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Przed wyprawą wiedeńską
Rozległe  pola  elekcyjne  na  Woli  pod  Warszawą  zapełniły  się  20  kwietnia  1674  roku

różnobarwnym tłumem. Mieniły się kontusze i żupany, skrzyły bogato wysadzane karabele, czasem
i półpancerz błyskał w słabym wiosennym słońcu. Tu i ówdzie zauważyć można było kusy strój
cudzoziemski  lub  czuprynę  wysoko  podgoloną,  tatarską  modą.  Ponad  głowami  powiewały
sztandary  wszystkich  województw  Rzeczypospolitej,  chwiały  się  proporczyki  i  buńczuki.  To
szlachta,
' która w wielkiej liczbie przybyła do stolicy, by dokonać obioru króla, oczekiwała na rozpoczęcie
obrad.

Tron polski  był  bowiem opróżniony już od 10 listopada 1673 roku, kiedy to,  w/przeddzień
wspaniałego zwycięstwa nad Turkami pod Chocimiem, zmarł król Michał Korybut Wiśniowiecki. Z
chwilą  jego  śmierci  rozpoczęto  natychmiast  ożywione  dyskusje  nad  wyborem  kandydatów  do
osieroconej  korony.  Było  ich   sporo,  gdyż mimo licznych klęsk  wojennych,  zniszczeń,  ubytku
ludności, a także wewnętrznych niepokojów, powodowanych przez niesforną magnaterię i szlachtę,
była Polska nadal jednym z największych państw ówczesnej Europy. Gdyby udało się zmienić i
naprawić jej ustrój i zaleczyć rany, jakie pozostały szczególnie

N|znym najeździe szwedzkim, mogła być cennym sprzymierzeńcem dla każdego państwa. Toteż
dyplomaci  zagraniczni  nie  szczędzili  ani  pochlebstw,  ani  obietnic,  ani  pieniędzy,  by  zjednać
szlachtę i wprowadzić na tron przedstawionych przez siebie kandydatów.

Wkrótce okazało się, że dwaj z nich posiadają największe szanse. Książę Neuburgski, władca
jednego z licznych wówczas małych państw niemieckich, dość bogaty, lecz zupełnie nie znający
Polski, cieszył się oficjalną przychylnością króla francuskiego Ludwika XIV. Obiecywał szybkie
zawarcie pokoju z Turcją (przy pośrednictwie Francji) oraz całkowitą spłatę zaległego żołdu, który
Rzeczpospolita winna była swemu wojsku. Lecz książę nie wiedział, że poza jego plecami już od
dawna toczyły się w najgłębszej tajemnicy rozmowy pomiędzy ambasadorem Ludwika XIV a wiel-
kimi  panami  polskimi  w sprawie  osadzenia  na  tronie  w Polsce  jednego  z  książąt  francuskich.
Najczęściej wymieniano tu księcia Kondeusza, zwanego „Wielkim”, słynnego wodza i wojownika,
ale i niebezpiecznego warchoła, którego chciano się pozbyć z Paryża, lub też księcia Longueville,
młodziutkiego  krewnego  rodziny  królewskiej.  Wskutek  tej  dwutorowości  działania  stronnictwo
„francuskie” w Polsce nie bardzo wiedziało, kogo poprzeć. Gotowe za to było zrobić wszystko, by
królem nie został ten, kogo wysunie Austria.

A Austria  wysunęła  ze  swej  strony  jednego  ze  znakomitszych  wodzów  epoki,  niskiego  i
wątłego, lecz o niezmożonej energii, księcia Karola IV Lotaryńskie-go. Niedawno utracił on swoje
posiadłości,  zagarnięte   przez  Francuzów,  i  znalazł  schronienie  na  dworze  \wiedeńskim.
Stronnictwo  „austriackie”  w  Polsce  uważało,  że  nadaje  się  on  przede  wszystkim  na  wodza
przeciwko Turkom. Posłowie księcia Karola obiecywali wystawić 5000 piechoty, przyłączyć — w
razie  odzyskania  —  Lotaryngię  do  Rzeczypospolitej  oraz  założyć  szkołę  dla  młodzieży
szlacheckiej.  Wiedziano też,  że  ten  kandydat  cieszył  się  wielkimi  względami  królowej-wdowy,
Eleonory Wiśniowieckiej, która — zresztą — następnie została jego żoną.

                                                            1.



Zebrany tłum szlachty zaczął się burzyć. Dwa nieprzejednane obozy stały naprzeciw siebie i
jedynie  obecność  biskupów,  którzy  z  krzyżami  w  ręku  rozdzielali  powaśnionych,  zapobiegała
przelewowi  krwi  i  być  może  wojnie  domowej.  Odezwały  się  zadawnione  nienawiści,  groźby
stawały się coraz ostrzejsze. I wówczas właśnie zabrał głos popularny wojewoda ruski Stanisław
Jabłonowski. 

Stwierdziwszy, że obcy książęta, nie znający ziemi, języka i obyczajów polskich, nie podołają
trudnym zadaniom panowania w Rzeczypospolitej, niespodziewanie dla wszystkich zgłosił kandy-
daturę  Jana  Sobieskiego,  marszałka  i  hetmana  wielkiego  koronnego,  znakomitego  wodza
wsławionego  zwycięstwem  chocimskim,  a  przy  tym  Polaka,  „Piasta”,  jak  wówczas  mówiono
imponującego postawą i sarmackimi rysami twarzy. Pamiętano przy tym, że Sobieski cieszy się
całkowitym zaufaniem i przywiązaniem żołnierzy, z którymi dzielił niejednokrotnie zmienne losy
wojny i że nie skąpił nigdy własnego

| majątku ani pieniędzy dla obrony Rzeczypospolitej.  Ponadto jego niechęć do niedołężnej polityki
poprzedniego króla oraz nieuznanie przezeń haniebnego traktatu
z sułtanem w Buczaezu  jednały dla hetmana tych wszystkich, którzy utracili dobra na Ukrainie i
Podolu.

Wśród  ogólnego  entuzjazmu  deklarowała  szlachta  poparcie  dla  osoby  nowego  kandydata.
Okrzyk Vivat Joannes rex! wzniosło jako pierwsze województwo ruskie, a następnie podchwyciły
go  pozostałe.  Nie  pomógł  opór  niechętnych  Polakowi  Litwinów,  podjudzanych  nieustannie
przeciwko Sobieskiemu przez nienawidzącą go potężną rodzinę Paców. Ostatecznie 21 maja 1674
roku został on obrany królem polskim jako Jan III i tegoż dnia po uroczystym nabożeństwie, w
czasie którego został zaprzysiężony, przejechał ulicami Warszawy wśród huku salw armatnich i
przy dźwiękach dzwonów.
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Dla  zagrożonej  nieustannie  przez  Turków  Rzeczypospolitej  wybór  ten  był  wyjątkowo
szczęśliwy.  Korona  trafiła  do  rąk  człowieka,  który  przez  całe  życie  brał  udział  w  walkach  z
poganami.  Tradycje  tych  walk  zapoczątkował  jeszcze  hetman  Stanisław  Żółkiewski,  dziad
Sobieskiego, a krwią przypieczętował rodzony brat, Marek. 

Traktat pokojowy zawarty w 1672 r. między Polską a Turcją. Polska zmuszona była wówczas
odstąpić Turcji województwo podolskie z twierdzą w Kamieńcu, województwo bracławskie i część
kijowskiego, a także płacić haracz. Sejm Rzeczypospolitej nie zatwierdził jednak tego traktatu.

 Vivat Joannes rex! (łac.) — Niech żyje król Jan!
8 Marek Sobieski, starszy brat króla Jana III, zasłużył się w walkach z Kozakami i Tatarami.

Zginął w 1652 r. pod Batohem.
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Będąc  młodzieńcem  Sobieski  brał  udział  I  we  wszystkich  niemal  wojnach,  jakie  Polska
wówczas  prowadziła. Miał też okazję zapoznać się ze sposobami wojowania w zachodniej Europie,
gdy jeszcze za życia ojca — i z jego polecenia — odbył długą podróż po Niderlandach i Cesarstwie
Niemieckim. Wkrótce poznano jego wybitny talent strategiczny, szczególnie w dowodzeniu jazdą,
będącą  na  wielkich  przestrzeniach  wschodnioeuropejskich  decydującą  bronią.  Zwycięstwa  nad
Tatarami rozsławiły imię Sobieskiego po całym kraju, jednając mu zarazem poważanie i oddanie
wśród żołnierzy. 

Wiedziano powszechnie, że dbał o ich wyżywienie i umundurowanie, że nie oszczędzał się w naj-
gorętszych bojach i że starał się, nieraz z własnych zasobów, dopomóc inwalidom i wysłużonym.

Wielka prostota króla Jana III jednała mu serca ludzkie, mimo że pochodził z rodziny bogatej i
sięgającej koligacjami takich rodów magnackich, jak Radziwiłłowie, Daniłłowicze, Wiśniowieccy,
Zbarascy i Żółkiewscy. Szlachta ceniła zamiłowanie nowego elekta do obyczaju i mody ojczystej,
jego  rubaszną  serdeczność,  wzorowe  życie  rodzinne,  szczerą  religijność,  a  nawet  tak
charakterystyczne przyzwyczajenie, jak umiłowanie pieśni ukraińskich. 

Również  w pałacu  w Wilanowie,  ukochanej  rezydencji  podwarszawskiej,  niektóre  komnaty
żywo przypominały dwór szlachecki, a w parku szumiały topole i dęby, sadzone własną ręką króla.
Jego majątki, mniejsze wprawdzie od olbrzymich dóbr wielu „królewiąt” kresowych, były doskona-
le  zagospodarowane  i  — mimo dużych  zniszczeń  wojennych  — przynosiły  wysokie  dochody.
Wśród  trudów  panowania  czy  wojny  zarządzał  król  osobiście  swymi   dobrami,  a  także  nie
zapominał  o  poszczególnych  ludziach.  Bywało,  że  z  pola  walki  nakazywał  listem  odręcznym
opatrzyć starego sługę, który znalazł się w nędzy. Ani ognisty temperament, ani nierzadkie wy-
buchy gniewu nie mogły przesłonić dobroci i bezpośredniości, a zarazem powagi i godności tego
człowieka.

Wykształcenie otrzymał staranne, chociaż może trochę jednostronne, podobnie jak inni magnaci
tej  epoki.  Ukończył  szkoły  wstępne i  tak zwaną Akademię Nowodworską  w Krakowie,  kładąc
główny nacisk na naukę religii,  łaciny i  oczytanie w pismach autorów klasycznych. Doskonale
władał szablą i jeździł konno.

Z podróży zagranicznych przywiózł dobrą znajomość języka francuskiego i niemieckiego, nieco
słabiej władał tureckim i tatarskim. Jednak ostatecznej edukacji udzieliły Sobieskiemu wojna i dwór
królewski, na którym był jednym ze stronników królowej Ludwiki -Marii . Zresztą i zmienne losy
kraju musiały stanowić dla człowieka obdarzonego inteligencją i spostrzegawczością nie lada lekcję
polityczną.

Sytuacja Polski w drugiej połowie XVII stulecia była bardzo trudna. Po wojnach szwedzkich,
 kozackich i moskiewskich, które zniszczyły i wyludniły kraj tak bardzo, że na miejscu wielu

wsi wyrosły lasy,  przyszedł straszliwy najazd turecki,  poprzedzony, jak bywało zazwyczaj,  całą
serią zagonów tatarskich. 

 
Maria Ludwika, królowa polska, żona kolejno dwóch polskich królów Władysława IV i Jana

Kazimierza.
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Jan III Sobieski z rodziną

Stanęły w ogniu Ukraina i Podole, hetmani ostrzegali wręcz mieszkańców Krakowa, że pojedyncze
oddziały napastników mogą także do nich dotrzeć. Wprawdzie zwycięstwo chocimskie pozwoliło
nieco odetchnąć,  ale  nie  tylko nie gwarantowało bezpieczeństwa na Wschodzie,  lecz nawet nie
umożliwiło odzyskania utraconej w 1672 roku twierdzy w Kamieńcu Podolskim, stanowiącej nadal
znakomitą bazę wypadową dla wroga. Słabe liczebnie oddziały polskie usiłowały wprawdzie bloko-
wać tę  twierdzę,  ale  nie  mogły  jej  zdobyć  z  braku  artylerii,  a  przede  wszystkim wyszkolonej
piechoty. Wskutek ciągłych pustek w skarbie nie można było wystawić więcej niż 12 000—15 000
ludzi, a i ci nie  zawsze byli zdolni do podjęcia dłuższej akcji wojskowej.

Twierdza w Kamieńcu Podolskim

Zagrożenie tureckie było tak poważne, że nie było nawet czasu na koronację i Sobieski wprost z
pola  elekcyjnego  ruszył  w  kierunku  południowo-wschodnich  granic.  Szczęściem  dla
Rzeczypospolitej uderzenie armii przeciwnika spadło tym razem głównie na Rosję, a tylko jedno
skrzydło miało wiązać siły polskie. 
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W tej  sytuacji  po  energicznych  działaniach,  prowadzonych  przy  wydatnej  pomocy  chłopstwa
ukraińskiego i części Kozaków, udało się odzyskać szereg mniejszych fortyfikacji kresowych, jak
Bar,  Kalnik i  Bracław.  Odcięto przy tym całkowicie  dowóz żywności  do Kamieńca.  Kampania
miała więc przebieg pomyślny, gdy nagle hetman litewski Michał Kazimierz Pac, osobisty wróg
króla,  wycofał  swoje  oddziały.  Trzeba  tu  wspomnieć,  że  armia  litewska  nie  odznaczała  się
karnością,  zawsze opóźniała się w działaniach wojennych, czasem w ogóle nie przychodziła na
wezwanie głównodowodzących, a zawsze potwornie pustoszyła szlak swego marszu nie tylko na
obcych, ale i na własnych ziemiach.

W roku 1675, kiedy potężna armia turecka pod wodzą Ibrahima Szyszmana paszy, poprzedzana
przez  Tatarów,  uderzyła  na  Lwów,  znowu  zawiodły  wojska  litewskie.  Zrozpaczony,  lecz
zdecydowany  bronić  się  do  końca,  utworzył  Sobieski  w  mieście  główny  punkt  oporu.  Po
otrzymaniu  meldunku,  że  siły  tatarskie  (10  000  koni)  znacznie  wyprzedziły  Turków,  wyruszył
przeciw nim, na czele pospiesznie ściągniętych wojsk koronnych do kontruderzenia.  Na oczach
mieszkańców Lwowa, wśród których była i królowa Marysieńka z dziećmi, dnia 24 sierpnia doszło
do gwałtownej  bitwy. W brawurowej szarży husaria,  prowadzona przez króla osobiście,  rozbiła
doszczętnie wroga. Wódz tatarski Nura- dyn-Safa Girej zbiegł na czele jedynie 4 ludzi, zostawiając
zwycięzcom obóz, konie i przeszło tysiąc jeńców. Sukces orężny Polaków zdeprymował poważnie
Ibrahima paszę. Obawiając się Sobieskiego, spiesznie cofnął się aż za Dniestr, odrzucając ścigające
go lekkie chorągwie.

Zwycięstwo lwowskie zabezpieczało na razie od powtórnego najazdu, gdyż wojska sułtańskie,
przyzwyczajone do ciepłego klimatu, niechętnie walczyły jesienią. Uzyskany w ten sposób cenny
czas wykorzystano na koronację pary królewskiej i na zwołanie sejmu. Odbywał się on między 2
lutego a 2 kwietnia  1676 roku. Sobieski wystąpił  z planem powiększenia i  reorganizacji  armii.
Miała  ona  liczyć  60  000  żołnierzy.  Oficerami  i  podoficerami  mianowano  w niej  weteranów z
poprzednich wojen, natomiast żołnierze byli zaciągani od nowa, głównie w dobrach królewskich,
duchownych  i  tak  zwanych  dziedzicznych.  Podwojono  nieomal  liczbę  dragonii,  czyli  piechoty
dojeżdżającej konno na pole bitwy i tam walczącej pieszo; w wojnie manewrowej stanowiła ona
ważne ogniwo armii,  umożliwiając  szybkie  przerzucanie  sił  i  osłanianie  ogniem działań  jazdy.
Jednocześnie  rozwiązano  sprawę  dowodzenia.  Ponieważ  urząd  hetmański  nie  był  obsadzony
(piastował go uprzednio Sobieski), buławę wielką koronną otrzymał książę Dymitr Wiśniowiecki, a
polną — Stanisław Jabłonowski.

Jednakże bez sprawnej administracji i energicznego egzekwowania podatków uchwała sejmu
pozostała  martwą  literą.  Następnej  wyprawie  tureckiej,  w  tymże  1676  roku,  można  było
przeciwstawić około 18 000 ludzi i znacznie mniejszą liczbą obsadzić umocnienia i twierdze, a
wśród nich Stanisławów, na który spadał pierwszy impet uderzenia nieprzyjaciela.

Król  zdecydował  się  najpierw  powstrzymać  i  rozgromić  Tatarów,  których  czambuły
podchodziły  już  pod  Lwów.  Tym razem jednak  Ibrahim pasza  przewidział  manewr  Polaków i
przerwał oblężenie Stanisławowa, by ruszyć z całą potęgą na pomoc ordzie. Zaskoczeni żołnierze
Sobieskiego zostali zablokowani w umocnionym obozie pod Żórawnem. Pierwsze ataki tureckie
załamały  się.  Oblegający,  zmuszeni  przez  warunki  terenowe  do  uderzeń  czołowych,  ponieśli
poważne straty. Po przybyciu natomiast artylerii oblężniczej pogorszyła się z kolei sytuacja wojsk
polskich.  Zaczęło  brakować  żywności  tak,  że  musiano  zabijać  konie;  zmniejszały  się  zapasy
prochu. Pociski nieprzyjacielskie coraz gęściej padały do obozu oblężonych. Szczęściem wczesne
przymrozki i zimne deszcze zaczęły dziesiątkować żołnierzy Ibrahima paszy. Rozpoczęto rozmowy.
W  ich  efekcie  14  października  1676  roku  podpisano  rozejm,  który  był  nader  korzystny  dla
Rzeczypospolitej. 
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Odzyskiwała ona dzięki nieustępliwej postawie króla ziemie ukraińskie i podolskie, utracone
jeszcze za poprzedniego panowania, mieli też powrócić z niewoli jeńcy pochwyceni przez Tatarów.
Kamieniec  pozostawał  wprawdzie  w  ręku  tureckim,  ale  ściśle  blokowany,  z  ograniczonymi
zapasami żywności, nie stanowił poważniejszego zagrożenia.

Rozejm  żórawiński  przerywał  wojny  polsko-tureckie  na  blisko  7  lat.  Dla  wyczerpanej
Rzeczypospolitej  było  to  prawdziwym  błogosławieństwem.  Ziemie  kresowe  zaludniały  się  na
powrót,  odbudowywano  zniszczone  wsie  i  miasta.  Demobilizacja  części  wojska  pozwoliła
poczynić  znaczne  oszczędności  finansowe.  Król  Jarl  III  mógł  nareszcie  poświęcić  całą  uwagę
sprawom polityki wewnętrznej i zagranicznej, w szczególności zaś reformom, które już od dawna
zamierzał przeprowadzić.

Polityka wewnętrzna i zagraniczna , Jana III  Sobieskiego w latach 1675—1683

W drugiej połowie XVII wieku Rzeczpospolita — jak o tym wspomniano — była jednym z
największych państw europejskich. Rozległością terytorium nie ustępowała zbytnio takim potęgom,
jak Francja, Turcja europejska czy nawet Cesarstwo Habsburskie. Lecz obserwatorzy cudzoziemscy
zdawali sobie sprawę z tego, że niepomyślne wojny i zagmatwana sytuacja wewnętrzna czyniły z
niej  państwo  słabe,  coraz  częściej  odgrywające  tylko  rolę  biernego  pionka  na  szachownicy
ówczesnych stosunków międzynarodowych. Potężni sąsiedzi atakowali coraz energiczniej i śmielej,
nie lękając się odwetu. 

Znali oni dobrze wszystkie te czynniki, które jak choroba toczyły Rzeczpospolitą. Było tych
czynników wiele.  Pierwszy  stanowiły  zniszczenia  wojenne.  Istotnie,  po  niefortunnych  wojnach
kozackich,  po  strasznym „potopie”  szwedzkim,  po  najeździe  Węgrów Rakoczego,  słowem,  po
nieustannych zmaganiach — w dodatku ciągle  na własnym terytorium — straty materialne nie
dawały się wprost ocenić, a liczba ludności zmniejszyła się o jedną trzecią. 

Faktem jest, że niejednokrotnie trzeba było na nowo zasiedlać opuszczone przez mieszkańców
tereny  i że wiele kwitnących miast zmieniło się w nędzne wsie. Nieurodzaje i brak ziania na siew
powodowały głód, a wskutek pomoru masowo ginęło bydło i konie. Wraz ze zniszczeniem i głodem
przychodziły  zarazy,  roznoszone  po całym kraju  przez  uciekinierów i  wojska,  jak  np.  straszna
epidemia lat 1659—1663.

