ludwika XIV, którego głównym celem było � jak wszystko 
wskazuje - osiągnięcie, poprzez politykę ekspansji i agresji, celu zasad
niczego - korony Świętego Cesarstwa Rzymskiego 27. W skład koalicji,. 
o której mowa, weszli obok Holandii, Brandenburgii, Lotaryngii i wielu
książąt Rzeszy także Habsburgowie hiszpa,ńscy i austriaccy. Polska:
i Austria znalazły się we wrogich ugrupowaniach wojskowo-politycz
nych.

Tajne traktaty Jana III Sobieskiego z Ludwikiem XIV (Jaworów 
1675) i Karolem XI, królem szwedzkim (Gdańsk 1677), nie doprowadziły 
do wciągnięcia Polski w orbitę bezpośrednich działań wojennych. W tych 
warunkach walka Hohenzollernów i Hab.:;burgów przeciw Sobieskiemu 
i jego nowej polityce musiała ograniczyć się tylko do bezkompromiso
wych posunięć politycznych. Podjęli ją władcy z Berlina i Wiednia za
równo na arenie międzynarodowej, jak i przede wszystkim wewnątrz 
Rzeczypospolitej. 

Jak wszystko wskazuje, Austria pierwsza dostrzegła niebezpieczeń
stwo grożące z sojuszów Polski z Francją i Szwecją i z zakończenia woj
ny polsko-tureckiej (1676). Jesienią 1675 r. rozpoczęli Habsburgowie ak
cję na terenie międzynarodowym, zawierając traktat z Rosją skierowany 
przeciw Polsce i Turcji. W pierwszej chwili traktat taki wydawać się 

te O polityce tej zob. przede wszystkim K. P i w ar ski, Polityka bałtycka

Jana III w latach 1675-1679 (Księga pamiątkowa ku czci Wacława Sobieskiego. 

t. I, Kraków 1932}.
21 Bardzo silnie podkreślił to ostatnio Yves Durand w opracowanym przez sie

bie rozdziale 1-listoire generale de ['Europe, dirigee par G. Livet et R. Mousnier, 

2 - L'Europe du debu,t dn XIVe ci !a fin du XVI!Ie siecle, Paris 1980, s. 564. 
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mógł nieporozumieniem, Rzeczpospolita bowiem i imperium osmańskie 
prowadziły jeszcze wówczas wojnę między sobą, ale dyplomacja cesarska 
świetnie była zorientowana w tym, że d,vorowi polskiemu nieobca jest 
idea nie tylko porozumienia z Turkami i zm,lezienia wreszcie jakiegoś 
modus vivendi z nimi, a nawet czegoś więcej � współdziałania z Portą 
przeciv,; Rosji. Rzecz godna wreszcie podkreślenia, że obie umawiające 
się strony stanęły murem v.: obronie starodawnych \.volności polskich 
przeci,v „absolutystycznym'' zakusom Sobieskiego. Rzecz to nienowa 
w praktyce nadchodzących dziesięcioleci � aż do upadku Polski pod ko
niec XVIII w. � coraz czqścicj spotykana, że ościenne mocarstwa nie
jednokrotnie stawały w obronie złotej wolności szlachty polskiej, w grun
cie rzeczy w obronie anarchii politycznej w naszym kraju, uniemożli
wiającej jakiekolwiek reformy i wzmocnienie państv.,ra. 

W działalności skierowanej przeciw królowi polskiemu w samej Pol
sce natrafili Habsburgowie i Hohenzollernowie na wdzięczny grunt. 
Liczne koła magnaterii i szlachty znajdowały się w opozycji do króla. 
Trzon ich stanowili ludzie o orientacji proausiriackiej, tym wit;c łatwiej 
było Wiedniowi prowadzić wśród nich agitację. 