Podobne  klęski  dotykały  wówczas  nie  tylko  Rzeczpospolitą,  lecz  także  inne  państwa.
Następowała tam jednak szybka odbudowa. W Polsce, mimo że od pokoju w Oliwie (1660 r.) nie
prowadziła ona właściwie wojen na swych ziemiach (z wyjątkiem oczywiście kresów wschodnich),
odbudowa taka nie nastąpiła,  dlaczego?

Powodem  były  skomplikowane  trudności  natury  j  gospodarczej  i  ustrojowej.  Od  połowy
stulecia zaczęły ; gwałtownie spadać ceny zboża w Europie Zachodniej ; i  stan taki miał trwać
blisko 90 lat. Upadek miast w I kraju spowodował ograniczenie rynku wewnętrznego. Nie było
gdzie  sprzedawać  tego  wszystkiego,  czym  dysponował  folwark  szlachecki,  przede  wszystkim
pszenicy,  żyta,  drewna,  smoły  i  bydła.  Szlachta  nie  rozumiała  tych  przyczyn.  Starając  się  za
wszelką cenę j utrzymać wysokie dochody z majątków, dodatkowo ' obciążała pańszczyzną chłopa i
walczyła zaciekle o zachowanie wszystkich monopoli i przywilejów, jakie dawały jej przewagę w
gospodarce państwa. Efekty takiego postępowania były fatalne. Ponieważ chłopów I było mniej,
ogólna suma dochodów nie powiększała j się, natomiast nędza bezwzględnie wyzyskiwanej wsi
stała się zjawiskiem ciągłym. 
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Rękojeść karabeli Jana III Sobieskiego

Próby  zreformowania  tego  stanu  rzeczy  były  uniemożliwiane  przez  stan  szlachecki,
wykorzystujący w tym celu przestarzały i wadliwy ustrój Rzeczypospolitej.

W zestawieniu z panującym w Europie absolutyzmem monarszym ustrój polski był jakimś ana-
chronicznym dziwolągiem. W teorii rządzili sejm i król, a prawo stanowił ogół szlachty. Panowała
absolutna równość „panów braci” herbowych. Praktyka wyglądała inaczej. Władza królewska w
wyniku wolnych elekcji straciła dużo na znaczeniu na korzyść sejmu, którego rola wydawała się
nieograniczona. Tylko sejm mógł uchwalać podatki, pozwalać na zwiększenie liczebności wojska,
rozdzielać urzędy i  dostojeństwa, tylko sejm mógł zezwolić królowi na nabycie przezeń jakiejś
wioski, do czego natomiast każdy szlachcic miał prawo. 

Toteż istna burza wybuchła, gdy Sobieski nabywał Wilanów. W wypadku zaś uzyskania zgody
sejmu  na  przedstawione  mu  do  zatwierdzenia  wnioski  wystarczał  głos  sprzeciwu  jednego
niezadowolonego posła, by przez liberum veto (wolne nie pozwalam) zerwać obrady i tym samym
unieważnić wszystkie uchwały. Tę możliwość skwapliwie wykorzystywali magnaci, dysponujący
ogromnymi  dobrami,  prowadzący  własną  politykę,  nieraz  sprzeczną  z  interesem  państwa,
niezależni niemal od tronu ze względu na dożywotność piastowanych urzędów. 

Za magnatami  zaś  niejednokrotnie  widać  było  agenta-cudzoziemca,  utrącającego w imieniu
swego mocodawcy wszelkie próby  reformy ustroju w Rzeczypospolitej.

Sytuacja  Jana III  była więc bardzo trudna.  Już jego pierwsze projekty dokonania zwrotu w
polityce zagranicznej spotykały się z uporczywą kontrakcją. Korzystając z chwilowej przerwy w
wojnach tureckich usiłował król odzyskać Prusy Książęce. Chętnym okiem patrzyła na to Francja,
będąca wówczas w wojnie z Elektorem, poparcia gotowa była udzielić i Szwecja,  zagrożona w
swych posiadłościach nadbałtyckich. Akcję zapoczątkowano wcześnie, gdyż już 11 kwietnia 1675
roku w Jaworowie zawarto z Ludwikiem XIV tajny traktat — przymierze. 

Za pieniądze francuskie miano wystawić znaczny korpus polski, który — wsparty przez desant
szwedzki  — miał  poważne  szanse  zdobycia  Pras.  Zgodzono  się  również,  by  księciem nowo
zdobytych terenów został jeden z synów Sobieskiego, co dałoby mu mocny atut w staraniach o ko-
ronę po ojcu.
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Plany te szybko się jednak załamały. Zawiedli Szwedzi, którzy działając nie dość energicznie
zostali ostatecznie pobici przez Elektora. Nie zaniedbał sprawy poseł pruski w Warszawie. Jego
energiczna agitacja, wsparta umiejętnie przekupstwem, odniosła skutek. Udało się przeciwstawić
królowi  magnatów  i  szlachtę,  obawiającą  się  wzrostu  znaczenia  korony  i  wprowadzenia
dziedziczności tronu. Jednocześnie ambasador austriacki robił, co mógł (a mógł — zwłaszcza na
Litwie  —  dużo),  by  uniemożliwić  zawarcie  pokoju  polsko-tureckiego.  Wszak  Rzeczpospolita
odciągała siły sułtańskie od ataku na posiadłości cesarza! W sukurs Austrii i Prusom szli jezuici,
posłuszni zaleceniom z Rzymu. 

Stara idea „wyprawy krzyżowej przeciw niewiernym” odżywała znowu, a jej  wykonawcami
miały być — według zamysłów papieża — Polska, Austria,  Wenecja,  a nawet — prawosławna
Rosja. Rozpoczęła się agitacja z ambon. Księża i mnisi głosili  konieczność orężnej rozprawy z
półksiężycem, a  ciemna i  sfanatyzowana szlachta entuzjastycznie odpowiadała na te  wezwania.
Niejeden  z  jej  grona  utracił  majątek  na  Ukrainie,  gdy  te  ziemie  wpadły  w  tureckie  ręce.
Perspektywa bogatych łupów też nęciła wyobraźnię.  Toteż gdy w dodatku Ludwik XIV zawarł
pokój z Brandenburgią, sojusz w Jaworowie stracił rację bytu. 

Wielka szansa
Dnia 31 grudnia nadworny astrolog postawił horoskop Jego Cesarskiej Mości. Przewidywał w nim,
że  na  ziemiach  habsburskich  panować  będzie  w  nadchodzącym roku  głęboki  spokój.  Podobną
przepowiednię zawierały kalendarze wówczas wydane.

Przygotowanie odsieczy

Dnia  2 stycznia  1683 roku przez  bramę pałacu  sułtańskiego w Konstantynopolu  wyjechało
kilkunastu bogato odzianych jeźdźców. Przy dźwiękach piszczałek i warkocie bębnów posuwali się
z wolna, otoczeni przez rosnący tłum mieszkańców miasta. Wkrótce przystanęli i zapadła cisza.
Pierwszy z jeźdźców, poderwawszy konia, machnął buńczukiem ku północnemu zachodowi i wbił
go z okrzykiem w ziemię. Inni naśladowali go. Odpowiedział im radosny krzyk tłumu, rosnący z
minuty na minutę. Zrozumieli wszyscy: sułtan zapowiadał „dźihad”,  czyli  świętą wojnę — tym
razem przeciwko cesarstwu.  Podobne sceny odbywały  się  na  terenie  całego wielkiego państwa
tureckiego.

W drugiej połowie XVII wieku nie było to już państwo tak potężne, jak sto czy dwieście lat
wcześniej. Wielonarodowa ludność, trudna do utrzymania w karności i dręczona przez przekupnych
urzędników, niesprawna administracja,  rozkradany skarb państwa były zwiastunami osłabienia i
upadku.  Wezyrowie byli  wysokimi dostojnikami w Turcji,  wchodzili  w skład rady sułtańskiej.
Wielki wezyr kierował rządem i był dowódcą armii. Wielkim wezyrom  z rodu Kópruli udało się
jednak uratować armię, podstawę panowania sułtanów. Nadal stanowiła ona znaczną potęgę.
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Kara Mustafa, wielki wezyr i wódz naczelny armii tureckiej pod Wiedniem

Armia turecka, niemal stale zmobilizowana, składała się z wielu znakomitych formacji. Trzonem jej
była groźna piechota janczarska, licząca około 55 000  żołnierzy. Janczarzy wychowywani w fa-
natycznej nienawiści do chrześcijan i surowej dyscyplinie, uzbrojeni w szable i muszkiety, uważani
byli  za  najlepszą piechotę,  a  siła  ich ognia  powstrzymywała nieraz nawet  ataki  jazdy polskiej.
Oprócz  nich  dysponowali  Turcy  szesnastu  tysiącami  gwardii  konnej  sułtana,  zwrotnej  i  dobrze
uzbrojonej, bijącej z łatwością Austriaków, oraz kilkudziesięciu tysiącami pospolitego ruszenia, tak
zwanych  spahistów,  konnych  lenników władcy,  zobowiązanych  do  stawienia  się  na  wezwanie.
Słabo wyszkoleni i uzbrojeni, walczyli niezbyt chętnie i uważani byli raczej za wojska gorsze.

Znakomite były za to artyleria i wojska inżynieryjne. Zatrudniano w nich cudzoziemców (Ormian,
Greków,  nawet Francuzów). Kilkaset dział i moździerzy pozwalało na potężne wsparcie ogniowe
w czasie boju. Doskonali saperzy bez trudu dawali sobie radę z potężnymi fortecami. W atakach od
strony morza wspierały armię okręty sułtańskie, których liczba przekraczała 200. Wreszcie marsz i
dowóz zabezpieczały liczne kolumny wozów, stada wielbłądów, koni i wołów.

Wojna była dla  tych rzesz wojska i  dla  państwa tureckiego jednym ze zwykłych sposobów
utrzymania i wzbogacania się. Toteż rokowania z Austrią toczone były nieszczerze i pełnomocnicy
wielkiego  wezyra  zerwali  je  przy  pierwszej  sposobności.  Zresztą  już  6  sierpnia  1682  roku
postanowiono wojnę i odtąd zaczęto ściągać pod Adrianopol, gdzie znajdował się sułtan z dworem,
oddziały żołnierzy z całego państwa. Spahisom wyznaczono nieco późniejszy termin koncentracji
pod Belgradem. Inżynierowie i  całe  rzesze robotników przygotowywali  drogi  i  mosty na trasie
marszu ku granicy cesarskiej.

Dnia 1 kwietnia 1683 roku Turcy ruszyli  w pochód. Sułtan wraz z dworem, bez zbytniego
pośpiechu, dotarł w początku maja do Belgradu, gdzie zabawił tydzień czekając na posiłki z Azji i
przeschnięcie dróg po wiosennych roztopach. 13 maja podczas wspaniałych uroczystości przekazał
wielkiemu wezyrowi, Kara Mustafie, zielony sztandar proroka Mahometa — symbol naczelnego
dowództwa. Kara Mustafa, pragnąc zaskoczyć przeciwnika, niezwłocznie pchnął wojska dalej rozu-
miejąc, że posuwania się takich sił nie zdoła ukryć. Dopiero 10 czerwca przyłączyli się do niego:
chan  tatarski  Murad  Girej  z  20  000  koni  oraz  hospodarowie  mołdawski  i  wołoski  na  czele
kilkunastu tysięcy żołnierzy, co prawda źle uzbrojonych i niewytrwałych w boju.
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Tymczasem szpiedzy przynieśli już pierwsze wiadomości o armii austriackiej. Jej koncentracja
rozpoczęła się na początku roku.

 Postanowiono powołać nowe regimenty piesze i konne, wydano tak zwane listy przepowiednie
oficerom, by prowadzili zaciągi na całym terenie cesarstwa. Wobec braku jazdy, zdolnej przeciw-
stawić się Turkom, za zgodą Jana III pozwolono na jej werbowanie także w Polsce. 

Sformowano tu  dwa pułki  kirasjerów,  regiment  dragoński  i  lekką  chorągiew semenów pod
dowództwem Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Równocześnie na radzie wojennej, odbytej w
marcu 1683 roku, głównodowodzący austriacki, książę Karol Lotaryński, przedstawił swe plany
strategiczne. Niezbyt zorientowany w zamiarach przeciwnika projektował obronę wzdłuż granicy, z
pozostawieniem silnego odwodu w rejonie Bratysławy i jeziora Neusiedler.

Gdy jednak wiosną powstańcy węgierscy  zaatakowali  mocniej,  a  doniesienia  coraz częściej
mówiły o ataku tureckim na twierdzę Jawaryn, plan zmieniono: oddziały osłony miały wzbraniać
dostępu  do  Czech  i  Moraw.  Dnia  6  maja  cesarz  odbył  przegląd  wojsk.  Zebrano  już  40  000
żołnierzy, w czym 21 600 piechoty. Pozostałe regimenty, liczące ponad 10 000 ludzi, miały się
przyłączyć do sił głównych już w toku kampanii.

Zaplanowane  natarcie  austriackie  na  twierdzę  Nowe  Zamky  rozpoczęto  3  czerwca.  Mimo
potężnych obwałowań obronnych i licznej artylerii w twierdzy książę Karol atakował energicznie i
szanse sukcesu były znaczne, gdy 6 czerwca wpadł na spienionym koniu goniec cesarski z listem, w
którym cesarz nakazywał wycofanie się  nad rzekę Raab i  oczekiwanie tam przeciwnika wobec
doniesień  o  marszu  Kara   Mustafy  w  kierunku  samej  stolicy  i  w  obawie  odsłonięcia  Węgier.
Austriacy wykonali to zadanie 25 czerwca i odtąd oczekiwali już tylko na rozwój wypadków.

Tatar na koniu. Rysunek AleksandraLessera

Tymczasem armia  turecka,  jak  potężna  rzeka,  parła  naprzód.  Początkowo jej  celem miało  być
zajęcie  fortecy  Jawaryn,  lecz  ambitny  wezyr  zdecydował  się  atakować  Wiedeń.  Dowódcy,  z
wyjątkiem chana tatarskiego', poparli ten plan, mimo że było to przekroczenie rozkazów sułtana.
Na naradzie wojennej w dniu 25 czerwca Kara Mustafa przeforsował ostatecznie swój plan i 29
czerwca Turcy przekroczyli granicę cesarstwa. Trzema kolumnami, ubezpieczanymi z przodu przez
Tatarów, podchodzili  z  wolna do rzeki  Raab.  Zapłonęły wsie,  do obozu wezyra zganiano setki
chłopów wraz z wozami i końmi. Łuny i pojawienie się czambułów tatarskich pozwalały księciu
Karolowi orientować się co do trasy pochodu wroga.
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O  przeciwstawieniu  się  w  otwartej  bitwie  Lotaryńczyk  nawet  nie  mógł  marzyć.  Miał
wszystkiego 22 000 żołnierzy (reszta wzmacniała załogi twierdz), a zbiegowie oceniali, że Turków
jest 200 000. Dnia 1 lipca starał się więc książę jedynie przeszkodzić im w przeprawie przez Raab,
ale zagrożony obejściem musiał się cofnąć. Oblężony Jawriryn miał szanse na długotrwałą obronę i
liczono w dowództwie austriackim, że skutecznie zablokuje drogę do stolicy.

Lecz Kara Mustafa nie miał zamiaru tracić czasu pod drugorzędnym — jego zdaniem celem.
strategicznym. Pozostawił tu więc pod wodzą Ibrahima paszy tylko wydzielony korpus (22 000
ludzi, 22 armaty), wystarczający aż nadto do prowadzenia oblężenia. 

Inny korpus, o tej samej sile, poszedł na Węgry i tam, wspólnie z powstańcami, systematycznie
zdobywał umocnienia pozostające w ręku cesarskim. Reszta armii tureckiej,  poprzedzana ciągle
przez Tatarów, szeroką falą szła ku Wiedniowi, spychając przed sobą słabe ubezpieczenia księcia
Karola oraz coraz liczniejszych uchodźców.

Dnia 6 lipca z wieży katedry Sw. Stefana widać już było łuny pożarów, zwiastujące zbliżanie się
wroga. Cesarz z dworem, wśród przekleństw mieszkańców stolicy i powszechnej paniki, spiesznie
opuścił miasto, udając się do Linzu, a później jeszcze dalej — do Passawy. Co bogatsi szli jego
śladem, uboga ludność jednak nie miała dokąd uciekać. 

Mianowany komendantem obrony Rudiger hrabia Starhemberg nie stracił jednak ducha. Miał
do dyspozycji 11 000 regularnego wojska i 6 000 ochotników, którymi obsadził potężne fortyfikacje
miasta, dodatkowo jeszcze ubezpieczone przez Dunaj i wpadającą doń rzeczkę Wiedenkę. 

Strony wschodniej, najbardziej zagrożonej, bronił podwójny pas wałów i murów, kamienice zaś
położone z tej właśnie strony również przystosowano do działań bojowych. Wreszcie Starhemberg
spodziewał się pomocy od armii księcia Lotaryńskiego, który po niefortunnej potyczce z Tatarami
pod Petronelem rozbił obóz naprzeciwko miasta i stąd starał się zapewnić mu dowóz amunicji i
żywności.

Buńczuk tatarski

Łuk i kołczan ze strzałami
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Tatar Ordy Nogajskiej.  Drzeworyt z końca XVII wieku

Dnia 10 lipca pojawił się pod murami Wiednia chan z ordą i zaczął przygotowywać teren dla
nadciągających  sił  głównych  wielkiego  wezyra,  które  powoli  zamknęły  (14  lipca)  pierścień
oblężenia wokół stolicy cesarstwa. Na przedpolu Wiednia zabieliło się od tysięcy namiotów., w
powietrzu słychać było skrzyp wozów i ryk bydła  oraz  rżenie  koni.

 Jednocześnie przybyli do miasta posłowie tureccy, żądając poddania się. Starhemberg odrzucił tę
propozycję bez wahania, co więcej, rozkazał własnej artylerii pociskami zapalającymi zniszczyć
przedmieścia,  by  nie  stanowiły  osłony  dla  nieprzyjaciela.  Janczarzy  musieli  wycofać  się  z
płonących  budynków.  Natomiast  dwukrotne  próby  przedarcia  się  do  miasta,  podjęte  od  strony
północnej przez wojska księcia Karola, nie powiodły się i  zostały z dużymi stratami odrzucone
przez  spahisów  i  oddziały  mołdawskie,  które  w  walce  wręcz  bez  trudu  rozbiły  nieruchawych
kirasjerów austriackich.

W tej sytuacji jedynym ratunkiem dla oblężonych mogła być szybka pomoc z zewnątrz. Dyplomaci
cesarscy zostali rozesłani po całej Europie i przy poparciu nuncjuszy papieskich błagali o pomoc,
lecz  mogła  ona  nadejść  tylko  od  sprzymierzonych  państewek  niemieckich  oraz  —  z
Rzeczypospolitej, z którą istniał od kilku miesięcy traktat sojuszniczy. Inne państwa bądź odmówiły
pomocy, bądź — jak Francja — cieszyły się z najazdu tureckiego, gdyż umożliwiał on szarpanie
posiadłości habsburskich od zachodu. Wenecja prowadziła wprawdzie zacięte boje z flotą sułtana na
Morzu  Śródziemnym,  ale  dla  Wiednia  nie  mogło  to  stanowić  żadnej  ulgi.  Brakowało
doświadczonego w bojach z muzułmanami wodza. Tak więc wszystkie okoliczności złożyły się na
to, że los stolicy cesarskiej zależał od odsieczy wojsk Rzeczypospolitej, dowodzonych przez króla
Jana III. Toteż nacisk austriacki na Polskę,, aby dostarczyła pomocy, był szczególnie duży.

Wspomniany wyżej traktat sojuszniczy, podpisany 1 kwietnia 1683 roku, zakładał wystawienie
przez  Austrię  60  000,  a  przez  Polskę  —  40  000  żołnierzy.  Przewidywano  w  nim  uderzenie
dywersyjne jednego z sojuszników, jeśli  drugi zostanie zaatakowany. Znaczne dotacje papieskie
miały  być  dzielone  proporcjonalnie  i  wykorzystywane  głównie  na  prowadzenie  wojny.  Gdyby
Kraków lub Wiedeń zostały oblężone przez nieprzyjaciela,  sojusznik miał ze wszystkimi siłami
spieszyć z pomocą, przy czym naczelnym dowódcą zostawał ten monarcha, który osobiście zjawi
się na polu walki, a ponieważ cesarz Leopold nie odznaczał się walorami  wojskowymi — sta-
nowisko to musiało przypaść praktycznie w udziale Sobieskiemu.
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Spahis drzeworyt z końca  XVII wieku 

Przygotowania  w  Rzeczypospolitej  rozpoczęły  się  stosunkowo  późno,  bo  dopiero  po
zatwierdzeniu  przez  sejm  etatu  nowej  armii  oraz  po  zatwierdzeniu  podatków.  Nastąpiło  to  17
kwietnia po dość burzliwych obradach. Pokojowy etat armii koronnej został powiększony do 36
000 ludzi, to jest przeszło trzykrotnie, armia litewska miała liczyć 12 000 ludzi.