W walce z królem opozycjoniści chwytali się wszelkich środków 
korzystając z protekcji zagranicznych władców. Otwarcie odmawiał po
słuszeństwa królowi hetman wielki litewski Michał Pac. Grupy opozy
cyjne snuły nawet plany detronizacji Jana III, rozpoczynały wściekłą 
nagonkę przeciwko jego profrancuskiej polityce i jej tureckim aspektom. 

Dyplomaci habsburscy intrygowali, gdzie mogli i jak mogli, byle tyl
ko zaszkodzić Sobieskiemu. Specjalnie aktywn� byli przedstawiciele ce
sarscy nad Bosforem. Znamienna jest tu relacja rezydenta austriackiego 
w Turcji Johanna Christopha Kindsberga, który donosił w połowie 
sierpnia 1676 r. do Wiednia 28, że Jan III pragnie zawrzeć pokój z Tur
kami, następnie zaś przy pomocy Tatarów i Kozaków wprowadzić w Pol
sce rządy absolutne i tron dziedziczny, oczywiście dla swego rodu. Jest 
r'Zeczą charakterystyczną, że wroga Sobieskiemu propaganda zagraniczna 
podchwytywała w jego działalności wszelkie te elementy, które mogły 
chociaż w najmniejszym stopniu świadczyć o tym, iż król dąży do 
wzmocnienia władzy wykonawczej, tzn. według powszechnej opinii do 
absolutum dominium. Orientowano się widać świetnie, że tym strasza
kiem najszybciej i najskuteczniej podburzy się szlachtę przeciw niemu. 

Opozycja kierowana przez Habsburgów, Hohenzollernów, a także 
Rzym, przystąpiła do ostrego ataku na sejmie warszawskim 1677 r. Akcja 
była dobrze przemyślana, między innymi opublikowano wrogie królowi 
pisma ulotne. Przedmiotem ataku stała się przede wszystkim profrancus-

!8 J. W o I i 11 s k i, Wojna polsko-turecka 167:?-1676 w świetle relacji re::yclcn

tów austriackich w Ti�rcji (Studia i :'.\Iaterialy do Historii Wojskowości, l. 7, cz. 2. 

1963, s. 387). 
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ka i proszwedzka polityka Jana III, a taki:e świeżo zawarty rozejm żu
rawiński z Turkami (1676). Atakowano króla za „chimery" polityczne, 
tj. za wiązanie się z Francją i Szwecją, za plany pruskie, wskazywano 
na konieczność polepszenia stosunków z sąsiadami Rzeczypospolitej 
Brandenburgią i Austrią - i odnowienia przymierza z nimi. 

Sobieski zrozumiał, że nie może we wszystkim przeciwstawić się 
opozycji i doprowadzić do dalszego pogorszenia stosunków z Austrią 
i Brandenburgią. W iej sytuacji 24 IV 1677 r. został odnowiony układ 
przyjaźni z cesarzem, a 17 V t.r. potwierdzono umowy welawsko-byd
goskie z elektorem, za\•.;arte przed dwudziestu laty. Rzecz ciekawa, że 
w trakcie rozmów z wysłannikami cesarza Leopolda I przeprowadzo
nych w czasie sejmu stawiano między innymi sprawę zwrotu dyplomu 
elekcyjnego podpisanego przez Bogusława Leszczyńskiego w Wiedniu 
w 1657 r., a dotyczącego elekcji Habsburga ha tron polski po sm1erci 
Jana Kazimierza 2s. Sprawa ta definitywnie załatwiona została dopiero 
w następnym traktacici polsko-austriackim w 1683 r. 

Odnowienie paktów przyjaźni z cesarzem na sejmie 1677 r. miało 
jednak znaczenie czysto formalne. Jan III nie zamierzał bynaj
mniej rezygnować z kontynuowania swej polityki bałtyckiej, której re
alizacja była wówczas w pełnym toku. Najlepszy dowód, że rychło po 
zakończeniu sejml.l udał się do Gdańska, gdzie podpisał z królem szwedz
kim traktat (4 VIII 11377), stanowiący przecież je.den z filarów jego po
lityki bałtyckiej. 

Zdecydowany przełom w stosunkach polsko-austriackich zaczął się 
dopiero po 1679 r., a złożyły się na to przede wszystkim dwa czynniki -
zmiana konfiguracji politycznej \V Europie Zachodniej i stały wzrost 
niebezpieczeństwa tureckiego w Europie Środkowej. 

Wojna Francji Ludwika XIV z koalicją europejską zakończyła się 
wielkim sukcesem króla-słońce. Wymownym dowodem tego były trak
taty w Nimwegen (1678-1679}, Fontain2bleau (1679) i St. Germain
-en-Laye (1679), które król francuski podpisał z poszczególnymi człon
kami koalicji. Warto tu dodać, że Sobieski łudził się (nie bez racji!), iż 
Ludwik XIV powierzy mu rolę mediatora między nim a jego nieprzyja
ciółmi. Jak wiemy. nic z tego nie wyszło, chociaż propozycje, jakie 
otrzymał Sobieski, wyglądały całkiem poważnie. 

Dla spraw omawianych tu przez nas najważniejszy był traktat, jaki 
król-słońce zawarł w St. Germain-en-Lave z elektorem brandenburskim 

. 
-

Fryderykiem Wilhelmem. Układ ten nie tylko kończył stan wojny mię-
dzy Francją a Brandenburgią, ale zmieniał radykalnie na lat kilka cha
rakter stosunków miqclzy Ludwikiem XIV a wielkim elektorem. Władca 

2? K. :'VI at\\" i jo w�!·: i, Pierws::c sejmy :: c::c1só1c Jana III Sobieskiego, \Vroc
l:rn· 1976. s. 229. O �praw:e renowacji traktatów Y. ce,arzem na sejmie 1677 r. zob. 

ta�:ie Pi w ars ki, Ry1wli::acja francusko-austriacka ... , : Z. \\' ó j ci k, Jan So

bieski 1629-1696. War,zawa 1983, s. 258. 
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Brandenburgii przekształcił się nagle w gorliwego sprzymierzeńca, a za
razem klienta zwycięskiego despoty z Wersalu. 

W nowo powstałej sytuacji politycznej nie leżało w interesie króla 
Francji dalsze popieranie swego sprzymierzeńca znad Wisły. Jednocześ
nie sojusznik szwedzki Sobieskiego ponosił bez przerwy klGski w bitwach 
z wojskami brandenburskimi, a opozycja wewnętrzna coraz skuteczniej 
paraliżowała poczynania królewskie i w kraju, i poza jego granicami. 
Realizacja postanowień traktatów z Francją i Szwecją, stanowiących 
podstawową bazę polityki bałtyckiej króla, stała się w tych warunkach 
zupełnie niemożliwa. 

Zaznaczyliśmy wyżej, że drugim czynnikiem, który zadecydował 
o przełomie w stosunkach polsko-austriackich, było narastające niebez
pieczeństwo tureckie. Wzmagająca się pod rządami wielkiego wezyra
Kara Mustafy paszy (od 1676 r.) ekspansywna polityka turecka poczęła
poważnie zagrażać krajom habsburskim. Niebezpieczeństwa tego oba
wiano się również - czy słusznie, to inna spra\va - w Polsce. Nie ulega
wątpliwości, że w obliczu ekspansji tureckiej akcje polskie, acz bardzo
powoli, zwyżkovrały na dworze wiedeńskim. Rzeczpospolita, obok nie
których książąt niemieckie!,, mogla być jedynym realnym sojusznikiem
Austrii, gdyby doszło do walnej rozprawy z· imperium osmańskim. Z dru
giej strony Sobieski, po niepowodzeniu swych dalekosiężnych planów
związanych z sojuszem francuskim, nie miał absolutnie innego wyboru,
jak powrócić do przymierza z Habsburgami. W ten więc sposób drogi obu
monarchów, króla polskiego i cesarza, zbliżały się ku sobie coraz bar
dziej, mimo iż w pierwszych latach po Nimwegen pozycja Austrii wobec
Turcji poważnie się wzmocniła, cesarz mógł bowiem znaczną część swo
ich sił ściągnąć ze spacyfikowanego Zachodu na Wschód - przeciw·
narastającej groźbie tureckiej.