 Przeważać miały w nowo formowanym wojsku oddziały jazdy (4000 husarii, 16 000 pancernych i
4000 jazdy lekkiej) zgodnie z naleganiami Austriaków, którzy dysponowali z kolei znaczną liczbą
doskonałej  piechoty.  Od 1 maja oficerowie,  zaopatrzeni w listy  przepowiednie,  rozpoczęli  wer-
bunek głównie zresztą wśród uczestników kampanii chocimskiej i żurawińskiej. Dzięki temu można
było  znacznie skrócić okres szkolenia. 

Zarazem sejm zdecydował,  że  żołd wypłacony zostanie  aż na siedem kwartałów z góry,  to
znaczy do 31 stycznia 1685 roku. Su ma 1 200 000 zł,  nadesłana przez skarb cesarski,  zużyta
została na naprawę twierdz oraz usprawnienie artylerii.
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 Na wszelki wypadek odnowiono fortyfikacje Krakowa. Zwykłe  w  Rzeczypospolitej
trudności w ściąganiu podatków, jak również występująca gdzieniegdzie niechęć do wplątywania
się w nową wojnę,  ograniczyły ogólną sumę wpływów. Korona mogła wystawić 'około 27 400
żołnierzy, Litwini natomiast przekroczyli zaprojektowany etat. Do armii zgłaszało się wiele szlach-
ty bądź ogarniętej zapałem walki z niewiernymi, bądź liczącej na bogate łupy tureckie. Niejeden
zastawiał majątek lub zapożyczał się, jak na przykład niejaki pan Micowski, który wystawił kwit
dłużny  na  5000  złp.  „na  moją  pilną  potrzebę,  przeciwko  nieprzyjacielowi  Krzyża  Świętego...
wziętych”.

Dnia 18 lipca opuścił Jan III Warszawę i szybko podążał do Krakowa, gdzie wyznaczona była
koncentracja  armii.  Przybył  tam  29  lipca,  większą  część  drogi  odbywając  wierzchem,  co
świadczyło  o dużej  tężyźnie fizycznej.  Mimo naglących uniwersałów wojska ściągały powoli  i
dopiero 8 sierpnia hetmani Stanisław Jabłonowski i Mikołaj Sieniawski zameldowali królowi o ze-
braniu się armii koronnej. Liczyła ona znacznie mniej ludzi, niż przewidywały plany sejmowe, bo
tylko 27 000, w czym 14 000 jazdy. 

Spodziewano się łada dzień dołączenia Litwinów, gdy wtem zjawili się wysłannicy od cesarza i
z  oblężonego Wiednia.  Sytuacja  miasta  była,  według nich,  nad  wyraz  poważna.  Od strony za-
chodniej,  gdzie brakowało przeszkód naturalnych, udało się Turkom, przy pomocy podkopów i
zmasowanego  ognia  artylerii  wedrzeć  na  zewnętrzny  pierścień  wałów.  Pierścień  wewnętrzny
trzymał  się  resztkami  sił.  Janczarzy  podchodzili  tak  blisko,  że  kule  z  muszkietów donosiły  do
budynków wewnątrz miasta. Dowódca obrony Starhemberg rozkazał zamurować przejścia i zaba-
rykadować ulice, ale były to oczywiście tylko półśrodki. W wypadku energicznego ataku wojsk
Kara Mustafy stolica cesarska mogła zostać lada dzień zdobyta.

W tej sytuacji Sobieski zdecydował nie czekać na Litwinów, rozkazując im przyłączyć się do sił
głównych już na terenie Węgier. Pozostawiając niewielkie oddziały wydzielone w kraju ruszył 15
sierpnia w pochód. W obawie przed dywersyjnym atakiem powstańców węgierskich Tokoly’ego
silna kolumna hetmana j Sieniawskiego ubezpieczyła lewe skrzydło. 

Reszta,  serdecznie  witana  przez  miejscową  ludność  i  hojnie  zaopatrywana  w  żywność,
posuwała się przez Śląsk, Czechy i Morawy. 

Król jechał zwykle na czele armii, w otoczeniu wspaniałej straży przybocznej, przynaglając do
pośpiechu. Legenda głosi, że poprzedzał go biały ptak, który jakby Wskazywał drogę. Faktem jest
natomiast, że gońcy wyjechali już przed wymarszem, by zapewnić przeprowadzenie niezbędnych
przygotowań na przyjęcie Polaków i zebrać mapy terenów, na których dojdzie do walki.

Koło Nikolsburga Sieniawski dołączył do sił głównych i dalej posuwał się razem z nimi. Dnia
31  sierpnia  straże  przednie  zawiadomiły  Sobieskiego  o  przybyciu  głównodowodzącego
austriackiego, księcia Karola Lotaryńskiego. Były kandydat do polskiej korony i rywal Sobieskiego
podczas elekcji, przyjęty został z wszystkimi honorami przed frontem husarii. Od razu przypadli
sobie z królem 'do serca. W liście do Marysieńki napisał Jan III po prostu: „Oto zgoła jest człowiek,
z którego [z którym] fantazja moja bardzo łacno [łatwo] się zgodzi”. Dwaj wybitni wodzowie bez
trudu j znaleźli wspólny język i przejechali dobrych kilka mil obok siebie, rozmawiając o sztuce
wojennej. Zgoda ta cieszyła żołnierzy, a za dobrą wróżbę uważali pojawienie się wspaniałej tęczy,
pod którą, jak pod olbrzymią j bramą, chorągwie kolejno przechodziły.
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Dnia  3  września  w  Stetteldorfie  odbyła  się  narada  wojenna  z  udziałem  króla,  księcia
Lotaryńskiego, margrabiego Hermana Badeńskiego (przewodniczącego cesarskiej nadwornej rady
wojennej),  generałów  austriackich  i  hetmanów  polskich.  Po  wręczeniu  Sobieskiemu  buławy
marszałkowskiej,  symbolizującej  godność  naczelnego  wodza,  obecni  przedstawili  swoje  plany
strategiczne.  Margrabia  Badeński  w  imieniu  Rady  Cesarskiej  proponował  przecięcie  linii
komunikacyjnych przeciwnika przez uderzenie na tyły jego armii. Książę Karol ze swej strony,
obawiając się upadku Wiednia, miał zamiar przedrzeć się przez pierścień oblężenia, by wprowadzić
posiłki do miasta i, w dalszej kolejności, atakując obóz Karą Mustafy, zmusić go do odwrotu.

Jan  III  odrzucił  te  koncepcje  z  dwóch powodów:  po  i  pierwsze,  takie  bierne  działania  nie
rozbijały sił tureckich i w praktyce nie zapewniały bezpieczeństwa stolicy cesarskiej; po drugie,
wojsk polskich nie  można było zbyt  długo trzymać na tak dalekim od kraju teatrze wojennym
zarówno z uwagi na zagrożenie Rzeczypospolitej przez sąsiadów (Moskwę, dywersję turecką na
Ukrainie, a nawet Prusy), jak też z powodu skromnych zasobów finansowych, jakimi skarb polski
rozporządzał.  Należy zatem — dowodził  —szukać rozstrzygnięcia  w otwartym boju,  w którym
ciężka jazda bez trudu poradzi sobie ze spahisami. Ponadto rozbicie Kara Mustafy w polu zniesie
tym samym oblężenie stolicy i może doprowadzić do odzyskania przez Austrię całych Węgier oraz
— być może — również Mołdawii przez  Polskę.

Argumenty króla przekonały księcia Lotaryńskiego,a następnie i innych uczestników narady. 

Zgodzono się na wydanie Turkom bitwy walnej przy użyciu wszystkich sił, jakimi sprzymierzeni
dysponowali. Gdy jednak przystąpiono do omawiania spraw związanych z rozlokowaniem wojsk
podczas  bitwy,  zaczęły się  zadrażnienia natury czysto prestiżowej.  W owych czasach .uważano
zajęcie pozycji na prawym skrzydle za najbardziej zaszczytne, a tę mieli zająć Polacy, gdyż ich
dowódca  był  królem,  natomiast  nikt  nie  chciał  obsadzić  „niezaszczytnego”  lewego  skrzydła  i
centrum. Ostatecznie lewe skrzydło miały obsadzić posiłki niemieckie, a centrum korpus księcia
Karola. W takim szyku — zresztą niewątpliwie słusznym — główne trudy bitwy i marszu do niej
ponosiły wojska polskie; z ich też strony miał wyjść decydujący atak.

                                                                       16.



Siodło tureckie

Na rozkaz  Sobieskiego  Austriacy  naprawili  i  osłonili  mosty  pod Tullin  (25  km od  Wiednia)  i
między 6 a 9 września wojska sprzymierzone przeprawiły się tam na drugi brzeg Dunaju. Rozciągał
się teraz przed nimi szereg gęsto zadrzewionych wzgórz. tak zwanego Lasu Wiedeńskiego (Wiener-
wald). Od najwyższego z nich, Kahlenbergu (Łysej Góry), teren, według map, miał opadać łagodnie
aż ku przedmieściom Wiednia. Bitwa zatem rozegrała się niejako w trójkącie, którego bokami były
Kahlenberg i Wienerwald od zachodu, Dunaj na północy i rzeczka Wiedenka na południu. 

Jazdę można było rozwinąć tylko na południowym odcinku tego trójkąta, lecz dojść do pola bitwy
musiała w bardzo trudnych warunkach.

Niemal w ostatniej  chwili,  wobec wieści z zagrożonego Wiednia,  dokonano zamiany stanowisk
wojska  pomiędzy  centrum  i  lewym  skrzydłem,  przy  czym  książę  Karol  otrzymał  polecenie
atakowania bezpośrednio w kierunku miasta, by jak najszybciej przyjść mu z pomocą. Posuwając
się w stosunkowo płaskim terenie  wzdłuż Dunaju, już 11 września rano uderzy na 'Turków, i, po
zaciętym boju, zepchnął ich wysunięte oddziały, obsadzając Kahlenberg i ostatnie wzgórza przed
Wiedniem.

 Mimo utraty części armat, które porzucono w rozmiękłym gruncie nad rzeką, książę Lotaryński był
dobrej myśli, tym bardziej że około południa udało mu się połączyć z Niemcami z centrum. Wojska
tureckie pospiesznie umacniały swe pozycje, spodziewając się od tej strony głównego natarcia, lecz
— czy to z braku dobrego rozpoznania, czy nie chcąc przerywać oblężenia — nie przeszkadzały
sprzymierzonym w zajmowaniu pozycji. Sprzyjało to szczególnie oddziałom polskim.
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Artylerzysta turecki. Drzeworyt końca XVII wieku

Miały one do przebycia głębokie parowy 1 wąskie,  leśne ścieżki,  gdzie trzeba było prowadzić,
konie za uzdy gęsiego, jeden za drugim. Piechota przeniosła  armaty dosłownie na plecach, trapiona
przez komary, dręczona głodem i pragnieniem, bo wozy prowiantowe utknęły gdzieś z tyłu. Kilka
rozdzielonych  kolumn  polskich  nietrudno  byłoby  zniszczyć  i  Kara  Mustafa  wydał  nawet
odpowiednie rozkazy Tatarom. Lecz chan obawiał się Sobieskiego i wycofał swoje czambuły aż do
obozu  tureckiego.  Wskutek  tego,  prowadzeni  przez  zaufanych  leśników  i  oficera-przewodnika,
który  za  przeprowadzenie  Polaków  otrzymał  wspaniały  pierścień  od  króla,  znużeni  piechurzy
polscy dotarli wieczorem 11 września do stóp Kahlenbergu, a jazda — nieco dalej na południe.
Rozsiodłano konie, żołnierze odpoczywali, kolejno napływające oddziały zajmowały w ciszy wy-
znaczone im stanowiska.  Król udał się do pobliskiego klasztoru kamedułów, skąd roztaczał  się
widok na przyszłe pole bitwy.

Już na pierwszy rzut oka zorientował się, że austriackie mapy nie były dokładne. Zamiast płaskiej
równiny,  która miała się rozpościerać aż do wałów Wiednia, ukazał się teren pagórkowaty, pokryty
w dodatku żywopłotami i winnicami. Dopiero przed samym obozem tureckim widniała rozległa
łąka, nadająca się do przeprowadzenia szarży. 

Trzeba więc było najpierw opanować wspomniane przeszkody terenowe aż do ostatniej, wypierając
z nich turecką piechotę, aby stworzyć sobie odpowiednie warunki do natarcia. Król obawiał się, że
zaciekli  janczarzy  broniąc  się  opóźnią  rozstrzygające  j  uderzenie  o  kilka  dni,  a  tym  samym
udaremnią skrzydłu polskiemu zaskoczenie Kara Mustafy.

Obawy te były jednak płonne. Wódz turecki najbardziej obawiał się Austriaków, gdyż oni mieli
najwięcej   szans,  aby przebić  się  do  miasta:  wzmacniał  więc  stojące  naprzeciw  nich  oddziały
kierując  tam  5000  janczarów  pod  dowództwem  paszy  Ibrahima  i  nakazując  usypanie  lekkich
szańców, na które natychmiast wciągano - działka. Pewny zwycięstwa, wbrew radom swego naj-
bliższego otoczenia,  nie  umocnił  obozu ani  nie  zabezpieczył  przejść przez  Dunaj.  Gorączkowo
natomiast  prowadził  prace  oblężnicze  pod  murami  Wiednia,  odkomenderowawszy  w tym celu
znaczne siły, bo około 15 000 ludzi.
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Komendant obrony Starhemberg nie tylko wiedział | już o nadejściu odsieczy, ale nawet zdołał
ustalić  sygnały  porozumiewawcze  z  Sobieskim.  Bohaterski  Polak  Kulczycki  kilkakrotnie
przechodził w przebraniu linie tureckie. 

Ku wściekłości Kara Mustafy z wieży katedry co chwila wzbijały się w niebo barwne race, przy
pomocy których przekazywano sobie wiadomości. Donoszono o nich królowi, odpoczywającemu w
skromnym namiocie na skrzydle polskim. Liczni oficerowie roznosili rozkazy wzdłuż całego 12-
kilometrowego frontu sojuszników. Noc mijała powoli, zbliżał się chłodny ranek 12 września 1683
roku.

Jeszcze  przed  świtem,  około  godziny 4,  obawiając  się   bezpośredniego  ataku  na  blokujące
Wiedeń  wojska,  Kara  Mustafa  rozkazał  Ibrahimowi  paszy  uderzyć  na  Austriaków.  Książę
Lotaryński odpowiedział z całej posiadanej broni palnej i przeszedł do kontrnatarcia. Wywiązał się
zacięty bój, w którym ukryci za żywopłotami i w winnicach Turcy zadawali duże straty naciera-
jącej  piechocie  cesarskiej.  Niejednokrotnie  dochodziło   do  walki  wręcz.  Zabitych  i  rannych
luzowali  inni.  I  Front  z  wolna  przesuwał  się  ku  Wiedniowi.  Zaniepokojony  wezyr  wysłał
dodatkowe posiłki, aby wesprzeć i ustępujących janczarów.

Sobieski osobiście przybył na zagrożone skrzydło,  którym dowodził książę Karol. Orientował
się nieźle w  terenie i rozumiał, że w celu ułatwienia skutecznej szarży jeździe trzeba najpierw
związać jak najwięcej  sił przeciwnika .właśnie tutaj.  Stąd rozkaz dla księcia Karola  atakować
energicznie wprost w kierunku Wiednia.  Zagrały działa z  Kahlenbergu, burząc mury i  niszcząc
żywopłoty, które stanowiły osłonę dla piechoty tureckiej. Austriacy, posuwając się powoli naprzód,
zajęli szczyt Nussberg i leżącą pod nim wioskę Nussdorf. 

Teren działań wojennych w kampanii 1683 r
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Jednocześnie w centrum Sasi i  Bawarczycy — po od-rzuceniu słabego uderzenia spahistów —

wdzierali  się  coraz  głębiej  w linie  przeciwnika,  zmuszając  go  do przerzucania  na  ten  odcinek

nowych sił z obozu. Polacy wreszcie, przy wtórze ognia z 28 dział, stopniowo opanowywali wejścia

na równinę, przygotowując w ten  sposób miejsce dla husarii.

Bitwa pod Wiedniem. Faza I

 Po  południu  Austriacy   i  Niemcy przerwali  swoje  ataki,  by  dać  wypoczynek piechocie  przed
decydującym bojem.  Jak  później  napisał  margrabia  Badeński,  wszyscy patrzyli  niespokojnie  w
kierunku południowo-zachodnim. Wreszcie — ogromny okrzyk radości rozległ się w powietrzu !
Oto z tumanów kurzawy wynurzyły się najpierw kopie i proporce, a później cała fala ciężkiej jazdy.
Dowódcy  chorągwi,  z  buzdyganami  w  dłoni  i  z  tradycjami  wilczymi  skórami  na  pancerzach,
wskazywali swym ludziom kierunek marszu. Zapał ogarnął wojska. Piechota cesarska chciała bez
rozkazu  uderzyć  na  janczarów  i  tylko  energiczna  interwencja  dowódców  powstrzymała  ją  w
miejscu.Wielki wezyr zrozumiał teraz powagę sytuacji. W pośpiechu zaczął przegrupowywać swoje
siły czołem przeciw Połakom.                           20.



Bitwa pod Wiedniem. Faza II

 
Nie zważał już ani na niedogodne położenie własnego prawego skrzydła, dowodzonego przez

Ibrahima  paszę,  ani  nawet  na  dalsze  blokowanie  Wiednia,  spod  którego  na  gwałt  przyzywał
piechotę. By osłonić się przed niespodziewanym atakiem, rozkazał swej jeździe odrzucić wojska
polskie. Spahisi nie mogli  jednak wykonać tego zadania,  na próżno szarżowali  z krzykiem pod
górę. 
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Dragoni  salwami  z  muszkietów  i  ciosami  berdyszów  zadawali  jeździe  tureckiej  duże  straty  i
posuwali się uparcie naprzód. Jednocześnie hetman Jabłonowski z częścią husarii i rajtarów uderzył
nagle na południe,  gdzie  dostrzeżono Tatarów. Zostali  oni  rozbici  i  w popłochu zbiegli,  ścieląc
trupami  swój  odwrót  aż  za  Wiedenkę.  Próba  powstrzymania  Polaków  nie  powiodła  się  więc
zupełnie.

Po opanowaniu ostatniego wzgórza (Galitzinberg) prawe skrzydło sprzymierzonych wysunęło
się na skraj rozległej równiny, na krańcach której widać było jak na dłoni obóz przeciwnika. Około
godziny 5 po południu jazda zajęła już swe stanowiska. Środek jej szyku stanowiły chorągwie raj-
tarskie i cudzoziemskiego autoramentu oraz chorągwie nadworne z Sobieskim na czele. 

Zbroja  łuskowa,  tak  zwana karacena  hetmana polnego Sieniawskiego,  którą  miał  na sobie  pod
Wiedniem. Zbroje takie weszły w modę w czasach Jana III Sobieskiego

Po prawej i  lewej stronie króla — hetmani Sieniawski i  Jabłonowski,  każdy dowodzący 16
chorągwiami husarii. W drugim rzucie —jazda cesarska. To potężne i szybkie zgrupowanie, ce-
lujące w lewe skrzydło przeciwnika, miało zadać decydujący cios.

 Jeżeli atak by się powiódł, istniała znaczna szansa zamknięcia rozbitych Turków w widłach
Dunaju i Wiedenki, jeżeli natomiast nie — siły sprzymierzonych mogły zostać przyparte do Lasu
Wiedeńskiego i  tam zniszczone Słońce zaczynało chylić  się  ku zachodowi,  lecz do końca dnia
pozostało jeszcze nieco czasu. Sobieski wezwał do siebie księcia Karola.

 Wahając  się,  zadał  mu  pytanie,  czy  nie  należałoby  uderzyć  już  teraz,  mimo  że  cele  armii
sprzymierzonych przewidziane na dzień 12 września zostały już osiągnięte. Wódz naczelny obawiał
się, że zwłoka umożliwi Turkom skupienie i wzmocnienie sił, a ponadto pragnął wykorzystać zapał
podnieconych dotychczasowymi  sukcesami żołnierzy.

 Nie wolno było dać przeciwnika i czasu na okopanie się. Rozważywszy wszystkie „za” i „przeciw”
król i książę zdecydowali się na generalny atak.
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Od nieruchomej linii husarii wysunęła się z wolna jedna z chorągwi. Na jej czele, na karym koniu,
strażnik  wielki  koronny Michał  Zbrożek buzdyganem dał  znak do natarcia.  Pochyliwszy kopie
dwustu  skrzydła--  tych  rycerzy  cwałem  popędziło  ku  janczarom.  Piechota  turecka  początkowo
rozstąpiła się przed śmiałkami, następnie jednak zaczęła ich otaczać, aby udaremnić im możliwość
wycofania  się.  Husarze  dobyli  wówczas  koncerzy  i  szabel,  zaczęli  wyrąbywać  sobie  drogę  w
opasującym  ich  pierścieniu.  Skrwawieni,  pozostawiwszy  kilkudziesięciu  zabitych,  wrócili  do
swoich. Następująca im na pięty pogoń zatrzymana została salwą dragonów.