Zwrotu w polityce zagranicznej nie mógł Sobieski dokonać bez roz
prawy z opozycją wewnętrzną. Tym razem przeprowadził to po mi
strzowsku na sejmie w 1683 r. Tymczasem i koniunktura na arenie 
międzynarodowej stała się przychylniejsza dla króla polskiego. Wiosną 
1683 r. wielka armia turecka rozpoczęła na Węgrzech kampaniG wojenną 
przeciw siłom habsburskim. Celem jej, jak się okazało, miał być Wierleń. 
W tym stanie rzeczy Leopold I, dotychczas bardzo powściągliwy wobec 
zmiany kursu w polskiej polityce zagranicznej, postanowił zwrócić się 
o pomoc do Sobieskiegó. 31 III 1683 r. przedstawiciele cesarza zawarli
z królem polskim i Rzecząpospolitą przymierze zaczepno-odporne prze
ciw Turcji :10, z wyraźnym zaznaczeniem, iż ważne jest ono na czas trwa
nia wojny i nie jest skierowane przeciw żadnemu innemu państwu.
Cesarz zobowiązał się do wystawienia 60-tysit:;cznej armii, król zaś -

ao HHStA, Urkundcnreihe, jw.; AGAD, Dok. �crgaminowe 5436. Druk: Kodeks 
Dogiela, t. I, s. 337; J. Du Mo n t, Nouveau recueil de traitez cl'alliance, de trei:e., 
cle paix etc. depv,is 1648 jusqu'a 1709, t. I, Amsterdam 1710, s. 244. 
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40-tysięcznej. W związku z tą sprawą \Vymaga wyjaśnienia pewne zasad
nicze nieporozumienie powstałe wokół liczebności wojsk, z którymi
Jan III przybył pod Wiedeń. Należy z całym naciskiem podkreślić, że
w myśl traktatu z 31 marca król polski nie był zobowiązany do przypro
wadzenia pod Wiedeń 40-tysięcznej armii 31

. 

Odsiecz wiedeńska, mimo iż z jednej strony stanowiła niewątpliwie 
kulminacyjny punkt zbliżenia między Austriq a Rzecząpospolitą, z dru
giej przyczyniła sir; do powstania nowych lub zaostrzenia starych kon
fliktów między obu państwami i monnrchami. Poważne napięcie wy
wołała sprawa naczelnego dowództwa nad wojskami sprzymierzonych. 
Formalnie rzecz bion1c, winno ono przypaść cesarz<_Jwi, Sobieski jednak 
zarówno ze \vzględów prestiżowych, jak i merytorycznych zażądał, aby 
tę najwyższti godność i zarazem obowiązek powierzono jemu. Niewątpli
wie ani cesarz, ani nikt z dowódców niemieckich nic dorównywał kró
lo\Yi polskiemu w znajomości nieprzyjaciela i sposobu jego wojowania, 
nic więc dziwnego, że Jan III uważał, iż naczelnym dowódcą winien zo
stać on. Tę wysoce drażliwą sprawę załatwiono wreszcie w ten sposób, 
że cesarz nie przybył do obozu wojsk sprzymierzonych i z Wiednia ewa
kuował się do Linzu, a później do Pasawy. Przestały wówczas istnieć 
jakiekolwiek przeszkody natury formalnej, by dowództwo mógł objąć 
król polski. 