Nie była to klęska. To tylko Sobieski, nie ufając mapom austriackim i nie chcąc ryzykować w
nieznanym  mimo  wszystko  terenie,  wysłał  jedną  chorągiew  na  rozpoznanie.  Wynik  był
zadowalający stwierdzono brak przeszkód aż po Wiedenkę. Mogło więc nastąpić
 uderzenie główne.

Kolczuga i misiurka towarzysza chorągwi pancernej

Widoczny z dala wyjechał król polski w białym kontuszu, z buławą w ręku przed front jazdy. Nad
nim łopotała chorągiew z herbem Sobieskich „Janiną”, a giermek niósł zatknięte wysoko skrzydło
sokole — znak naczelnego dowódcy. Wśród huku bębnów i okrzyków wojska przejechał przed
frontem, następnie wspiął konia i zrozumiałym dla wszystkich gestem wskazał buławą purpurowy
namiot wezyra z zatkniętą nad nim chorągwią Mahometa. Dowódcy chorągwi, błysnęli dobytymi
koncerzami. 
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Z łoskotem, od którego  i zdawała się dygotać ziemia, 20 000 ciężkiej jazdy runęo naprzód. Konie
biegnąc po łagodnym stoku od razu przeszły w cwał. Na komendę pochyliły się jak jedna topią.
Biegnący naprzeciw spahisi zderzyli się z atakującymi. Siła tego zderzenia była straszna. Pierwsze
szeregi  Turków  leżały  zmiażdżone,  następne  zostały  odepchnięte  na  boki  uderzeniem
nadbiegających  rajtarów  austriackich  i  polskich.  Stalowy  klin  husarii  parli  niepowstrzymanie
naprzód, ciągle z królem na czele. Nie  pomógł rozpaczliwy zryw konnej gwardii sułtańskiej.

Buzdygan hetmana Stanisława Jabłonowskiego

 Z kłębów kurzawy, oświetlonej purpurowo zachodzącym słońcem, najpierw wypadać zaczęły prze-
rażone arabskie rumaki, potem skłębione szeregi spahisów w błyszczących zbrojach, a tuż za nimi
najpierw  kilkudziesięciu,  potem  kilkuset,  wreszcie  tysiące  Polaków,  Austriaków,  Sasów,
Bawarczyków. Cała ta masa  gnała w największym pędzie na namioty tureckie.
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Wielki  wezyr  zrozumiał,  że  przegrał.  Na  czele  kilkunastu  ludzi  na  jednym koniu,  bez  szabli,
porzuciwszy  nawet  turban  uciekał  byle  dalej  od  atakujących.  Karna  dotychczas  armia  Kara
Mustafy  załamała  się  nagle.  Pułki  stojące  pod  Wiedniem  porzucały  przygotowane  już  do
ostatecznego szturmu szańce i podkopy, janczarzy ciskali broń. Popłoch ogarnął nawet nieliczne
bijące się jeszcze dzielnie oddziały Husseina paszy i Ibrahima paszy. 

Na ich karkach siedziały lekkie chorągwie | polskie, siekąc, aż ręce jeźdźcom mdlały ze zmęczenia.
Pościg  dotarł  o  zmierzchu  do  ujścia  Wiedenki  do  Dunaju  i  tam  został  wstrzymany  przez
Sobieskiego,  rozbitkowie  zaś  armii  tureckiej  dopiero  rankiem  następnego  ; dnia  zdołali  się
zatrzymać i jako tako zebrać zdziesiątkowane szeregi.

15  000  trupów  muzułmańskich  zaścielało  pobojowisko.  Polacy  opłacili  zwycięstwo  1  500
zabitych i wielu rannymi. Przeciwnik nie uniósł z pola ani jednej chorągwi, ani jednego buńczuka;
zdobyto wszystkie działa. Zwycięstwo było zupełne.

Prowadzony przez wziętego do niewoli Ahmeda paszę, dowódcę spahisów anatolskich, wszedł
Jan  III  do  namiotów  wielkiego  wezyra,  urządzonych  z  prawdziwie  wschodnim  przepychem.
Szemrały tu fontanny, leżały pyszne dywany perskie, walały się dziesiątki sadzonych diamentami i
rubinami,  szabel.  Ktoś  przyprowadził  przybranego w złoty rząd konia Kara Mustafy,  ktoś  inny
rzucił na ziemię jego zbroję i szablę. Na wysłanych aksamitem podłogach leżały trupy kobiet i
dzieci  z  haremu  wezyra,  wyciętych  na  jego  rozkaz  podczas  odwrotu.  Znaleziono  też  zabitych
jeńców, których wymordowali Tatarzy. Rozwścieczeni żołnierze zwycięskiej armii przeszukali obóz
i wyciągali ukrytych vnim niedobitków tureckich. Inni rozbiegali się, szukając zdobyczy. 

Król,  zmęczony  codziennym  trudem,  rozkazał  przy  nieść  sobie  krzesełko  połowę,  które
zazwyczaj  pokojowiec  woził  z  nim  na  wyprawy.  Usiadłszy  wygodnie,  ni  bacząc  na  hałas,
podyktował sekretarzowi list do żony.

W namiotach wezyrskich 13 septembra  nocy.

Jedyna duszy i sercu pociecho, najśliczniej sza i najukochańsza Marysieńko. Bóg i Pan nasz na
wieki błogosławiony dał zwycięstwa i sławę narodowi naszemu, o jakiej wiek przeszłe nigdy nie
słyszały.  Działa  wszystkie  obóz  wszystek,  dostatki  nieoszacowane  dostały  się  w  ręce  nasze.
Nieprzyjaciel, zasławszy trupem aprosze, pola i obóz, ucieka w kontuzji. Wielbłądy, muły bydło,
owce, które to miał po bokach, dopiero dziś wojska nasze brać poczynają, przy których Turków
trzodami tu przed   sobą pędzą, drudzy zaś, osobliwie des renegats na dobrych koniach i piękniej
ubrani od nic tu do nas uciekają.  

..  4 des  renegats — renegaci; chrześcijanie służąc Turkom, a pochodzący z podbitych przez nich
krajów  bałkańskich

Taka się to rzecz niepodobna stała, że dziś już między pospólstwem tu w mieście i u nas w obozie
była trwoga, rozumiejąc i nie mogąc sobie inaczej perswadować, jeno że nieprzyjaciel nazad się
wróci. Prochów samych i amunicji porzucił więcej, niżeli na milion. Widziałem tu nocy przeszłej
rzecz tę, którą sobie zawsze widzieć pragnąłem. Kanalia  nasza w kilku miejscach zapaliła tu pro-
chy, które cale sądny dzień reprezentowały, bez szkody cale ludzkiej: pokazy na niebie, jako się
obłoki rodzą. Ale to nieszczęście wielkie, bo pewnie na milion w nich uczyniło szkody.
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Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni. Jam został jego
sukcesorem, bo po wielkiej części wszystkie mi się po nim dostały splendory  a to tym trafunkiem,
że będąc w obozie w samym przedzie i tuż za wezyrem postępując, przedarł się jeden pokojowy
jego  pokazał namioty jego, tak obszerne, jako Warszawa albo Lwów w murach. Mam wszystkie
znaki jego wezyrskie, które nad nim noszą; chorągiew mahometańską, którą mu dał cesarz jeno na
wojnę i którą dziś jeszcze posłałem do Rzymu Ojcu świętemu przez Talentego pocztą. Namioty, 
 kanalia — tutaj w znaczeniu służba obozowa wozy wszystkie dostały mi się, et mille d’au- tres
galanteries fort jolies et fort riches, mais fort riches    lubo się jeszcze siła nie widziało, N’y a point
de comparaison avec ces de Cho- dim *.

*cale —- całkiem, zupełnie.
*splendor — przepych, świetność, wspaniałość

 Kilka samych sajdaków * rubinami i  szafirami sadzonych,  stoją  się  kilku tysięcy czerwonych
złotych. Nie rzekniesz mnie tak, moja duszo, jako więc tatarskie żony mawiać zwykły mężom bez
zdobyczy wracającym, żeś „ty nie junak, kiedyś się bez zdobyczy powrócił”, bo ten co zdobywa, w
przedzie być musi. Mam i konia wezyrskiego ze wszystkiem siedzeniem, i samego wezyra mocno
dojeżdżano, ale się przecie salwował1 2 * 4 *. Kihaję jego, tj. pierwszego człowieka po nam, zabito, i
paszów niemało. Złotych szabel pełno po wojsku i innych wojennych rynsztunków. Noc nam w
ostatku przeszkodziła i to, że uchodząc, okrutnie się bronią, et font la plus belle retirade du monde.
[...]

1et  mille  d’autres  galanteries  fort  jolies  et  fort  riches,  mais  fort  riches  —  i  tysiące  innych
wykwintności, bardzo ładnych i bardzo, ale to bardzo bogatych.

2N’y a point de comparaison avec ces de Chocim — żadnego nie ma porównania z łupem cho-
cimskim.  (Sobieski  wspomina  tutaj  o  swym  świetnym  zwycięstwie  nad  armią  turecką  pod
Chocimiem w 1673 r.)
8 sajdak — kołczan z lukiem i strzałami
4 salwować — ratować
8 et font la plus belle retirade du monde — robią
odwrót najpiękniej w świecie

Janczarów swoi odbiegli w aproszach, których w nocy wyścinano; bo to była taka hardość i
pycha tych ludzi, że kiedy się jedni z nami bili w polu, drudzy szturmowali do miasta; jakoż mieli
czem co począć. Ja ich rachuję, prócz Tatarów, na trzykroć sto tysięcy; drudzy tu rachują namiotów
samych ma trzykroć sto tysięcy i biorą proporcję trzech do jednego namiotu, coby to wynosiło
niesłychaną liczbę. Ja jednak rachuję namiotów sto tysięcy najmniej, bo w kilka obozów stali. Dwie
noce i dzień rozbierają ich, kto chce już  i z miasta wyszli ludzie; ale   wiem, że i za tydzień tego nie
rozbiorą. Ludzi niewinnych, tutecznych Austriaków, osobliwie  białych głów i ludzi siła porzucili;
ale zabijali kogo tylko mogli. 

Siła bardzo zabitych leży białych głów, ale i siła rannych, które żyć mogą. U Wezyra widziałem
dzieciątko jedno w trzech leciech, chłopczyka bardzo najmilejszego, któremu zdrajca przeciął gębę
szkaradnie i głowę. 

Ale to trefna, że wezyr wziął tu gdzieś w którymści cesarskim pałacu strusia żywego, dziwnie
ślicznego, tedy i tego, aby się nam żywcem nie dostał, kazał ściąć. Co zaś  za delicje miał przy
swych namiotach, wypisać niepodobna. Miał łaźnie, miał ogródek i fontanny, króliki, koty, i nawet
papuga była, ale że latała nie mogliśmy jej pojmać […]
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Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia. Obraz Juliusza Kossaka

Wprawdzie  nie  udało  się  okrążyć  armii  wroga,  leczj  jej  siła  zaczepna  została  zdruzgotana.
Nigdy  już  więcej  nie  zdobyła  się  Turcja  ani  na  wystawienie  tak  ogromnych  wojsk,  ani  na
prowadzenie tak zaborczej polityki. 

Bitwa wiedeńska  zapoczątkowała  okres  zmierzchu potęgi  sułtanów.  Jej  echa  dotarły  przede
wszystkim do! uciemiężonych Słowian południowych, od wieków jęczących w jarzmie tureckim.
Sława Polski i jej króla „Jowana” miała przetrwać bardzo długo.

Rozumieli to i obecni na pobojowisku wodzowie, rozumiał strudzony żołnierz. Szczery i otwarty
książę Lotaryński pierwszy wzniósł okrzyk na cześć Jana III. Witany owacyjnie przejechał Sobieski
wzdłuż całego pola bitwy aż do polskiego obozu.

Następnego dnia — na zaproszenie komendanta Starhemberga — przybył  król do Wiednia.
Mieszkańcy  wylegli  tłumnie  na  ulice  i  cisnęli  się  doń,  aby  dotknąć  chociaż  rąbka  jego  szaty,
ucałować  dłonie  lub  po  prostu  nań  popatrzeć.  Za  zwycięskim  wodzem  postępowali  polscy
oficerowie i nadworna chorągiew husarska: 250 jeźdźców, szumiących skrzydłami, w srebrzystych
zbrojach, z lamparcimi i tygrysimi skórami na ramionach.
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Spotkanie króla Jana III z cesarzem Leopoldem pod Wiedniem. Obraz Michała Stachowicza

Małostkowy cesarz Leopold zazdrosny o sławę zwycięzcy zakazał dalszego żywienia Polaków, nie
dbał o zaopatrzenie rannych i chorych, a przy osobistym- spotkaniu zachowywał się nieuprzejmie i
wyniośle.  Dochodziło też  do nieustannych zatargów o podział  zdobyczy.  Austriacy  uważali,  że
żołnierzom polskim przypadła w udziale zbyt wielka część łupu. Burdy, a nawet starcia zbrojne z
trudem łagodzili specjalnie oddelegowani w tym celu oficerowie, psuły one jednak mocno stosunki
między sojusznikami. A przecież kampania wojenna nie była bynajmniej zakończona.

Po bitwie wiedeńskiej 
Przyczyny nieporozumień między Leopoldem i Janem III miały oczywiście głębsze podstawy.

Główną — była całkowita rozbieżność celów militarnych i politycznych. Austria zyskała już dużo:
uwolnienie zagrożonej stolicy oraz wolną rękę w tłumieniu powstania na Węgrzech. Licząc się z
możliwością  ostatecznego  rozbicia  powstańców Todkolyego,  dowódcy  austriaccy  wprost  żądali
natychmiastowego przeniesienia działań w kierunku na Ostrzyhom i inne fortece, pozostające dotąd
we władaniu bądź węgierskim, bądź tureckim.

Sobieski również zwrócił uwagę na Węgry, ale plan jego był odmienny. Zdawał sobie przede
wszystkim  sprawę,  że  powstańcy  nienawidzą  Austriaków  i  tylko  z  konieczności  trzymają  z
sułtanem. Otwierało to przed Polakami perspektywę zagarnięcia Mołdawii i Wołoszczyzny, ziem
bogatych  i  gęsto  zaludnionych,  a  ponadto  — być  może  — rysowała  się  w  marzeniach  króla
możliwość osadzenia na tronie w Budzie syna Jakuba.

Z rozbieżności politycznych wynikały' rozbieżności strategiczne. Cesarz pragnął, korzystając z
osłabienia Turków, systematycznie zdobywać fortecę po fortecy, stopniowo, zwiększać armię przez
nabór nowego rekruta z ziem mołdawskich. Król Jan III obawiając się, że w  wyniku przewlekłej
wojny nastąpić może zbytnie wyniszczenie sił własnych, żądał energicznej akcji, rozod cesarza i
papieża dla sił Rzeczypospolitej. Rozumiał, że czas pracuje wprawdzie na korzyść sprzymierzonych
(Turcja  bowiem  nie  mogła  prowadzić  dłuższych  działań  wojennych  nie  tyle  może  z  powodu
poniesionej klęski militarnej, ile z racji niepokojów wewnętrznych), ale — nie pracuje na korzyść
Polski.  Szykany  urzędników  austriackich  towarzyszące  zaopatrywaniu  wojska  ostatecznie
obrzydziły królowi „gościnność’ cesarską.
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Tymczasem Kara Mustafa ochłonął z pierwszego załamania. Obawiając się kary z ręki sułtana
za przegraną bitwę,  gorączkowo ściągał  siły.  Wzorem wszystkich nieudolnych wodzów zrzucał
winę  na  innych,  przede  wszystkim  na  mężnego  Ibrahima  paszę,  którego  kazał  udusić.  Turcy,
wzmocniwszy uprzednio załogi w potężnych fortecach Nove Zamky i Ostrzyhom, koncentrowali
nową armię na Węgrzech. W oczach dowódców  austriackich stanowiło to ponowne zagrożenie
stolicy i cesarstwa. Wbrew zdaniu Sobieskiego wypowiedzieli się więc za kontynuowaniem walki z
Turkami.

Dnia 18 września armia, uszczuplona o posiłki niemieckie, które wróciły do swych krajów, w sile
około 45 000 ludzi ruszyła w pochód. Zapał wśród żołnierzy, mimo trudności aprowizacyjnych, był
duży.  Na wstępie   zdecydowano zaatakować   Ostrzychom  stanowiący bramę  do  Węgier   i
zabezpieczający  linie  komunikacyjne  Turków.  Podstawowe znaczenie  miało  uchwycenie   prze-
prawy przez. Dunaj w rejonie miejscowości Parkany, gdzie — według danych dostarczonych przez
Austriaków — znajdować się miała tylko nieliczna załoga janczarska.

Dnia  7  października  przednie  straże  armii,  dragoni  d  lekkie  chorągwie  pod  dowództwem
Stefana  Bidzińskiego,  nawiązały  kontakt  bojowy  z  wrogiem.  Po  początkowych  sukcesach,
zapędziwszy się zbyt  daleko,  zostały zaatakowane znienacka przez przeważające siły tureckie i
poniosły  ciężkie  straty.  Okazało  się,  że  wielki  wezyr,  przewidując  uderzenie  sprzymierzonych,
wzmocnił  do 36 000 żołnierzy obsadę Parkan, stawiając na czele młodego i energicznego Kara
Mehmeda paszę.  Zaskoczeni  Polacy wpadli  w panikę  i  zaczęli  spiesznie uciekać z  pola wałki,
ścigani zaciekle przez spahisów. Sobieski znalazł się w dużym niebezpieczeństwie, lecz osłonięty
przez  jakiegoś nieznanego rajtara,  który  na  kilka  zbawczych minut  powstrzymał  pogoń,  zdołał
dotrzeć cało do nadbiegających Austriaków. Rozwścieczony niespodzianą porażką, pragnął od razu
kontruderzać i tylko prośby otoczenia powstrzymały go od tego nieprzemyślanego kroku.

Ochłonąwszy, przygotował król polski plan walnego starcia,  będący wspaniałym dowodem jego
talentów  strategicznych.  Dnia  9  października,  wykorzystując  przesadną  pewność  siebie  Kara
Mehmeda i niefortunne rozmieszczenie sił tureckich, opartych o mokradła 
i  szeroko rozlany  Dunaj,  ściągnął  uderzenie  przeciwnika  na  przygotowane  poprzednio  pozycje
piechoty, po czym druzgocącym atakiem . husarii z boku po  prostu zmiótł armię Kara Mehmeda.

 Żołnierze  sprzymierzonych  wzburzeni  widokiem  pomordowanych  jeńców,  których  janczarzy
pochwycili  dwa  dni  wcześniej,  nie  dawali  pardonu.  Ostatecznie  uratowało  się  zaledwie  800
spahisów,  z  rannym  dowódcą;  ogromna  większość  potonęła  w  wodach  Dunaju.  Zwycięstwo,
według opinii  Sobieskiego,  „większe  od  wiedeńskiego”,  kosztowało  mniej  niż  1000 zabitych i
rannych.  Za  klęskę  pod  Parkanami  zapłacił  głową  wielki  wezyr  Kara  Mustafa,  zmuszony  w
Stambule do samobójstwa. Zwycięstwo sprzymierzonych stworzyło dogodne pozycje wyjściowe do
dalszych  działań.  Dnia  25  października  skapitulowali  Turcy  i  Węgrzy  oblężeni  w  mieście
Ostrzyhomiu,  a  28 padła  twierdza.  W ten  sposób można było  uważać  kampanię  1683 roku za
zakończoną.
Wyczerpane  długotrwałymi  bojami,  trapione  chorobami  i  brakiem  żywności  wojsko  polskie,
powracało do kraju, po drodze walcząc bez sukcesów ze słabymi garnizonami wroga w Słowacji.
Hetmani  wręcz  żądali  od  króla  przerwania  wszelkich  działań,  motywując  to  brakiem  pomocy
austriackiej i gwałtownym ubytkiem koni, których po kilkadziesiąt padało dziennie. Król podzielił
ich zdanie. Granicę Rzeczypospolitej przekroczono wreszcie 13 grudnia. Sam Sobieski, mimo że
niezdrów,  pospieszył  w  karocy  przodem  i  w  wigilię  świąt  Bożego  Narodzenia,  24  grudnia,
uroczyście wjechał do Krakowa, witany przez wiwatujące tłumy.
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Miecz honorowy ofiarowany Janowi III Sobieskiemu Jorze.: papieża Innocentego XI za uratowanie
Wiednia. Obok miecza pochwa i pas

Tak zakończyła się wyprawa wiedeńska. Jej echa rozeszły się po Europie jak długa i szeroka.
Papież, przyjmując zdobytą chorągiew Mahometa, kazał ku czci zwycięzcy wybić złoty medal i na
murach bazyliki Sw. Piotra umieścił na cały miesiąc herb Sobieskich i godła Rzeczypospolitej. Na
setkach rysunków, sztychów, obrazów, na płaskorzeźbach i miniaturach przedstawiono pędzących
skrzydlatych rycerzy i na ich czele  bohaterskiego wodza. Husaria, która pod Wiedniem odniosła
swoje ostatnie wielkie zwycięstwo, przechodziła do historii i legendy jako jazda niepokonana. 