Wiele zadrażnicri wywołała sprawa rabunków popełnionych przez 
wojska polskie zarówno w czasie ich marszu przez Śląsk i Morawy ku 
Wiedniowi, jak i bezpośrednio po zwycięskiej bitwie. Rabunki i gwałty 
były zawsze i będą nierozerwalnie związane z wojnami. Wspominaliśmy 
wyżej o gwałtach i rabunkach wojsk cesarskich w czasie „potopu" w Pol
sce. Jedną z bardzo istotnych przyczyn, dla których wojska polskie ra
bowały, było to, że nie otrzymały dostatecznego, przewidzianego uprzed
nimi umowami zaopatrzenia dla żołnierzy i czeladzi. Niektórzy współ
cześni publicyści i propagandziści, a zwłaszcza późniejsi historycy, sta
nowczo sprawę tę wyolbrzymiali, dzivmym jakimś trafem prawie 
zupełnie zapominając, że rabunków i gwałtów, z tych samych powodów, 
dopuściły się również przybyłe z odsieczą wojska saskie. Doprowadziło 

a, W wypadku oblc;żenia Wiednia lub Krakowa - głosił tekst traktatu - obaj 

monarchowie zostali zobowiązani do bezzwłocznego pośpieszenia z odsieczą, a wic;c 

na czele sil aktualnie stojących do ich dyspozycji. Nie mieli więc racji ani ówcześ

ni, np. F. B. Ha r rach. Ein Tagebuch wiihrend der Belagerung von Wien im 

Jahre 1683 lierausgegeben von Ferdinand Mencik (Archiv fur osterreichische Gc

schichte. t. XXXVI, 1 Halfte. Wien 1898, s. 243). 'lni późniejsi historycy, np. O. Re

d I ich, We[tmacltt des Barocks. bsteTreich in der Zeit KaiscT Leopolds I., 4te 

durchgeschene Auflage, Wien 1961, s. 257, którzy oskarżali Sobieskiego, że nie \VY

wiązał się w pełni ze swoich zobowiązań sojuszniczych. 
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to do poważnych nieporozumiei1 między cesarzem Leopoldem I i elekto
rem saskim Janem Jerzym 32. 

Jedną z przyczyn wzrostu. napięcia między Habsburgami i dworem 
polskim była niezbyt zręcznie prowadzona przez króla polskiego polityka 
wobec Węgier i ich antyhabsburskiego przywódcy Imre Thi.ikć:ilyego. 
W swoich upartych planach zapewnienia najstarszemu synowi jakiego
kolwiek tronu polska para królewska zaczęła myśleć właśnie w tym 
okresie i o koronie Św. Stefana. Trudno się w tych warunkach dziwić 
dość ostrej reakcji Habsburgów, którzy byli prawowitymi dziedzicami 
tej korony. Najjaskrawszym przejawem ich negatywnej reakcji był słyn
ny afront, jaki spotkał Sobieskiego w Schwechat, gdy przedstawił cesa
rzowi królewicza Jakuba 33. 

Ostre napięcia w stosunkach polsko-austriackich, które powstały 
w okresie kampanii wiedeńskiej i węgierskiej, latem i jesienią 1683 r., 
nie mogły jednak zmienić faktu, że i cesarz i król byli w pełni świadomi 
tego, że siła zbrojna Turcji nie została złamana całkowicie i że wojnę 
z imperium osmańskim należy doprowadzić do zwycięskiego końca. 

To powszechne zrozumienie konieczno.;;ci położenia kresu ekspansji 
tureckiej doprowadziło ostatecznie do utworzenia w dniu 5 III 1684 r. 
w Linzu tzw. Ligi $więtej, tj. przymierza antytureckiego, do którego pod 
wysoką protekcją papieską weszli cesarz, Polska i Rzeczpospolita We
necka. N a kilka najbliższych lat polityka Sobieskiego ujęta została, jak 
to trafnie określono w historiografii polskiej, w „jarzmo" Ligi Świętej. 
Prowadzona w tym „jarzmie" polityka króla polskiego nie miała już 
niestety nic wspólnego z wielkimi perspektywami jego polityki bał
tyckiej. 

Między sojusznikami z ligi, przede wszystkim między Polską i Austrią, 
rosły stale napięcia. Przyczyn tego stanu rzeczy było dużo, na pierwsze 
miejsce wysunąć jednak trzeba sprawy Węgier i Mołdawii, gdzie interesy 
obu monarchów krzyżowały się w sposób widoczny M_ Ogólnie biorąc, 
poza koroną dla swego syna marzył Sobieski cały czas o tym, by oprzeć 
granice Polski o Dunaj, aby w ten sposób nie tylko osłabić Turcję, ale 

a2 Wójcik, Jan Sobieski ... , s. 348. 
ss O wszystkich tych sprawach zob. bliżej J. W im mer, Wiedeń 1683 r. Dzie

je kampanii i bitwy, Warszawa 1983, s. 352 i n.; Wójcik, Jan Sobieski ... , s. 339 
i n.; Fors t d e Bat tag I i a, op. cit., s. 192 i n. Niezbyt obiektywne ich naświet
lenie dał nie tak dawno, w skądinąd cennej pracy, historyk amerykański T. Bar
ker, The Double Eagle and Crescent. Vienna's Second Turkish Siege and its His

torica[ Setting, Albany N. J. 1969. 
a.i M. in. K .1 op p, op. cit., s. 326, 349 i n.; O. Br u n ner, Osterreich und die

Walachei wćihTend des Tilrkenkrieges vom 1683-1699 (Mitteilungen des bsterrei
chischen Instituts fiir Geschichtsforschung, t. 44, 1:931, passim); L. V. V 1 as o va, 
Mołdawsko-polskie poiiticzeskie swjazi w posledniej czetwierti XVII naczale 

XVIII w., Kisziniew 1980, passim; W ó j c i k, Jan Sobieski ... , s. 360 i n. 
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jednocześnie dać Rzeczypospolitej rekompensatę za utracone na rzecz 
Rosji ziemie wschodnie. 

W toku dalszej wojny z Turcją, gdy oręż polski w Mołdawii doznawał 
kolejnych niepowodzeń, wojska zaś cesarskie powoli, ale systematycznie 
wypierały Turków z Węgier, problem negocjacji pokojowych i ich po
myślnego zakończenia stawał się coraz bardziej pilny. Z chwilą rozpo
częcia batalii dyplomatycznej (bez przerywania działań wojennych) 
Austria i inni członkowie przymierza z Linzu zaczęli się skłaniać ku idei 
zawarcia traktatu pokojowego z Portą na zasadzie uti possidetis, co dla 
wszystkich aliantów - z wyjątkiem Polski - byłoby rozwiązaniem 
bardzo korzystnym. Mimo nacisków dyplomacji cesarskiej Rzeczpospolita 
nie mogła pójść na takie rozwiązanie, Turcy bowiem wciąż okupowali 
poważną część Ukrainy oraz Podole z wielką twierdzą w Kamieńcu. 

Generalne niepowodzenie polityki zagranicznej króla polskiego 
w okresie powiedeńskim zniechęciło go zdecydowanie do partnerów 
z Ligi Świętej. Próbował szukać sprzymierzeńców przeciw Osmanom 
poza ramami ligi wśród narodów muzułmańskich. Szukał zbliżenia z cha
natem krymskim i z Persją 3:;_ Niestety, bez powodzenia. Znalazłszy się 
w tak trudnej i skomplikowanej sytuacji, zaczyna myśleć o separatys
tycznym pokoju z Turcją. To go zbliża ponownie do Francji, z którą 
zerwał w 1683 r., i oddala od Austrii. Dyplomacja francuska wy
chodzi skwapliwie naprzeciw, namawiając króla polskiego, by wycofał 
się z Ligi świętej i zawarł oddzielny pokój z Portą. 