Wsławili  swe  nazwiska  oficerowie  i  dowódcy:  Jabłonowski,  Sieniawski,  generał  artylerii
Kątski, wierni  przyboczni monarchy Matczyński i Polanowski, a także  bezimienny już dzisiaj,
szary  tłum  żołnierski,  który   zdobył  swym  męstwem  uznanie  i  podziw  najdoświadczeńszych
wodzów cesarskich.
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Natomiast polityczne skutki odsieczy wiedeńskiej były dla Polski niekorzystne. Zawarta wreszcie
formalna „Liga” państw chrześcijańskich: Austrii, Wenecji, Rzeczypospolitej i papiestwa (5 marca
1684 r.) przyniosła zyski tylko cesarzowi: systematycznie podbijał zbuntowane Węgry, prowadził
wypady do Słowacji, atakował Mołdawię. Wenecjanie pobili ostatecznie na Morzu Śródziemnym
flotę  turecką  i  w  ten  sposób  na  blisko  sto  lat  zapewnili  utrzymanie  w  swym  ręku  kolonii
handlowych i niektórych wysp greckich. Rzeczpospolita, wyczerpana działaniami wojennymi, nie
mogła prowadzić aktywniejszej polityki. Ocknęła się znowu opozycja antykrólewska. Rwano sejmy
i sejmiki, stronnictwa „francuskie” i „austriackie” walczyły o wpływy, zachwiał się nawet wierny
dotychczas hetman Jabłonowski.  Ostateczny rozłam wywołały niefortunne próby wprowadzenia
dziedziczności  tronu.  Król  zdobył  się  wprawdzie  na  stanowcze  uderzenie  w  oponentów,
spowodował  wygnanie  z  kraju  podskarbiego  Morsztyna  (od  dawna  pozostającego  na  żołdzie
Francji), ale swoich zamierzeń nie zrealizował. 
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Dwie wyprawy na Mołdawię i Wołoszczyznę, podjęte w latach 1686 i 1691,  zakończyły  się
znacznymi stratami i zupełnym niepowodzeniem. Okazało się przy tym, że Turcja, mimo znacznego
osłabienia,  mimo  zaburzeń  wewnętrznych,  jakie  nią  targały,  była  wciąż  jeszcze  zbyt  silna  dla
Polski.  Rokrocznie  przebijali  się  też  Tatarzy  przez  nieszczelną  blokadę  Kamieńca,  przy  okazji
pustosząc ziemie ukraińskie i podolskie.

Członkowie Ligi zarzucali Sobieskiemu brak energii w działaniach i chęć zawarcia odrębnego
pokoju z sułtanem. Po 1686 roku przestały nadchodzić subsydia papieskie, które otrzymał teraz
cesarz, zdobywający właśnie Budę. Wenecjanie, po zdobyciu Morei, nie zamierzali również zbytnio
wdawać się w przewlekłe wojny. Papież i Austria, szukając dla siebie takiego sojusznika, który
mógłby wiązać siły tureckie na innym froncie, zwrócili się w kierunku Rosji. Poselstwa rosyjskie
przybyły kolejno do Wiednia i Rzymu, targowano się długie miesiące i — na koniec — 8 lutego
1697 roku Rosja została pełnoprawnym członkiem Ligi.

W ten sposób zarysowały się przed władcami z Moskwy dwa cele polityczne, które pragnęli
kolejno  realizować.  Pierwszym  miało  być  zniszczenie  państwa  tatarskiego  i  wyjście  szerokim
frontem nad Morze Czarne, drugim — poskromienie kozaczyzny i przyłączenie Ukrainy w całości i
na  stałe  do  Rosji.  Drugi  cel  wprowadzał  carat  w  konflikt  z  Rzecząpospolitą.  Od  tego  czasu
ambasadorowie rosyjscy zaczną budować w Polsce swoje stronnictwo, którego głównym zadaniem
było  uniemożliwianie  za  wszelką  cenę  jakiejkolwiek  próby  naprawy  ustroju  Rzeczypospolitej.
Miejsce konfliktu polsko-tureckiego zajął na arenie politycznej Europy konflikt rosyjsko-turecki. 

Pałac w Wilanowie. Widok od strony wjazdu

Stopniowo na stronę  caratu przechodzić będą ciemiężeni przez Turków Słowianie bałkańscy.
Upragniony przez nich rosyjski władca-wyzwoliciel  zawsze w pieśniach ludu nazywany będzie
nadal „Jowanem”.

Rozgoryczony niepowodzeniami i  niewdzięcznością,  trapiony chorobami,  zmęczony trudami
panowania król Jan III coraz częściej zamykał się w Wilanowie i tu w gronie najbliższych wiódł
żywot bogatego szlachcica. Sadził drzewa w parku, czasem nawet polował w okolicach, częściej
jednak,  siedząc  w  karmazynowym  fotelu  z  miękkimi  poduszkami  pod  stopy,  gawędził  z
Matczyńskim,  architektem Loecim lub  wprost  drzemał,  wsłuchany  w  smętne  tony  ukraińskich
dumek.
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Dnia 17 czerwca 1696 roku po południu! schwyciły  go straszliwe duszności. Otaczającym łoże
przyjaciołom, proszącym o słowa pożegnania dla kraju, miał  jeszcze siłę powiedzieć: „Za życia nie
słuchali, zaliż martwego słuchać będą?” Wkrótce potem umarł.

Wraz  ze  śmiercią  Jana  Sobieskiego  skończyła  się  epoka  niezależnej  polityki  polskiej.  Jego
następcy, obcy narodowi Sasi, potrafili w ciągu niecałego stulecia wpędzić kraj w zależność od
potężnych sąsiadów. Synowie zawiedli pokładane w nich nadzieje, żona opuściła  Rzeczpospolitą
wyjeżdżając do Paryża.

W 1698 roku w małym miasteczku Karłowicach . zebrali się delegaci państw Ligi. Długo trwały
rozmowy z upartymi Turkami, którzy niejednokrotnie zrywali je, niezadowoleni z przegranej. Z
pośrednictwem  wystąpiła  Anglia  i  Holandia,  zarazem  sułtan  kazał  uwięzić  podburzającego
janczarów  do  dalszej  wojny  posła  francuskiego.  Wreszcie  podpisano  warunki  pokoju.  Cesarz
zyskiwał upragnione Węgry, zmuszone do złożenia mu hołdu i obsadzone przez załogi austriackie.
Republika Wenecka zajmowała ostatecznie Moreę na wybrzeżu greckim, Dalmację-i kilkadziesiąt
wysp na Adriatyku. Car terytorialnie nie zyskał nic, ale osłabiony sułtan nie mógł nadal chronić
Tatarów ani Kozaków przed ekspansją rosyjską. Rzeczpospolita — chyba przez pamięć wytrwałych
bojów Sobieskiego — powracała do Kamieńca, który Turcy zmuszeni zostali j wydać z artylerią i
prochami. 
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Podanie głosi, że ustępujący komendant janczarski, nie chcąc wydać fortecy w ręce Polaków,
rzucił na otwarte baryłki prochu płonący lont. Pochwycił go generał Kątski, długoletni towarzysz
walk króla Jana III i trzymał w dłoni, nie • zważając na ból, dopóty, dopóki nie zgasł.

Sobieski zyskał pośmiertnie jeszcze jeden liść do wieńca swej sławy. Od momentu odebrania
Kamieńca ustały bowiem ostatecznie trwające od 458 lat najazdy tatarskie. 
Ziemie  kresowe,  niszczone  niemal  co  roku w  setkach  zbójeckich  napadów,  mogły  wreszcie
odetchnąć swobodniej. Powracali z jasyru, nieraz po wielu latach,  mieszkańcy Ukrainy, Podola,
Pokucia.  Znowu  zaludniły  się  opuszczone  wsie  i  miasteczka,  bezpiecznie  ciągnęły  karawany
kupieckie,  na  step  wyszły  stada  koni,  wołów i  owiec.  I  chyba  ten   skutek  wypraw Jana   III,
wieńczący jak gdyby trudy jego życia, nadaje  jego walkom i wysiłkom sens głęboko ludzki.

-------------
Copyright  by  Radosław  Sikora  

Wiedeń  12  IX  1683

Wprowadzenie
Gdy  21  stycznia  1683  „pełne  blasku  buńczuki  monarchy”  tureckiego  zostały  wyniesione  i
wystawione przed „Bramę Szczęścia” w Adrianopolu, cała Europa wstrzymała oddech. Był to znak
rozpoczynającej  się  wojny.  Tym  razem  celem  Imperium  Osmańskiego  było  Cesarstwo  z  jego
stolicą. Na jego ratunek pospieszyły dziesiątki tysięcy żołnierzy z państewek niemieckich i z Polski.
Na czele sił koalicyjnych stanął polski król, pogromca Turków, Jan III Sobieski. Odsiecz wiedeńska
i bitwa pod Wiedniem 1683 r., to olbrzymia operacja wojskowa, której kulminacyjnym punktem
była szarża ok. 20 tys. jeźdźców polskich i cesarsko-bawarskich; szarża, która przełamała i zegnała
z pola wojska najeźdźcy. Pełnym w niej  blaskiem zajaśniało ok.  3000 husarzy polskich,  którzy
przodowali reszcie kawalerii. 

Do legendy przeszła reakcja żołnierzy niemieckich, którzy na widok husarzy – lśniących pięknymi
zbrojami,  dysponujących  długimi  kopiami,  na  końcach  których  łopotały  barwne  proporce,  z
szumem przyczepionych  do  pleców skrzydeł  spływających  po  stokach  Schafbergu  na  wroga  –
przystanęli.  Przystanęli,  aby  móc  podziwiać  ten  niesamowity  widok  ruszającej  do  boju  jazdy
polskiej [1]. Celem tego rozdziału nie będzie jednak opisanie owej słynnej szarży. Postawiliśmy
sobie zadanie znacznie skromniejsze. Poniżej zajmiemy się samotnym bojem chorągwi husarskiej
królewicza  Aleksandra;  bojem,  który  poprzedził  tamtą  wielką  szarżę.  

Źródła
Bitwa pod Wiedniem odbiła się tak szerokim echem w Europie, że nie sposób choćby wymienić
wszystkich źródeł, które o niej pisały. Obfitość listów, relacji, raportów, w końcu wierszy i innych
utworów literackich, jest olbrzymia. Fragmenty najcenniejszych z nich zebrał Mirosław Nagielski
w pracy „Venimus, Vidimus, Deus vicit. Wiktoria wiedeńska 1683 roku w relacjach i dokumentach
z epoki.”. Na uwagę zasługuje również zbiór źródeł muzułmańskich, który zebrał, przetłumaczył i
opracował Zygmunt Abrahamowicz („Kara Mustafa pod Wiedniem”). Czytelnika zainteresowanego
dziejami  bitwy odsyłamy do szeregu prac  jakie  na jej  temat  powstały.  Wśród nich,  szczególną
pozycję zajmuje książka Jana Wimmera „Wiedeń 1683. 
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Dzieje kampanii i bitwy”.

O ile źródeł i opracowań operacji wiedeńskiej jest multum, o tyle opisów samej szarży chorągwi
husarskiej królewicza Aleksandra nie ma zbyt wiele. Nic w tym dziwnego, gdyż był to tylko jeden z
licznych  epizodów  wielkiej  batalii.  O  szarży  tej  pisali:
Mikołaj  na  Dyakowcach  Dyakowski  w  swoim  "Dyaryuszu  wideńskiej  okazyji  przez
Najjaśniejszego  Króla  Jmci  polskiego,  Jana  Trzeciego,  z  wiekopomną  sławą  narodu  naszego
ekspediowanej,  teraz  przez  W.  Jmci  Pana Mikołaja  na Dyakowcach Dyakowskiego,  podstolego
latyczewskiego, natenczas w pokoju tegoż Najjaśniejszego Króla Jmci służącego i pod Widniem
actu będącego, ile przy młodej natenczas aplikacyji, co rozum uważał, oko widzieć, ucho słyszeć a
pamięć pojąć mogła, wypisany". Barokowy tytuł wyjaśnia, kim była osoba autora i jaką naówczas
funkcję  pełniła.  Dodajmy  tylko,  że  diariusz  ten  został  przez  autora  spisany  po  1717  r.  [2].
Wojciech Stanisław Chróściński w liście do Urszuli Modrzewskiej z 29 X 1683 [3]. 

W czasie  bitwy wiedeńskiej  Chróściński  był  dworzaninem podskarbiego nadwornego,  Andrzeja
Modrzewskiego. Ten zlecił Chróścińskiemu komendę nad swoimi wozami z prowiantem. W chwili
interesującej nas tutaj szarży, Chróściński połączywszy uprzednio powierzone mu wozy z taborem
królewskim,  próbował  dotrzeć  do  Modrzewskiego  na  pole  bitwy.  To mu się  jednak  nie  udało.
Przebieg szarży chorągwi husarskiej królewicza Aleksandra, w której brał udział i w której zginął
podskarbi nadworny, opisał mu „Pan Wierzeyski” [4].

Królewicz Jakub Sobieski w "Dyaryuszu wyprawy wiedeńskiej w 1683 r. królewicza Jakuba 
Sobieskiego" [5]. Jakub Sobieski, syn Jana III Sobieskiego, brał udział w bitwie, przebywając stale 
przy boku ojca [6].
Żołnierz turecki, Dżebedżi Hasan Esiri w dziele "Probierz państw i sonda narodów". Dżebedżi 
Hasan Esiri brał udział w wyprawie wiedeńskiej a swoje literackie dzieło ukończył w latach 1725 – 
1726 [7].

Starcie
Wydobywające się po długim marszu z lasu wiedeńskiego oddziały polskie, zaczęły formować szyk
prawego skrzydła armii koalicyjnej (mapa 6). Teren jaki dotąd mijały, nie sprzyjał kawalerii. Las 
uniemożliwiał rozwinięcie szyków polskich. Po wyjściu z niego, okazało się, że obszar dzielący 
Polaków od wojsk tureckich, także nie jest wolny od przeszkód. Naoczny świadek opisał go 
następująco:

„Wojsko nasze polskie miało niepościwe [niedogodne] miejsce i nie sposobne do szyku, bo się na 
winogrady trafiło naszym, co zaś winograd, to gospodarz każdy sobie swoją winnicę podmurował, 
nadsypał miedzy albo granicy.” [8]
Wykorzystywała to piechota polska, która pod osłoną tych przeszkód terenowych wypierała 
przeciwnika na dalsze pozycje, aby wychodząca z lasu jazda koronna miała miejsce na 
sformowanie szyków. Francuski inżynier służący w armii polskiej (Filip Dupont) notował, że:
„Pewną jest rzeczą, że piechota ta zawdzięczała to powodzenie zaraz od początku właściwości 
gruntu, która nie dozwalała jeździe tureckiej ataków zwykle z tak strasznym zapędem przez nią 
wykonywanych.” [9)

W tym momencie, takie ukształtowanie terenu i obecność przeszkód naturalnych były korzystne dla
Polaków. 

                                                                   35.



Umożliwiały one stosunkowo spokojne rozwinięcie się armii koronnej. Nieliczna na tym odcinku 
piechota turecka [10] próbowała co prawda temu przeciwdziałać, ale piechota polska powoli 
wypierała ją z zajmowanych wzgórz i dolinek, aż:

„Na koniec około czwartej godziny [po południu], kiedy armia nasza zdobyła krok za krokiem cały 
ten obszar tak nierówny, nieprzyjaciel wykonał odwrót aż pod swój obóz bardzo pośpiesznie; tam 
stanął i na nowo się sprawił w szeregi.” [11]

Wtedy to wojska koronne uszykowały się na pozycjach wyjściowych do ostatecznego natarcia. 
Główne siły Polaków stały na zboczach wzgórza Schafberg [12]. Choć teren w tym miejscu 
wydawał się być dogodny dla działań kawalerii, to jednak dowódcy polscy i sam król wiedzieli, że 
może to być jedynie złudzenie. Przecież dopiero co mijali okolice, które również, na pierwszy rzut 
oka, wydawały się sprzyjać jeździe. Tymczasem były one pełne niespodziewanych przeszkód. 
Generał artylerii koronnej Marcin Kątski, opisał je następująco:

„[...] ta góra nad samym szykiem tureckim była i nie miała [już] lasu, chrusty tylko cierniowe 
między winnicami, w których rowy, i przymurki nie mniejszą czynili przeszkodę, bo takie było 
miejsce na tych górach, gdzieśmy się bili, że choć się ziemia zdawała bez zawady, zbliżywszy się 
zastaliśmy albo rów haniebnie głęboki, albo podmurowaną winnicę, z której było na kilka łokci 
skakać [z niej w dół] albo wyłazić trzeba.” [13]

Nic więc dziwnego, że szykujące się do zadania ostatecznego ciosu dowództwo polskie, chciało 
ponad wszelką wątpliwość wyeliminować możliwość napotkania na swej drodze kolejnej 
niespodzianki. Chciało wyeliminować możliwość zamieszania, do jakiego niechybnie by doszło, 
gdyby tysiące spływających po zboczach Schafbergu koni, nagle stanęło przed przeszkodą zbyt 
trudną do szybkiego sforsowania. Zamieszanie takie groziło powstaniem paniki a w jej efekcie 
klęską. Dlatego tak hetman Sieniawski jak i król, postanowili rozpoznać teren przed swoimi 
wojskami, wysyłając w próbną szarżę po jednej chorągwi husarskiej. Przechodzimy w ten sposób 
do szarży chorągwi husarskiej królewicza Aleksandra Sobieskiego. Jej opis zaczniemy od 
zaprezentowania polskich relacji:

„Jak się już uszykowało wojsko i Król stanął na swoim miejscu, zawołał Król: ‘A jest rezydent od
chorągwi królewicza Aleksandra?’,  bo taka jest  reguła wojskowa, aby od każdej chorągwi przy
wodzu był rezydent, któremu rozkazuje Król: ‘Biegaj,  Waszeć,  do chorągwi swojej,  aby tu pan
porucznik  z  nią  przychodził’.  W tym punkcie  przyprowadza  chorągiew porucznik,  na  ten  czas
[Zygmunt] Zwierzchowski, podkomorzy łomżyński, i mówi do Króla: ‘Przyszedłem tu za znakiem
pańskim,  czekam  dalszego  ordynansu  WKM’.  Król  wziąwszy  perspektywę  [lunetę],  a
rekognoskując [oglądając] tureckie wojsko mówi do porucznika: ‘Widzisz, Waszeć, tę kupkę, Panie
poruczniku?’ 

Porucznik  mówi:  ‘O  toż  to,  tam  sam  Wezyr  stoi!’ I  znowu  Król  wziąwszy  perspektywę,  a
przypatrując się mówi: ‘Dopiero sznury rozciągają sejwanowe (sejwan [namiot bez ścian bocznych,
płaski, używany tylko dla ochrony przed słońcem] zaś jest ten, którego dla chłodu zażywają, a tegoż
dnia był upał wielki), żebyś mi, Waszeć, Panie Poruczniku, tam w nim kopie skruszył, rozkazuję’. 
Odebrawszy ten ordynans ustny,  porucznik ruszył  się  na tę imprezę ze swoją jedną chorągwią,
złożywszy kopiją w pół ucha końskiego, według reguły i zwyczaju usarskiego, prosto pod samego
Wezyra poszedł, któremu od żadnej chorągwi posiłku dać zakazał Król i owszem z tą prekaucyją
[ostrzeżeniem] posłał do niego Matczyńskiego, koniuszego koronnego, żeby mu powiedział, jeżeli
wesprze go nieprzyjaciel,  żeby na Króla nie nawodził nieprzyjaciela, ale żeby on tamtą ścieżką
salwował się, którą mu z rozkazu królewskiego pokazał koniuszy koronny. 
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Turcy widząc tak małą garstkę ludzi,  bo ich tylko dwieście było pod tą chorągwią,  nic ich nie
atakowali, ale im jeszcze miejsca ustępowali i umykali się, gdy widzieli, że pod samego Wezyra
szli, rozumiejąc, iż się na turecką stronę przedają [przechodzą]. Jak się tedy pod samego Wezyra
podsunęli, tak w ten tłum ludzi, co przy Wezyrze był, uderzyli kopijami, co gdy zobaczyli Turcy
tak, jak gdyby kto w ul pszczół uderzył, rzucili się na tę jedną chorągiew to z dżydami [dzidami], to
z szablami, to ze strzelbą Turcy. 