Stosunki z dworem wiedeńskim znalazły się w najbardziej krytycz
nym momencie w chwili, gdy Habsburgowie pokrzyżowali plany mał
żeństwa królewicza Jakuba z wdową po Ludwiku Hohenzollernie, polską 
księżniczką Ludwiką Karoliną Radziwiłłówną (1687). Uczynili to przy 
tym w sposób uwłaczający godności króla. Później wprawdzie sprawę 
załagodzono, ale żal i urazy pozostały. Lata 1687-1690, a następnie 
1692 - to okres największego zbliżenia Polski i Francji 36

• 

Próby nawrotu do polityki profrancuskiej nie powiodły się jednakże, 
a francuskie usiłowania mediacji między Rzecząpospolitą a imperium 
osmańskim rozbiły się ponownie o opór turecki. Ludwik XIV w sprawach 
tureckich nie dawał żadnych gwarancji. Związanie się z nim nie przy
niosłoby Rzeczypospolitej korzyści, przeciwnie, narazić ją mogło na kon
flikt z potężnym sąsiadem. 

W 1690, a następnie w 1692 r., po niepowodzeniach polityki zbliżenia 
z Vversalem, zwraca się Sobieski znowu ku Wiedniowi. Polska nie zrywa 
z Ligą Świętą, nie zawiera separatystycznego pokoju z Turcją krzyżując 

ss Cz. Cho w a n ie c, Sobieski wobec Tatarszczyzny 1683-1685 (KH, XLII,

1928, s. 57-61); Wójcik, Dyplomacja polska ... , s. 234-235. 
sa K. Pi w ars ki, Między Francją a Austrią. Z dziejów polityki Jana III 

w latach 1687-1690, Kraków 1933; W ó j ci k, Jan_ Sobieski, a także K 1 op p, 

op. cit. 
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tym samym w poważny sposób plany francuskie. Ludwik XIV liczył na. 
to, że wystąpienie Polski z Ligi Świętej zmusi Leopolda I, wobec nie
powodzenia negocjacji pokojowych z Turkami, do zaprzestania walki 
w Europie Zachodniej, czyli po prostu do kapitulacji przed Francją. 
W tej sytuacji rola sojusznika polskiego zyskała dla Habsburgów ogrom-. 
nie na znaczeniu już w początkach 1690 r. 31 

W ostatnich latach życia Sobieskiego i po jego śmierci Polacy uczynili 
wiele wysiłków, by partnerzy z Ligi świętej, przede wszystkim właśnie 
Austria, nie zawarli z Turcją pokoju na zasadzie uti possidetis, do czego 
usilnie dążyli, a co byłoby. fatalne dla Rzeczypospolitej ze względu na to, 
że ziemie zagrabione przez Turków w 1672 r. pozostawały nadal w ich 
ręku 38• 

Te groźne dla Polski tendencje ze szczególną siłą wystąpiły w 1698 r. 
Wówczas to posłował do Wiednia biskup nominat kijowski Jan Gomoliń
ski, starając się przeciwstawić grożącym Polsce niebezpieczeństwom. 
Przyjęcie posła polskiego w stolicy cesarskiej było nad wyraz nieprzy
chylne. Jego rozmówcy austriaccy podkreślali stale, iż Polacy nie są 
pełnowartościowymi członkami ligi, nie walczą z wrogiem, lecz między 
sobą„ rwą sejmy, dają chętnie posłuch wrogim podszeptom francuskim. 
Napięcie w stosunkach polsko-austriackich doszło do takiego stopnia, że 
na senatus consilium w sierpniu 1698 r. niektórzy senatorowie polscy 
stwierdzili, że cesarz zerwał ligę i wzywali króla Augusta II, by najechał 
Śląsk. Jednocześnie wysłano kolejnego kuriera do Wiednia z kategorycz
nym stwierdzeniem, że niekorzystnego pokoju Rzeczpospolita nie pod
pisze 39. Konflikt został ostatecznie zażegnany, a Polska wspólnie 
z Austrią zasiadła do negocjacji z Portą, w rezultacie których wielka 
wojna turecka, zapoczątkowana inwazją wojsk Kara Mustafy na kraje 
habsburskie w 1683 r., zakończona została międzynarodowym pokojem 
w Karłowicach w 1699 r. Groźba turecka przestała istnieć, rodzi się na
tomiast tzw. kwestia wschodnia. Austria pod rządami Habsburgów nie 
tylko utrzymała swą mocną pozycję w Europie, ale nawet znacznie ją 
wzmocniła, wkraczając w wiek XVIII jako jedno z głównych mocarstw 
europejskich. 