Oni zaś jak się tam salwowali, już nie mogliśmy rozeznać dla wielkiego tumanu prochów, który jak
osiadł, to też widzieliśmy, że kiedyś niekiedyś błysnęła się chorągiew, która była w pół czarna z
źółtogorącą kitajką, na niej orzeł biały. W ten czas zaś, gdy widział Król, że już Turcy na nich
wsiedli  i  nic  ich widać nie  było,  tylko tuman nad niemi,  dobył  drzewa Krzyża św.  i  karawaki
[krzyża  o  podwójnych  ramionach  mającego  na  sobie  7  mniejszych  krzyżyków  i  18  liter
początkowych modlitw w języku łacińskim] z odpustami wielkiemi, żegnał ich, mówiąc te słowa:
‘Boże Abrahama, Boże Izaaków, Boże Jakubów, zmiłuj się nad ludem twoim’. Po tym osobliwszą
protekcyją Matki Najświętszej, a cudem prawie Bożym, z pośrzodka tak wielkiej tłuszczy ludzi
salwowali się, pod które wojsko, jak się dobrze zbliżyli, Turcy ich opuścili. 

Otrzepawszy się z kurzawy, przyjeżdża porucznik do króla z tą chorągwią (pod którą zginęło było
natenczas kompaniji zacnych i godnych dziewiętnastu, z pocztowych trzydziestu i sześć) i mówi:
‘Podług rozkazu WKM sprawiłem się’. Król odpowiada: ‘Chwała Bogu, że Waszeci Pan Bóg żywo
i zdrowo przyprowadził; a co za szkodę, Waszeć, masz między ludźmi?’ 

Odpowiada porucznik: ‘Jeszcze się pomiarkować nie mogę’. Król mówi: ‘Żebyś mi, Waszeć, po
haśle report uczynił rejestrem z imienia i przezwiska, kto zginął’. Co zaś za tajemnica była, że Król
tę  jedna  chorągiew  wydał  na  mięsne  jatki,  fundamentalnie  Bóg  tylko  wi.”  [14]

„Pan  Hetman  Koronny  rzekł  do  Króla  Jegmści:  ‘Niech  moja  husaria  rozerwie  te  szyki’.  Król
Jegmść,  żeby  się  był  nie  zdał  żałować  swojej  także  husariej,  odpowiedział:  ‘Niech  też  i
królewiczowa skoczy; kędy jest, Mści Panie Podskarbi?’. A ona blisko była hetmańskiej dywizyjej,
po  którą  gdy  biegł  Jegmość  Dobrodziej  [podskarbi  nadworny  koronny  Andrzej  Modrzewski],
przyprowadził też chorągiew husarską królewiczową przed króla, który zawołał:

 ‘Dalej w imię Pańskie!’ – a Jegmść Dobrodziej, jako od młodości serca męskiego, całemu światu
polskiemu  wiadomego,  będąc,  przesadził  się  na  rumaku  parowem;  za  nim  husaria  królewicza
Aleksandra przeprawiać się po jednemu przez on dół poczęła, której Jegmść nie czekając, pod górę
do tłumu wszystkiego, gdzie Wezyr stał, skoczył, a za nim i jeden człowiek żywy się nie ruszył. 

Tam tedy, dzidę w poganinie utopiwszy, i pistolety wystrzeliwszy, obaj do szable się porwali. Turcy,
widząc  że  żaden  go  nie  sekunduje  [wspiera],  a  husaria  jeszcze  się  przez  ów  rów  przebiera
[przedostaje], ostępem skoczyli z góry na niego, i zaraz dzirydami pod lewe oko na wylot w głowę,
i  na  prawej  stronie  pod  szczęką  kilką  także  dzid  przebitego  na  wylot,  jak  snopek  z  siedzenia
podnieśli; w tym rzuciwszy się większym tłumem, w piersi buzdyganem uderzyli,  w lewą rękę
okrutnie posieczonego, w prawą łopatkę i po udach przebitego, zwalili na ziemię. 

Tam pancerz i misiurkę, i szablę obdarszy, chcieli już konającemu głowę uciąć; (bo kogo posiekali,
głowy ucinali każdemu, i do Wezyra nosili) – i ze trzy razy okrutnie w szyję leżącego cięli, ale ich
tym razem zraziła [odpędziła] husaria królewiczowa, że szyja z głową na krztoni [krtani] zostały. Tu
tedy  przyrzeczona  [wspomniana]  husaria,  którą  Jegmść  Dobrodziej  przywodził,  okryła  się  w
największym ogniu,  w same czoło  wezyrskie  i  chańskie  uderzywszy tak  szczęśliwie,  że  zaraz
nieprzyjaciel tył sromotnie podał i uciekać począł.” [15]
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„Po uszykowaniu w ten sposób wojska, mężnie z obu stron walczono. Podskarbi Modrzewski, 
poszedłszy na czele, u podnóża góry za rowem zabity został [...]” [16]
Spróbujmy teraz, z przedstawionych relacji, ułożyć scenariusz wg którego przebiegało to starcie. 
Jan III Sobieski, do rozpoznania terenu przed swoją grupą wojsk, wybrał chorągiew husarską 
swojego syna Aleksandra. 

Etatowo, liczyła ona 200 koni (i taką liczbę podał Dyakowski), lecz faktycznie na popisie odbytym 
1 VIII 1683, stwierdzono w niej obecność jedynie 149 koni [17]. Dowództwo nad nią sprawował 
porucznik Zygmunt Zbierzchowski vel Zwierzchowski, podkomorzy łomżyński [18]. O dziwo, 
osobą łącznikową między królem a tą chorągwią był podskarbi nadworny Andrzej Modrzewski. Jest
to dziwne dlatego, że Modrzewski był rotmistrzem własnej chorągwi pancernej a w trakcie marszu 
wojska polskiego pod Wiedeń, został również obarczony dowództwem chorągwi husarskiej Jana III
Sobieskiego, po tym, gdy jej poprzedni dowódca (Aleksander Polanowski) rozchorował się i musiał
wrócić do kraju [19]. Miał więc Modrzewski wystarczająco dużo zajęć z dwoma własnymi 
chorągwiami, żeby nie musieć spełniać jeszcze roli rezydenta od chorągwi królewicza Aleksandra 
przy królu.

Tylko, czy faktycznie był on rezydentem od tej chorągwi przy królu? Właśnie jego wysoka pozycja
w wojsku polskim wydaje się temu wyraźnie przeczyć.  Dziwne by było, aby rotmistrz własnej
chorągwi  pancernej  a  zarazem  porucznik  królewskiej  chorągwi  husarskiej,  był  osobą  z  góry
przeznaczoną  do  pełnienia  roli  posłańca  między  królem  a  porucznikiem  chorągwi  husarskiej
królewicza Aleksandra, która to jednostka w hierarchii wojskowej stała przecież poniżej chorągwi
husarskiej samego króla. 

Wydaje się, że wbrew temu co pisał Dyakowski, nie każda chorągiew miała przy królu swojego
rezydenta, lecz wokół Jana III Sobieskiego, skupiała się grupa zaufanych dworzan, których używał
on do takich posług jak ta. Podskarbi nadworny do tej grupy się zaliczał, dlatego to Modrzewski
udał się do Zbierzchowskiego, przekazując mu rozkaz stawienia się z rotą przed osobą monarchy.
Dlatego też obaj przyprowadzili chorągiew husarską królewicza Aleksandra przed oblicze władcy.
Stąd  Dyakowski  zanotował,  że  zrobił  to  Zwierzchowski,  a  Chróściński  stwierdza,  że  zrobił  to
Modrzewski.
 
Po przybyciu rzeczonej roty, Jan III Sobieski wydał Zbierzchowskiemu rozkaz przeprowadzenia
szarży w kierunku namiotów wezyra Kara Mustafy, który to wezyr był naczelnym wodzem armii
tureckiej, a którego pozycja znajdowała się naprzeciw pozycji polskiego króla i jego grupy wojsk.
Jak już pisaliśmy, akcja ta miała na celu sprawdzenie terenu między oboma wojskami. Dyakowski
tego nie rozumiał, stąd jego zaskoczenie tą, zdawałoby się bezsensowną, szarżą. 
Chcąc się wykazać przed królem odwagą, do husarzy Zbierzchowskiego przyłączył się ochotniczo
Modrzewski.  

Chorągiew husarska uformowała się w dwa szeregi [20] i rozpoczęła szarżę. U podnóża Schafbergu
znajdował się jednak rów. Sprawił on husarzom pewien problem. Co prawda pokonali  go,  lecz
zrobili to powoli. Po jego przebyciu uformowali ponownie szyk i ruszyli na Turków. W tym czasie,
Andrzej  Modrzewski,  będąc  ubrany w strój  pancernego (przypomnijmy,  że  był  on rotmistrzem
chorągwi  pancernej),  nie  czekając  na  husarzy,  wysforował  się  daleko przed  rotę,  do  której  się
przyłączył.  To  jego  „serce  męskie,  całemu  światu  polskiemu  wiadome”,  przyniosło  mu wtedy
zgubę. Samotnie natarł na pierwszych napotkanych nieprzyjaciół. 
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Uderzył jednego z nich rohatyną, która zapewne uwięzła w ciele wroga. Podskarbi posiłkował się
wtedy  pistoletami.  Wystrzelił  z  nich  i  chwycił  za  szablę.  Szablą  nie  mógł  jednak  dosięgnąć
przeciwników,  rzucających  w  niego  dzirytami  [21]  i  kłujących  lancami.  Gdy  pokonanemu
Modrzewskiemu  próbowano  odrąbać  głowę,  nadciągnęła  chorągiew  husarska.  Turcy  na  widok
złożonych „w pół ucha końskiego”,  tj.  pochylonych do ataku kopii,  pierzchli  na boki.  Myli się
Dyakowski twierdząc, że myśleli oni, że Polacy próbują przejść na turecką stronę. 

Widok husarzy z bronią pochyloną do ataku był zupełnie jednoznaczny. Muzułmanie usuwali się z 
drogi husarskim kopiom, wiedząc dobrze, czym grozi spotkanie z nimi. Ich szansą było otoczenie 
Polaków i uderzenie na nich ze skrzydeł i od tyłu, a nie ścieranie się we frontalnej walce. Nie 
rozumiał tego pokojowiec Dyakowski, stąd jego błędne tłumaczenie tego co widział. Rozumiał to 
natomiast były husarz Wespazjan Kochowski, świadek bitwy wiedeńskiej, który starcie husarii z 
jazdą turecką opisał następująco:

„Husarz kopije jeno co swe złoży
Niejeden na szpil zostaje wetchnionych,
Co ich nie tylko zamiesza, lecz strwoży,
Sztych nieuchronny i nie odłożony,

Bo kogo trafi, tyrańsko się sroży
Biorący czasem i po dwie persony,
A drudzy pierzchną tak skwapliwym tropem,
Jak muchy przykrym sobie przed ukropem.

Jednak tak oni ustępują kroku,
Iże zmieszani w lot do sprawy przydą,
Potem na odwrót, z którego chcą boku
Na lotnych koniach nieprzyjaciół zydą.
Dopieroż szablom dodają obroku

Ze krwie chrześcijan albo bystrą dzidą
Straszni jak znowu co dopiero bici,
Odnawiają bój męże znamienici.
Jakoż i wtenczas przyznać im, że męże,
Gdyż i w poganach godna chwały cnota,
Od nich Potocki i Modrzewski lęże
Pamięci godni [...]” [22]

Powtórzmy. Jazda turecka pierzchała na boki przed husarskimi kopiami. Ci jeźdźcy, którzy nie 
zdążyli tego uczynić, padali ich ofiarą. Ale jeźdźcy muzułmańscy pierzchali tylko po to, aby 
uniknąć walk czołowych. Sprawnie manewrując, dążyli do wyjścia na skrzydła husarzy a gdy to 
uczynili, gdy zeszli z linii celowania morderczych kopii, mogli wykorzystać swoją broń. Kawaleria 
turecka miała tu jeszcze o tyle utrudnione zadanie, że husarze nosili zbroje, które ich dobrze 
chroniły przed ciosami szabel i lanc. Dżebedżi Hasan Esiri wyjaśnia, jak sobie w tej sytuacji 
poradzono:

„Pierwszy zakuty w żelazo hufiec rzucił się na sajban [namiot] prześwietnego serdara jegomości [tj.
wezyra Kara Mustafy].
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 Przeciwko niemu ruszyli i zwarli się z nim wówczas lewandowie prześwietnego serdara jegomości
pod wodzą serczeszmego tudzież jego agowie pałacowi i nadworni. Giaurzy byli jednakże wszyscy
w żelazach,  więc szabla na nic  się  tam zdała,  ale  doświadczeni  w bojach bohaterzy [żołnierze
tureccy]  wcale  się  tym nie  stropili.  Każdy z  nich  miał  młot,  maczugę  lub  topór,  więc  poczęli
grzmocić giaurów po głowach, twarzach i rękach, ci zaś, którzy nie mieli takiego sprzętu, swoimi
szablami rozpruwali im konie. W ten sposób z Bożą łaską zmuszono ich do odwrotu, a większość
położono trupem lub raniono.” [23]

Cała ta taktyka była skuteczna, ale tylko w starciu z pojedynczą chorągwią husarską, którą można
było otoczyć. Było to jednak niemożliwe, gdy skrzydeł jednej chorągwi pilnowała inna chorągiew,
tj. gdy do ataku wychodziło całe ugrupowanie jazdy polskiej. Jeźdźcy tureccy, którzy próbowali
uchylić się przed ciosami kopii jednej chorągwi husarskiej,  wpadali wtedy pod kopie sąsiedniej
chorągwi.  Nie  mieli  oni  po prostu miejsca  na manewr;  nie  mieli  możliwości  obejścia  skrzydeł
poszczególnych chorągwi. A przy braku takiej możliwości, gdy zmuszeni byli zetrzeć się z frontem
chorągwi husarskiej, Turcy byli bezbronni. 

Tym razem jednak, szarżowała na nich jedna tylko chorągiew husarska. Żołnierze tureccy najpierw 
rozstąpili się przed nimi, by zaraz potem rzucić się na nich ze skrzydeł i od tyłu. Wywiązał się 
krwawy bój. Ale choć Polacy byli wielokrotnie mniej liczni od przeciwnika, choć walka była 
bardzo zażarta, husarze zdołali się przebić i prowadzeni wciąż przez Zbierzchowskiego, wrócić do 
własnego wojska. Zadanie swe wypełnili. Pokazali, że szarża w tych warunkach terenowych była 
możliwa. Szarżę tę przypłacili jednak stratą do 12 towarzyszy i znaczną liczbą pocztowych [24]. 
Dla chorągwi liczącej sobie 149 koni, była to prawdziwa hekatomba. 

Uwagi i wnioski

Opisane przez nas okoliczności, w jakich doszło do szarży chorągwi husarskiej królewicza 
Aleksandra, pokazują olbrzymią wagę, jaką dla kawalerii w ogólności a dla husarii w szczególności
odgrywało ukształtowanie terenu, w którym działała jazda. Żeby go sprawdzić, wybitny wódz, 
jakim był Jan Sobieski, nie zawahał się wysłać w zdawałoby się samobójczą misję całą chorągiew 
husarską. 
Dopiero  po  tym rekonesansie,  gdy  okazało  się,  że  teren  między  wrogimi  sobie  wojskami  jest
wystarczająco  dobry  dla  jazdy,  polski  król  wyda  rozkazy  do  generalnego  natarcia.  
Starcie husarzy Zbierzchowskiego z jazdą turecką pokazuje również słabości i zalety obu typów
wojsk. Husarze byli nie do pobicia we frontalnym ataku. Zawdzięczali to głównie kopiom oraz
zwartości formacji. 

Dzięki zbrojom, które nosili, byli również bardzo trudni do pokonania w walce z bliskiej odległości,
tj. po złamaniu kopii. Jazda turecka miała pewne szanse w starciu z husarią, ale tylko wówczas, gdy
sprawnym manewrowaniem wyprowadzała uderzenie na skrzydła i tyły skrzydlatych jeźdźców. Nie
zawsze  było  to  jednak  możliwe.  Do  wyjątków  należy  zaliczyć  sytuacje,  gdy  rota  husarska
szarżowała  samotnie.  Zwykle  działała  ona  w  większych  jednostkach  taktycznych,  mając
zabezpieczone skrzydła przez sąsiednie jednostki. W bitwie pod Wiedniem takim zabezpieczeniem
skrzydeł poszczególnych rot husarii były umieszczane tam jednostki pancerne [25]. 

Olbrzymie straty, jakie poniosła chorągiew husarska Aleksandra Sobieskiego pokazują, jak 
niebezpieczny dla kawalerii był atak skrzydłowy, gdzie atakujący używali nie broni palnej, ale lanc,
szabel, młotów i toporów. To, że w takich warunkach rota ta nie została całkowicie zniszczona, lecz
przebiła się i wróciła do własnej armii, świadczy o wciąż wysokim poziomie wyszkolenia 
reprezentowanym przez husarię polską. 
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20 Dupont, Opis, s. 84.

21 Dziryt – rodzaj broni wschodniej, służącej do miotania lub walki wręcz. Zazwyczaj był to 
osadzony na 70 – 90 cm drzewcu stalowy grot o długości ok. 15 cm. Drzewce na końcu posiadało 
metalowe okucie lub metalowe pióra działające jako statecznik w czasie lotu. Choć w samej Turcji 
dziryty miały zazwyczaj groty trój- lub czwórgranne z wklęsłymi bokami, osadzone na metalowych
prętach obłożone rogiem. Dobrze wyważona całość umożliwiała celny rzut na odległość 
kilkudziesięciu metrów. Zwykle 2 lub 3 dziryty noszono w płaskim kołczanie. (Gradowski, 
Żygulski, Słownik, s. 165).
22 Kochowski, Dzieło, s. 31 – 32.
23 Dżebedżi, Wspomnienia, s. 226 – 227.
24 List Jana III Sobieskiego do żony z 10 X 1683 (Sobieski, Listy, s. 560 – 561).

Co prawda Dyakowski twierdzi, że w szarży tej zginęło 19 towarzyszy i 36 pocztowych, ale wbrew 
jego opinii sądzimy, że nie są to straty poniesione tylko w tej szarży, lecz są to całkowite straty 
chorągwi husarskiej królewicza Aleksandra w walkach w 1683 r. Dlaczego? Otóż Jan III Sobieski w
wyżej wzmiankowanym liście do żony pisał: 

„[...] nieszczęśliwa chorągiew Aleksandra, co pod Wiedniem zabito mu dwunastu towarzystwa, we 
czwartek czterech, a wczora jednego z działa, Załuskiego, między wszystkim wojskiem; tak tedy z 
czeladzią [tj. pocztowymi] ta jedna chorągiew straciła już ludzi pięćdziesiąt.”
Czyli zdaniem króla, chorągiew jego syna w całej bitwie wiedeńskiej straciła 12 towarzyszy, w 
bitwie „we czwartek”, tj. w pierwszej bitwie pod Parkanami (7 X 1683), kolejnych 4 a w drugiej 
bitwie pod Parkanami (9 X 1683) jednego. Także do 10 X 1683 straty tej jednostki wynosiły 17 
zabitych towarzyszy i 50 – 17 = 33 pocztowych. Jak widać są to straty mniejsze niż te, które podaje 
Dyakowski. Domyślamy się więc, że Dyakowski o stratach chorągwi husarskiej królewicza 
Aleksandra (19 zabitych towarzyszy i 36 zabitych pocztowych) dowiedział się po całej kampanii 
wiedeńskiej i błędnie przypisał je w całości szarży, którą w tym rozdziale opisaliśmy.

http://www.historycy.org/
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                WIELKA   LIPA   POD  WIEDNIEM
Drugi autor  przypadkiem  opisał nie zdając sobie z tego sprawy, jak król Jan III Sobieski został
podstępnie wciągnięty w Bitwę  pod Wiedniem pod  pretekstem  krucjaty   anty muzułmańskiej tam
miał zostać pobity z kretesem  w  zasadzce. 

WIELKA   LIPA   POD  WIEDNIEM
Słynna  wiedeńska  Wictoria  była wielką  lipą!

Pod względem  militarnym  wojska  koronne  polskie  okazały się  jak zwykle  niedoścignione, ale
sama  bitwa  była  zręcznie  zaaranżowana i uzgodniona  tak , aby była  przegrana  po  to,  aby
wciągnąć  Rzeczpospolitą w  matactwa  polityczne  i zrujnować  gospodarczo. Cała  historia  jest w
w  Wikipedii  ,dlatego   zacytuję   wybrane   fragmenty  z  komentarzem   na   potwierdzenie
powyższego twierdzenia.Wikipedia  nie podaje  nic  o  jakichkolwiek stratach  austriackich  przez
tą  bitwą !

(…..) W 1682 roku, w należącej do Austrii części Węgier (obecnej Słowacji), wybuchło powstanie
antyhabsburskie. Na jego czele stanął Emeryk Thököly. Turcy, zajmujący pozostałą część Węgier,
starali  się  je  wykorzystać,  a  po  oddaniu  się  Thökölyego  w  zależność  lenną,  Porta podjęła
przygotowania do nowej wielkiej wyprawy wojennej.Zagrożony najazdem cesarz Leopold I zwrócił
się do Polski z propozycją zawarcia zaczepno-odpornego przymierza przeciw Turcji.