:nzeczpospolita, aczkolwiek odzyskuje Ukrainę i Podole z Kamieńcem, 
przestaje już być równoprawnym partnerem Habsburgów, stacza się co
raz bardziej do roli drugorzędnego, czy nawet trzeciorzędnego państwa 
na europejskiej arenie politycznej. Epoka współdziałania Polski z Habs
burgami austriackimi na podstawie równorzędnego w zasadzie partner
stwa dobiegła końca. 

a1 W ó j c i k, Jan Sobieski ... , s. 462 i n. 
ss W ó j c i k, Dyplomacja polska ... , s. 238.

39 M. pop o v i ć, Der Friede von Kariowitz, Leipzig 1893, s. 39 i n.; W. Ko�.

n op czyń ski, Polska a Turcja 1683-1792, Warszawa 1936, s. 28 i n.; W 6 j ci k,.

Dyplomacja polska ... , s. 240.
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DIE C>STERREICHISCH-POLNISCHEN POLITISCHEN BEZIEHUNGEN 

IN DER ZWEITEN HXLFTE DES 17. JAHRHUNDERTS 

Der Ausgangspunkt der Erorterungen des Autors ist das westfalische Abkom
me:1, das die Unifizierungsversuche Deutschlands urn clie Habsburger herum 
vernichtend, diese Dynastie zwang, die Macht ihres Hauses auf die Erbliinder 
zu .;tiltzcn. Dies bewcgte sie, die ProbJeme Mittcl-, Ost- und Sildeuropas mehr zu 
beachtei1. Daher das grossere Interesse ósterreichs an den polnischen Angelegen
heite:1 in der 2. Halfte dea 17. Jh. 

Die Besprechung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten begann der 
Autor mit den Zeiten Władysław IV. (das Abkommen von 1633 und das Schwan
ke1� zwischen Paris und Wien), zeigte dann, wie es zu der Annaherung wahrend 
des 2. Nordischen Kriegs kam (die Traktate von 1656 und 1657), wobei er nicht 
die Widerspri.iche verschwieg, die sich damals bemerkbar machten. Danach kon
zcntrierte er sich auf die 2. Hiilfte der Regierungszeit Johann Kasimirs (die Vcr
mittlung im polnisch-moskauer Konflikt, die Untersti.itzung fi.ir Lubomirski) und 
die Zeit Michał Korybut wgniowieckis (die Ehe mit Eleonora von Habsburg). Am 
mei;;ten hob er jedoch die Epoche Sobieskis hervor, dessen anfanglich profranzo
si�che Politik und als deren Konsequenz die Untersttitzung der konigsfeindlichen 
Opposition durch die Habsburger, danach jedoch das Bi.indnis mit ósterreich und 
die Teilnahme Sobieskis an der Schlacht bei Wien. Diese Ubersicht schloss der 
Autor mit dcn Zeiten Augusts II. ab, ais es schien, dass es zu einem Konflikt 
zwi;;chen den beiden Staaten kommt. Schliesslich zieht er die Bilanz des 17. Jahr
hun�'iarts: C>sterreich geht in das nachste Jahrhundert als eine der europaischen 
Machte, wahrend die Adelsrepublik, obgleich sie in Karlowitz die Ukraine zuri.ick
erhalt, aufhort, ein gleichberech tig�r Partner der Habsburger zu sein. 