Mimo wspólnej granicy, wojen polsko-tureckich początkowo nie było. Ciągłe napięcia na granicy
były spowodowane najazdami  Tatarów na Polskę oraz  Kozaków na imperium osmańskie. Strefą
sporną były tereny  Mołdawii i  Wołoszczyzny. W latach 1620-1621 doszło na tym tle do wojny.
Polska poniosła klęskę w  bitwie pod Cecorą.  Zawarto pokój,  który przetrwał do 1672 roku. W
kategorii długofalowej polityki zarówno Polski, jak i Osmanów, były to tylko incydenty.

Po pokoju w Buczaczu warunków podpisanego traktatu nie uznał sejm polski. W 1673 roku Polska
pobiła Osmanów pod Chocimiem. Wojna skończyła się rozejmem, ale obie strony szykowały się do
kolejnej.  Król  Jan  III  Sobieski próbował  utworzyć  koalicję,  początkowo  z  Francją  i  Szwecją
(Francja,  pozostająca  w  dobrych  stosunkach  z  Osmanami,  podjęła  się  mediacji).  Zabiegi
dyplomatyczne  w Imperium Osmańskim nie  przyniosły  efektów.  Wobec  zmiany  polityki  przez
Ludwika XIV, Polska próbowała stworzyć porozumienie polsko-habsbursko-rosyjskie, ale zarówno
car, jak i cesarz nie byli zainteresowani.

 Dopiero  w  efekcie  koncentracji  wojsk  tureckich  Leopold  I  zaczął  zabiegać  o  przymierze  z
Polską.Pomimo  strat  terytorialnych  cesarstwo  nie  było  zainteresowane  prowadzeniem  wojny  z
Osmanami,  dlatego  odrzucono  projekt  przymierza,  wysunięty  przez  Polskę.  Cesarz  Leopold  I
''uwikłał  ''się tymczasem w konflikt  z Francją (będąca wówczas u szczytu potęgi).  Król Francji
Ludwik  XIV rozpoczął  wtedy  tzw.  „politykę  reunionów”  i  wysunął  roszczenia  do  szeregu
terytoriów nad Renem; w roku 1681 zaanektował (między innymi) Strasburg oraz Księstwo Dwóch
Mostów  (Zweibrücken).  Z  ramienia  cesarza  i  Stolicy  Apostolskiej  budowaniem  koalicji
antytureckiej zajmował się kapucyn Marek z Aviano.
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Gdy  zabiegi  dyplomatyczne  z  Osmanami  nie  przyniosły  rezultatów,  rozpoczęto  pertraktacje  z
Polską. Były one utrudnione przez działające w Polsce silne stronnictwo profrancuskie.  Francja
była  też  w  dobrych  stosunkach  z  Osmanami,  co  również  mogło  mieć  wpływ  na  cel  ataku.
Ostatecznie 1 kwietnia 1683 roku zawarto przymierze przeciwko Osmanom. Gwarantem traktatu
został papież Innocenty XI. W traktacie ustalono:

• w  obliczu  zagrożenia  któregokolwiek  z  miast  (Kraków albo  Wiedeń),  druga  strona
pośpieszy na pomoc

• na utrzymanie wojsk polskich cesarz i papież wyasygnują subsydia pieniężne.

(….) W Rzeczypospolitej panował skomplikowany system prawny w kwestii wojska i prowadzenia
wojen.  Na prowadzenie  wojny poza  granicami  kraju  musiał  wyrazić  zgodę sejm,  tak  samo na
mobilizację. 

Sejm uchwalił podatek nadzwyczajny na wystawienie i utrzymanie 48-tysięcznej armii. Ogółem
pod bronią znajdowało się wówczas około 12 tysięcy ludzi, trzeba było ogłosić zaciągi. Dodatkowo
sejmiki poszczególnych województw musiały zebrać się i zatwierdzić pobór podatku. To bardzo
opóźniło zbieranie wojsk. Pieniądze z podatków zebrano więc dopiero pod koniec lipca. Wcześniej
bazowano  na  środkach  prywatnych:  sam  król  wydał  około  pół  miliona  złotych.  W  czerwcu
napłynęły  pieniądze  od  cesarza  Austrii.Istniejące  wojsko  zebrano  w  Trembowli,  nowo
organizowane  miało  zebrać  się  w  pobliżu  Lwowa.  Wojsko  z  Litwy  zbierało  się  w  Janowie
Podlaskim. Następnie planowano kampanię  na Podolu.  1  lipca był  pierwszym niedotrzymanym
terminem  mobilizacji.  Kiedy  Turcy  ruszyli  na  Austrię,  Sobieski  nakazał  zbierać  wojsko  pod
Krakowem.16 lipca przybył posłaniec cesarski z prośbą o odsiecz. 18 lipca Sobieski ruszył z całym
dworem do Krakowa. Po drodze wstąpił na Jasną Górę. Ponaglany przez Austriaków i papieża do
realizacji warunków traktatu, wyruszył z zebranym wojskiem na odsiecz stolicy Austrii. 

20  sierpnia  1683  roku  król  Jan  III  Sobieski,  zmierzając  pod  Wiedeń,  pragnął  pomodlić  się  w
kościele  w  Piekarach  Śląskich,  gdzie  wysłuchał  mszy  i  przed  obrazem  Matki  Bożej  prosił  o
zwycięstwo.Sobieski zabrał z Krakowa ok. 27 tys. wojsk koronnych, w tym 24 chorągwie husarii, i
29  lipca,  nie  czekając  na  spóźniających  się  Litwinów,  pomaszerował  śpiesznie  na  odsiecz
Wiedniowi. Trasa marszu prowadziła przez  Śląsk,  Morawy i  Czechy. W pochodzie towarzyszył
królowi najstarszy syn, Jakub.

3 września wojska sprzymierzone spotkały się w Tulln nad Dunajem. Tam Jan III Sobieski przejął
komendę  nad  całością  wojsk  austriackich,  niemieckich  i  polskich,  liczących  łącznie  blisko  70
tysięcy żołnierzy (w tym 31 tysięcy jazdy). Przyjęty też został jego plan operacyjny. Koncentracja
wszystkich wojsk nastąpiła na prawym brzegu Dunaju, na równinach pod Tulln, 40 km na północny
zachód  od  Wiednia,  po  przeprawieniu  wojsk  6-8  września  przez  rzekę.  Wojska  austriacko-
niemieckie otrzymały rozkaz nacierania na Turków poprzez pagórkowaty teren wzdłuż prawego
brzegu  Dunaju.  Ich  głównym  zadaniem  było  angażowanie  jak  największych  sił  przeciwnika  i
spychanie go wprost w kierunku broniącego się w oblężeniu Wiednia. 
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Natomiast całość polskich wojsk koronnych, w tym 14 tys. jazdy, Sobieski poprowadził skrycie,
korzystając  z  miejscowych  przewodników  węgierskich,  okrężną  drogą  przez  bezdroża  Lasu
Wiedeńskiego. Ta przeprawa wielkiej masy ludzi i koni, objuczonych rozebranymi 26  armatami,
przez leśne gęstwiny wzgórz podwiedeńskich, trwała dwa dni.

12 września 1683 o czwartej rano król Jan III Sobieski uczestniczył w Mszy św., którą celebrował
na ruinach kościoła św. Józefa i klasztoru legat papieski  Marek z Aviano. Bitwa rozpoczęła się
rankiem 12 września, ale rozstrzygające natarcie jazdy miało miejsce późnym popołudniem. Kara
Mustafa, będąc pewnym wartości swoich wojsk, nie poczynił większych przygotowań do obrony.
Obóz turecki nie został wystarczająco umocniony. 

Zabezpieczono jedynie odcinek między wioskami Nussdorf a Schafberg. Na północ od Wienhaus
wzniesiono  kilka  szańców  zwanych  przez  wiedeńczyków  Türkenschanz.  Niemcy  i  Austriacy
atakowali  na  lewym  skrzydle  na  łagodnych  stokach  wzgórz  między  Kahlenbergiem i
Leopoldsbergiem, w bezpośrednim sąsiedztwie Dunaju. Polacy przedzierali się dalej przez bezdroża
Lasu Wiedeńskiego.  Turcy nie skupili tam większych sił, gdyż z tej strony nie spodziewali się
ataku.

Na skraj Lasu Wiedeńskiego wojska Sobieskiego wyszły dopiero w godzinach popołudniowych.
Znajdował  się  tam  rozległy  teren  doliny  rzeczki  Wiedenki,  opadający  łagodnie  w  kierunku
oblężonego Wiednia. Bliżej znajdowało się wielkie obozowisko i spiesznie formujące się oddziały
tureckie. W winnicach porastających stoki ukrywały się oddziały janczarów. 

Król kazał więc generałowi Kątskiemu wysunąć do przodu piechotę i artylerię celem oczyszczenia
terenu.  Po  kilkugodzinnej  walce  piechurzy  Zbrożka wyparli  wojska  tureckie  i  otworzyli  drogę
kawalerii.Kolejną  decyzją  Sobieskiego  było  wysłanie  chorągwi husarskiej  porucznika
Zbierzchowskiego na rozpoznanie terenu, czy nie kryje rowów, wilczych dołów, aproszy itp. 

Chorągiew przebiegła cwałem między stanowiskami tureckimi, prowadząc do ich dezorganizacji,
ale i ponosząc duże straty. Rozpoznanie potwierdziło dane wywiadowcze,  że szarża jazdy z tej
strony jest możliwa.O godzinie 18 Sobieski dał znak do rozpoczęcia generalnego szturmu. 

Do szarży ruszyła husaria hetmanów Stanisława Jabłonowskiego, Mikołaja Sieniawskiego, a także
pułki dowodzone bezpośrednio przez króla; szarżowała również kawaleria austriacka i niemiecka.
Zdaniem niektórych historyków brało w niej udział ponad 20 tys. jeźdźców. 

Osmanowie nie wytrzymali impetu szarży. Pierwsi w rozsypkę poszli  Tatarzy,  potem  spahisi,
wreszcie piechota janczarska, dotąd oblegająca Wiedeń, ściągnięta dla ratowania frontu. W końcu
do ucieczki rzucił się także wezyr ze świtą.Po zdobyciu obozu Sobieski zatrzymał swe wojska, gdyż
cel, jakim było oswobodzenie Wiednia, został zapewniony. Bitwa trwała około 12 godzin, z tego
przez  11,5  godziny  odbywał  się  ostrzał  artyleryjski  przygotowujący  atak.  Szarża  Sobieskiego
zakończyła się w ciągu pół godziny

Straty Turków w bitwie  ( CZY  SZARŻY ?)wyniosły do 20 tysięcy zabitych i 5 tysięcy rannych,
podczas gdy sprzymierzeni stracili 1500 zabitych i około 2500 rannych. 
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Znaczna część armii tureckiej zdołała ujść z pogromu, tracąc jednak część uzbrojenia, wszystkie
działa oraz zapasy wojenne. Od pogromu wiedeńskiego Imperium Osmańskie nie przeszło więcej
do ofensywy, a wielki wezyr Kara Mustafa za przegraną bitwę wiedeńską i całą nieudaną wyprawę
wojenną został z rozkazu sułtana uduszony.Bezpośrednim efektem bitwy było podpisanie w Linzu
koalicji antytureckiej  Ligi Świętej. Rozpoczęto wielkie działania wojenne toczone ze zmiennym
szczęściem. Po nieudanych wyprawach polskich na Mołdawię (Wojna polsko-turecka 1683-1699) i
rosyjskich na Krym, nastąpiło zdobycie Budy w roku 1686, zdobycie Azowa przez Rosjan w 1696 i
bitwa pod Zentą w 1697.

 Francuska próba wpływu na działania wojenne, jak zbombardowanie portu w Genui, nie zmieniły
już  oblicza  wojny.  Osmanowie  zostali  zmuszeni  do  podpisania  pokoju  w Karłowicach w 1699
roku.Król  Jan  III  Sobieski  uniknął  prowadzenia  wojny  na  własnym  terytorium,  za  pieniądze
cesarskie  i  papieskie  sfinansował  wyprawę, która  otwierała  przed  Rzeczpospolitą  szereg
możliwości, co jednak nie zostało należycie wykorzystane. Spotkanie króla z cesarzem wypadło
chłodno.

 Leopold I nie zdjął kapelusza ani w chwili,  gdy prezentowano mu królewicza Jakuba, ani gdy
podczas przeglądu wojsk pochylały się przed nim polskie sztandary. 

                                                                BYŁ ZAPEWNE  BARDZO  ZASKOCZONY 

CZY  KRÓL BYŁ  OTRUTY  ….??? 

Mimo iż władca wiele swojego czasu spędził na polach bitewnych, co sugerować mogłoby dobry
stan zdrowia, pod koniec swojego życia był już mocno schorowany. Cierpiał między innymi na
otyłość,  dnę  moczanową,  kamicę  nerkową,  nadciśnienie i  zapalenie  zatok oraz   rzekomo
przywleczony z Francji syfilis. Stosowana na tę ostatnią chorobę kuracja rtęciowa doprowadziła do
uszkodzenia  nerek.  Według  Andrzeja  Chryzostoma  Załuskiego śmierć  władcy  spowodowało

podanie nadmiernej ilości rtęci przez królewskiego lekarza żydowskiego Jonasa...udającego Greka.

Wybitny  polski  historyk  Zbigniew  Wójcik w  opracowaniu  dotyczącym  położenia
międzynarodowego Rzeczpospolitej w XVII wieku pisał: 

Kilka  lat  później  powtórzył  tę  opinię  w  swojej  biografii  „Lwa  Lechistanu”  stwierdzając,  że
oceniając bitwę wiedeńską należy mieć w pamięci wydarzenia kolejnego stulecia. –  To nie Turcy
zagrażali  państwu  polskiemu  w  XVIII  wieku,  to  nie  Turcy  zniszczyli  je  w  kolejnych  trzech
rozbiorach, uczyniły to sąsiednie mocarstwa wśród, których była ocalona w 1683 roku Austria i
sojuszniczka z późniejszej ligi antytureckiej, Rosja – podkreślał Wójcik.Autor, pomimo zrozumienia
dla decyzji Sobieskiego o zawarciu sojuszu z Monarchią Habsburgów i włączeniu się do wojny,
efekty odsieczy oceniał więc jednoznacznie negatywnie, 

dodając  łyżkę dziegciu do beczki  miodu,  jakim był  mit  wiedeński  podsycany przez stulecia  w
polskiej historiografii i powszechnej świadomości Polaków. Opinia Wójcika, choć wyrastała z pnia
racjonalnej oceny konsekwencji geopolitycznych interwencji z 1683 roku, stała się podbudową pod
przesadzone, a często wręcz absurdalne opinie jakoby bitwa pod Wiedniem była de facto porażką,
albo  też  kolejnym,  niepotrzebnym  wydarzeniem  w  naszych  dziejach,  które  jedynie  złudnie
podbijało nam bębenek.
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 Dyskusja o sensowności odsieczy powraca tym samym za każdym razem kiedy zbliża się okrągła
rocznica  tego  wydarzenia.  Siłą  rzeczy  powrócić  musi  i  dzisiaj  kiedy  tradycja  mitu  bitwy
wiedeńskiej zaczyna odżywać w dyskusji na temat naszej przeszłości. 

Dzieje  się  tak nie  tylko z  powodu upłynięcia  330 lat  od tych wydarzeń,  czy dwóch projektów
filmowych (w tym jednego zrealizowanego), o których głośno było w ostatnich latach, ale przede
wszystkim  w  wyniku  coraz  popularniejszej  w  kręgach  politologów  i  komentatorów  życia
politycznego  tezy  o  narastającym  konfliktem  pomiędzy  cywilizacją  euroatlantycką,  a  światem
islamu. 

Zwycięstwo  pod  Wiedniem,  odarte  z  historycznych  kontekstów,  stało  się  ponownie  symbolem
myślenia, w którym bitwa z 1683 roku była pokłosiem nie tylko sporu o naturze geopolitycznej, ale
emanacją wielkiej wojny cywilizacji. Taką paralelę zbudował między innymi Cezary Harasimowicz
w scenariuszu do niepowstałego ostatecznie filmu „Victoria”. Już we wstępie do swojego dzieła
autor  nawiązał  do ataków na WTC, jakie  miały miejsce 11 września 2001 roku. Stworzył  tym
samym wrażenie, że te dwa wydarzenia są elementem tej samej – niekończącej się – wojny. Bitwa
pod Wiedniem, w mitycznej wersji tego zdarzenia, była więc zwycięstwem nad cywilizacją islamu,
odepchnięciem zagrożenia przychodzącego ze wschodu. 

Na sposób interpretacji skutków odsieczy wpływa więc w dużej mierze spojrzenie na to czym były
konflikty  polsko-tureckie  i  jaką  naturę  miała  wojna  rozpoczęta  w  1683  roku.  Dla  jednych
interwencja polska będzie ratunkiem dla cywilizacji,  obroną Europy przed zalewem islamu, dla
innych jedną z wielu wojen imperiów, w których wątki religijne czy kulturowe miały trzeciorzędne
znaczenie.  Ci  drudzy  dużo  częściej  będą  rozpatrywać  odsiecz  wiedeńską  także  w  kontekście
dalekosiężnego  skutku  jakim  było  powstanie  silnego  państwa  austriackiego  i  wzrost  potęgi
rosyjskiej.  I  choć z pozoru za tym stanowiskiem przemawia większy realizm polityczny, to nie
należy odmawiać racji zwolennikom pierwszej tezy. 

Z pewnością  twierdzenie,  że Polacy w 1683 roku uratowali  cywilizację  europejską jest  mocno
przesadzone.  Po  pierwsze  –  jak  zauważył  to  w  jednym  z  wywiadów  dr  Radosław  Sikora  –
Imperium Osmańskie, choć pod koniec XVII wieku dysponowało dużą siłą militarną, było zbyt
małe by opanować nie tylko Europę,  ale nawet i Rzeszę.  Upadek Wiednia najprawdopodobniej
niczego  nie  przesądzał,  choć  stawiałby  Monarchię  Habsburgów  w  niezwykle  trudnej  sytuacji.
Niewątpliwie między bajki należy jednak włożyć zagrożenie dla całości Starego Kontynentu. Nie
wszystkie państwa były zresztą nastawione do Turcji wrogo. Ich działaniom sprzyjał arcykatolicki
dwór paryski, a u źródeł samej wojny stanęło przecież węgierskie powstanie Thökölyego. Pamiętać
też należy, że choć władza w Państwie Osmańskim miała mocne oparcie w islamie, to zasadniczo
na europejskich podbitych terenach prowadzono politykę możliwie szerokiej tolerancji religijnej, o
ile działalność wspólnot chrześcijańskich nie godziła w tureckie interesy. 

Trudno  więc  jednoznacznie  stwierdzić,  czy  ewentualne  zwycięstwo  Osmanów  pod  Wiedniem
doprowadziłoby do islamizacji Europy lub zasadniczych zmian kulturowych. Oczywiście, wątek
religijny bywał podsycany zarówno przez jedną jak i drugą stronę sporu, ale nie należy – moim
zdaniem  –  traktować  go  jako  głównej  przyczyny  wojny,  a  tym  bardziej  rozpatrywać  go  jako
naczelne zagrożenie dla Starego Kontynentu.
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Dużo mocniejszy jest argument mówiący o niebezpieczeństwie jakie mogło nieść za sobą podbicie
przez Turcję Węgier, Słowacji czy Moraw, a tym samym instalację władztwa osmańskiego wzdłuż
południowej granicy Rzeczpospolitej. Inwazja Imperium na terytorium państwa polsko-litewskiego
była by w tej sytuacji niemal pewna, a Polska pozostawiona sama sobie. 

Odsiecz  uważać  więc  należy  za  uderzenie  uprzedzające,  mające  przede  wszystkim  na  celu
uchronienie  Rzeczpospolitej  przed  ewentualnym  konfliktem  na  własnym  terytorium.  W  tym
kontekście wyprawa Sobieskiego osiągnęła swój cel powstrzymując ambicję tureckie, a w dalszej
perspektywie prowadząc do całkowitej marginalizacji Państwa Osmańskiego. 

Niestety,  zwycięstwo  wiedeńskie,  choć  przyniosło  sławę  polskiemu  władcy,  nie  podniosło
autorytetu naszego państwa. 

Historycy wskazywać wręcz  będą,  że  w ramach Ligi  Świętej  Rzeczpospolita  stała  się  bardziej
przedmiotem  niż  podmiotem  rozgrywek  międzynarodowych.  Nieufnie  traktowana  przez
dyplomację habsburską, nie mogła stać się dla Monarchii tak poważnym sojusznikiem, jakim stała
się Rosja. Z tymże, jak warto podkreślić, nie są to już konsekwencje samej bitwy wiedeńskiej, ale
późniejszych  działań  politycznych  zarówno  Sobieskiego,  jak  i  stronnictw  wewnątrz  państwa
polsko-litewskiego. 

Gloryfikujący wiedeńską wiktorię twierdzą zresztą, że trudno mówić o bezpośrednich związkach
przyczynowo-skutkowych  w  przypadku  zdarzeń,  które  dzielił  prawie  wiek.  W tym  kontekście
mówienie,  że  zwycięstwo  Sobieskiego  pod  Wiedniem  umożliwiło  Austrii  późniejszy  rozbiór
faktycznie trąca absurdem. 

Niewątpliwie rację mają ci, którzy twierdzą, że odsiecz stała się pożywką dla mitu Rzeczpospolitej
jako przedmurza chrześcijaństwa. Miało to swoje dobre i złe strony. Można bowiem stwierdzić, że
mit  antemurale ma  bardzo  wątłe  podstawy  historyczne  i  jest  łatwo  podważalny,  warto  jednak
zauważyć, że odegrał on niebagatelne znaczenie w tworzeniu polskiej  tożsamości,  zwłaszcza w
dobie upadku. Mit przedmurza definiował potrzebę istnienia narodu polskiego i wpisywał go w ciąg
historii Europy. Na tym micie wzrastały idee mesjanistyczne, patrzenie na Polskę jako na Chrystusa
narodów,  opokę  niezbędną  do  właściwego  funkcjonowania  cywilizacji  europejskiej.  Nie  bez
powodu zarówno postać Jana III Sobieskiego, jak i wydarzenia z 1683 roku stały się jednym z
głównych fundamentów polityki historycznej Stanisława Augusta Poniatowskiego. Łączyły w sobie
zarówno potężny  ładunek  tożsamościowy ze  wspomnieniem dawnej  potęgi  Rzeczpospolitej,  do
której – jak wierzono – można było powrócić. W momencie rozbiorów, które niejednokrotnie w
warstwie idei przekreślały cały dorobek państwa polsko-litewskiego, wspomnienie, że uratowało
ono niegdyś Europę przed inwazją turecką,  podtrzymywało opinię,  że może nie cała przeszłość
winna  być  powodem  do  wstydu.  Refleksja  nad  sensownością  odsieczy  wiedeńskiej  jest  więc
niezwykle trudna, wymagająca wielopłaszczyznowego spojrzenia zarówno na ówczesną sytuację
polityczną, jak i konsekwencje kulturowe. Choć może nie budzi ona takich emocji jak chociażby
spór o Powstanie Warszawskie, to jednak ciągle pełna jest uproszczeń, które utrudniają dyskusję.
Tym bardziej warto spojrzeć na bitwę pod Wiedniem nie tylko jako na fakt historyczny, ale także na
zjawisko, które przez wieki budowało polska mentalność. Może wtedy łatwiej będzie odpowiedzieć
na pytanie, czy odsiecz miała jakikolwiek sens.
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POWSTANIE   ANTYHABSBURSKIE    BYŁO   ZAGROŻENIEM

Imperium Osmańskie od chwili swojego powstania opierało się na podbojach. Na przestrzeni 
wieków kolejne państwa były najeżdżane i podbijane przez sułtanat turecki. W połowie XIV wieku 
Turcy podjęli planowy podbój Bałkanów opanowując Bizancjum, Bułgarię, Albanię i Serbię. W 
roku 1541 interweniowali na Węgrzech w czasie wojny między Habsburgami a Zapolyami.

 Grecki Władysław Zápolya (zm. przed 16 lipca 1463) - pan Solymos.Data jego śmierci nie jest 
znana. Niektórzy badacze twierdzą, że zmarł po 1459.Jego żonami były kolejno:

• Dorota,
• Katarzyna, zm. po 16 lipca 1463.

Z pierwszego małżeństwa pochodzili synowie:

• Emeryk Zápolya, zm. 1487, palatyn Węgier,
• Mikołaj Zápolya, zm. 1468, biskup Siedmiogrodu,
• Stefan Zápolya, zm. 25 grudnia 1499, palatyn Węgier.

Władysław miał także córkę Urszulę, żonę Emeryka Derencsényiego

Ważniejsi przedstawiciele

• Jan Zápolya (zm. 1540) – syn Stefana, król węgierski w latach 1526-1540 w opozycji do 
Ferdynanda I Habsburga

• Jan II Zygmunt Zápolya (zm. 1571) – syn Jana i Izabeli, córki Zygmunta Starego, książę 
siedmiogrodzki

• Barbara Zápolya (zm. 1515) – siostra Jana, królowa Polski jako pierwsza żona Zygmunta 
Starego  Piasta

Powstanie Thökölyego – jedno z węgierskich tzw. powstań kuruców; miało miejsce w latach 
1672−1685, w okresie walk Węgrów z dominacją Habsburgów.  Tło jednak  wydaje się  
sfałszowane!

W roku 1672 w północno-wschodnich Węgrzech doszło do wystąpień chłopów przeciwko wojskom
cesarskim. Na czele powstańców stanął książę  Emeryk Thököly (Imre Thököly). Po opanowaniu
szeregu miast, Thököly założył własne państwo ze stolicą w Koszycach, w którym rządził 7 lat. W
roku  1683 książę  przyjął  zwierzchnictwo  Turcji,  z  którą  sprzymierzył  się  przeciwko
Cesarstwu. Po bitwie wiedeńskiej, Thököly walczył   rzekomo  o czym  źródła  milczą -z wojskami
Jana III  Sobieskiego, który odrzucił  proponowaną mu przez księcia  koronę węgierską dla  syna
Jakuba. W roku 1685, w wyniku podstępu, Turcy aresztowali księcia, co spowodowało przejście na
stronę cesarską 17 000 kuruców. Po wyjściu na wolność książę nie był już w stanie podjąć nowej
walki,  gdyż  cały  kraj  zajęty  został  przez  Habsburgów.  Powstanie  zakończyło  się  porażką
powstańców.
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•  W 1682 roku, w należącej do Austrii części Węgier (obecnej Słowacji), wybuchło 
powstanie antyhabsburskie. Na jego czele stanął Emeryk Thököly. Turcy, zajmujący 
pozostałą część Węgier, starali się je wykorzystać, a po oddaniu się Thökölyego w zależność
lenną, Porta podjęła przygotowania do nowej wielkiej wyprawy wojennej.Zagrożony 
najazdem cesarz Leopold I zwrócił się do Polski z propozycją zawarcia zaczepno-odpornego
przymierza przeciw Turcji.

Kurucowie, także kurucy (węg. Kurucok) – zbrojni powstańcy z okresu 1671–1711 przeciwko 
panowaniu Habsburgów na Węgrzech. Główne powstania kuruców to powstanie Thökölyego 
(1672) oraz powstanie Rakoczego (1703–1711).

Wojska kuruców składały się głównie z węgierskich chłopów pańszczyźnianych, a także – choć w
mniejszym stopniu – różnych narodowości słowiańskich.Według osiemnastowiecznego uczonego
węgierskiego Mátyása Béli, słowo kuruc zostało po raz pierwszy użyte w 1514 roku w stosunku do
uzbrojonych chłopów dowodzonych przez György'a Dózsa.

 Bela przypuszczał, że słowo  kuruc pochodzi od  łacińskiego słowa  cruciatus, czyli krzyżowiec.
Miało  to  mieć  związek  z  tym,  że  powstanie  Doży  tak  naprawdę  rozwinęło  się  z  oficjalnie
przygotowywanej  krucjaty  przeciwko  atakujących  od  pewnego  już  czasu  Węgry
Turków.Współcześnie językoznawcy nie akceptują hipotezy Beli, gdyż słowo pojawiło się dopiero
ok. 1660 roku w formach „kurus”, „kuroc” lub „kurudsch” i jest nieznanego pochodzenia. Jego
pierwotne  znaczenie  to  rebeliant,  powstaniec,  dysydent.Poza  tym  znaczenie  słowa  trochę  się
zmieniało w różnych okresach. 

I tak, w 1671 roku pasza Meni,  bejlerbej Egeru, używał słowa na określenie uchodźców, głównie
szlacheckiego pochodzenia, z terenów dawnego Królestwa Węgier. 

Wkrótce potem określenie stało się dość popularne i w latach 1671–1711 występuje w tekstach
pisanych po węgiersku lub turecku na oznaczenie wszelkiego rodzaju rebeliantów z terenów Węgier
i  północnego  Siedmiogrodu walczących  przeciwko  władzy  Habsburgów.Uczestnicy  pierwszego
powstania  kuruców  sami  siebie  nazywali  bújdosók (zbieg,  uciekinier).  Przywódca  ostatniego
powstania kuruców,  Franciszek II  Rakoczy także nie  używał tego słowa.Przeciwstawny termin,
rozpowszechniony po 1678 roku, to labancowie, pochodzący od węgierskiego „lobonc” znaczącego
dosłownie  „długie  włosy”,  co  nawiązywało  do  peruk  noszonych  przez  żołnierzy  austriackich.
Oznaczało ono Austriaków i ogólnie ich lojalnych stronników.

                                                                  49.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Austriacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Labancowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_II_Rakoczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedmiogr%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eger
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bejlerbej
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meni_(pasza)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasza_(urz%C4%85d)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_D%C3%B3zsa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matej_Bel
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84szczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_Rakoczego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_Th%C3%B6k%C3%B6lyego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_W%C4%99gier_(1526-1867)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Habsburgowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C4%99gierski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoka_Porta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imre_Th%C3%B6k%C3%B6ly
https://pl.wikipedia.org/wiki/Habsburgowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria


15/11/2007, 8:25 

W  powieści  "Victoria"  (s.  296)  Cezary  Harasimowicz  opisuje  rozpoznawczą  szarżę  husarzy
królewicza  Aleksandra  Sobieskiego,  pod  Zygmuntem  Zbierzchowskim.  Opis  ten  bazuje  na
opracowaniu bitwy wiedeńskiej  pióra Jana Wimmera. Opracowanie to, skądinąd bardzo wysoko
przez  mnie  cenione,  w  tym  miejscu  jednak  zawiera  kilka  błędów.
Wspaniała, "samobójcza" szarża husarii Zbierzchowskiego, tak mnie swego czasu zainteresowała,
że  jeszcze  zanim  usłyszałem o  projekcie  "Victoria",  zająłem  się  nią  bliżej.  Efektem tego  jest
rozdział "Wiedeń 12 IX 1683" w mojej (nieopublikowanej jeszcze) książce "Na skrzydłach husarii".
Przedstawiam go tutaj, z nadzieją, że wzbudzi on zainteresowanie tak samą powieścią "Victoria",
jak i przyszłym filmem (a przy okazji moją książką  ) i wywoła ożywioną dyskusję.

POLEMIKI O  BITWIE   POD  WIEDNIEM

Pod względem  militarnym  wojska  koronne  polskie  okazały się  jak zwykle  niedoścignione, ale
sama  bitwa  była  zręcznie  zaaranżowana i uzgodniona  tak , aby była  przegrana  po  to,  aby
wciągnąć  Rzeczpospolitą w  matactwa  polityczne  i zrujnować  gospodarczo. Cała  historia  jest w
w  Wikipedii  ,dlatego   zacytuję   wybrane   fragmenty  z  komentarzem   na   potwierdzenie
powyższego twierdzenia.Wikipedia  nie podaje  nic  o  jakichkolwiek stratach  austriackich  przez
tą  bitwą !
(…..) W 1682 roku, w należącej do Austrii części Węgier (obecnej Słowacji), wybuchło powstanie
antyhabsburskie. Na jego czele stanął Emeryk Thököly. Turcy, zajmujący pozostałą część Węgier,
starali  się  je  wykorzystać,  a  po  oddaniu  się  Thökölyego  w  zależność  lenną,  Porta podjęła
przygotowania do nowej wielkiej wyprawy wojennej.Zagrożony najazdem cesarz Leopold I zwrócił
się do Polski z propozycją zawarcia zaczepno-odpornego przymierza przeciw Turcji.

Mimo wspólnej granicy, wojen polsko-tureckich początkowo nie było. Ciągłe napięcia na granicy
były spowodowane najazdami  Tatarów na Polskę oraz  Kozaków na imperium osmańskie. Strefą
sporną były tereny  Mołdawii i  Wołoszczyzny. W latach 1620-1621 doszło na tym tle do wojny.
Polska poniosła klęskę w  bitwie pod Cecorą.  Zawarto pokój,  który przetrwał do 1672 roku. W
kategorii długofalowej polityki zarówno Polski, jak i Osmanów, były to tylko incydenty.

Po pokoju w Buczaczu warunków podpisanego traktatu nie uznał sejm polski. W 1673 roku Polska
pobiła Osmanów pod Chocimiem. Wojna skończyła się rozejmem, ale obie strony szykowały się do
kolejnej.  Król  Jan  III  Sobieski próbował  utworzyć  koalicję,  początkowo  z  Francją  i  Szwecją
(Francja,  pozostająca  w  dobrych  stosunkach  z  Osmanami,  podjęła  się  mediacji).  Zabiegi
dyplomatyczne  w Imperium Osmańskim nie  przyniosły  efektów.  Wobec  zmiany  polityki  przez
Ludwika XIV, Polska próbowała stworzyć porozumienie polsko-habsbursko-rosyjskie, ale zarówno
car, jak i cesarz nie byli zainteresowani. Dopiero w efekcie koncentracji wojsk tureckich Leopold I
zaczął  zabiegać  o  przymierze  z  Polską. Pomimo  strat  terytorialnych  cesarstwo  nie  było
zainteresowane  prowadzeniem  wojny  z  Osmanami,  dlatego  odrzucono  projekt  przymierza,
wysunięty przez Polskę. Cesarz Leopold I ''uwikłał ''się tymczasem w konflikt z Francją (będąca
wówczas u szczytu potęgi). Król Francji Ludwik XIV rozpoczął wtedy tzw. „politykę reunionów” i
wysunął roszczenia do szeregu terytoriów nad Renem; w roku 1681 zaanektował (między innymi)
Strasburg oraz Księstwo Dwóch Mostów (Zweibrücken). Z ramienia cesarza i Stolicy Apostolskiej
budowaniem koalicji antytureckiej zajmował się kapucyn Marek z Aviano.
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Gdy zabiegi dyplomatyczne z Osmanami nie przyniosły rezultatów, rozpoczęto pertraktacje z 
Polską. Były one utrudnione przez działające w Polsce silne stronnictwo profrancuskie. Francja 
była też w dobrych stosunkach z Osmanami, co również mogło mieć wpływ na cel ataku. 
Ostatecznie 1 kwietnia 1683 roku zawarto przymierze przeciwko Osmanom. Gwarantem traktatu 
został papież Innocenty XI. W traktacie ustalono:

• w  obliczu  zagrożenia  któregokolwiek  z  miast  (Kraków albo  Wiedeń),  druga  strona
pośpieszy na pomoc;

• na utrzymanie wojsk polskich cesarz i papież wyasygnują subsydia pieniężne.

(….) W Rzeczypospolitej panował skomplikowany system prawny w kwestii wojska i prowadzenia
wojen.  Na prowadzenie  wojny poza  granicami  kraju  musiał  wyrazić  zgodę sejm,  tak  samo na
mobilizację.  Sejm  uchwalił  podatek  nadzwyczajny  na  wystawienie  i  utrzymanie  48-tysięcznej
armii.  Ogółem pod bronią znajdowało się  wówczas około 12 tysięcy ludzi,  trzeba było ogłosić
zaciągi. Dodatkowo sejmiki poszczególnych województw musiały zebrać się i zatwierdzić pobór
podatku. To bardzo opóźniło zbieranie wojsk. 

 Pieniądze z podatków zebrano więc dopiero pod koniec lipca. Wcześniej bazowano na środkach
prywatnych: sam król wydał około pół miliona złotych. W czerwcu napłynęły pieniądze od cesarza
Austrii.Istniejące wojsko zebrano w  Trembowli, nowo organizowane miało zebrać się w pobliżu
Lwowa. Wojsko z Litwy zbierało się w  Janowie Podlaskim. Następnie planowano kampanię na
Podolu.  1  lipca  był  pierwszym niedotrzymanym terminem mobilizacji.  Kiedy Turcy ruszyli  na
Austrię,  Sobieski  nakazał  zbierać  wojsko pod  Krakowem.16 lipca  przybył  posłaniec  cesarski  z
prośbą o odsiecz. 18 lipca Sobieski ruszył z całym dworem do Krakowa.

 Po drodze wstąpił na Jasną Górę. Ponaglany przez Austriaków i papieża do realizacji warunków
traktatu, wyruszył z zebranym wojskiem na odsiecz stolicy Austrii. 20 sierpnia 1683 roku król Jan
III Sobieski, zmierzając pod Wiedeń, pragnął pomodlić się w kościele w Piekarach Śląskich, gdzie
wysłuchał mszy i przed obrazem Matki Bożej prosił o zwycięstwo.Sobieski zabrał z Krakowa ok.
27 tys. wojsk koronnych, w tym 24 chorągwie husarii, i 29 lipca, nie czekając na spóźniających się
Litwinów, pomaszerował śpiesznie na odsiecz Wiedniowi. Trasa marszu prowadziła przez  Śląsk,
Morawy i Czechy. W pochodzie towarzyszył królowi najstarszy syn, Jakub.

3 września wojska sprzymierzone spotkały się w Tulln nad Dunajem. Tam Jan III Sobieski przejął
komendę  nad  całością  wojsk  austriackich,  niemieckich  i  polskich,  liczących  łącznie  blisko  70
tysięcy żołnierzy (w tym 31 tysięcy jazdy). Przyjęty też został jego plan operacyjny. Koncentracja
wszystkich wojsk nastąpiła na prawym brzegu Dunaju, na równinach pod Tulln, 40 km na północny
zachód  od  Wiednia,  po  przeprawieniu  wojsk  6-8  września  przez  rzekę.  Wojska  austriacko-
niemieckie otrzymały rozkaz nacierania na Turków poprzez pagórkowaty teren wzdłuż prawego
brzegu  Dunaju.  Ich  głównym  zadaniem  było  angażowanie  jak  największych  sił  przeciwnika  i
spychanie go wprost w kierunku broniącego się w oblężeniu Wiednia. Natomiast całość polskich
wojsk koronnych, w tym 14 tys. jazdy, Sobieski poprowadził skrycie, korzystając z miejscowych
przewodników  węgierskich,  okrężną  drogą  przez  bezdroża  Lasu  Wiedeńskiego.  Ta  przeprawa
wielkiej masy ludzi i koni, objuczonych rozebranymi 26  armatami, przez leśne gęstwiny wzgórz
podwiedeńskich, trwała dwa dni.                       51.



12 września 1683 o czwartej rano król Jan III Sobieski uczestniczył w Mszy św., którą celebrował
na ruinach kościoła św. Józefa i klasztoru legat papieski  Marek z Aviano. Bitwa rozpoczęła się
rankiem 12 września, ale rozstrzygające natarcie jazdy miało miejsce późnym popołudniem. Kara
Mustafa, będąc pewnym wartości swoich wojsk, nie poczynił większych przygotowań do obrony.
Obóz  turecki  nie  został  wystarczająco  umocniony.  Zabezpieczono  jedynie  odcinek  między
wioskami Nussdorf a Schafberg. Na północ od Wienhaus wzniesiono kilka szańców zwanych przez
wiedeńczyków  Türkenschanz.  Niemcy  i  Austriacy  atakowali  na  lewym  skrzydle  na  łagodnych
stokach wzgórz między  Kahlenbergiem i  Leopoldsbergiem, w bezpośrednim sąsiedztwie Dunaju.
Polacy przedzierali się dalej przez bezdroża Lasu Wiedeńskiego. Turcy nie skupili tam większych
sił, gdyż z tej strony nie spodziewali się ataku.

Na skraj Lasu Wiedeńskiego wojska Sobieskiego wyszły dopiero w godzinach popołudniowych.
Znajdował  się  tam  rozległy  teren  doliny  rzeczki  Wiedenki,  opadający  łagodnie  w  kierunku
oblężonego Wiednia. Bliżej znajdowało się wielkie obozowisko i spiesznie formujące się oddziały
tureckie.  W winnicach  porastających  stoki  ukrywały  się  oddziały  janczarów.  Król  kazał  więc
generałowi  Kątskiemu wysunąć  do  przodu  piechotę  i  artylerię  celem  oczyszczenia  terenu.  Po
kilkugodzinnej walce piechurzy Zbrożka wyparli wojska tureckie i otworzyli drogę kawalerii.

Kolejną decyzją Sobieskiego było wysłanie chorągwi husarskiej porucznika Zbierzchowskiego na
rozpoznanie  terenu,  czy  nie  kryje  rowów,  wilczych  dołów,  aproszy itp.  Chorągiew  przebiegła
cwałem między stanowiskami tureckimi,  prowadząc do ich dezorganizacji,  ale  i  ponosząc duże
straty. Rozpoznanie potwierdziło dane wywiadowcze, że szarża jazdy z tej strony jest możliwa.

O godzinie 18 Sobieski dał znak do rozpoczęcia generalnego szturmu. Do szarży ruszyła husaria
hetmanów Stanisława  Jabłonowskiego,  Mikołaja  Sieniawskiego,  a  także  pułki  dowodzone
bezpośrednio  przez  króla;  szarżowała  również  kawaleria  austriacka  i  niemiecka.  Zdaniem
niektórych historyków brało w niej udział ponad 20 tys. jeźdźców.                                         

Osmanowie nie wytrzymali impetu szarży. Pierwsi w rozsypkę poszli  Tatarzy,  potem  spahisi,
wreszcie piechota janczarska, dotąd oblegająca Wiedeń, ściągnięta dla ratowania frontu. W końcu
do ucieczki rzucił się także wezyr ze świtą.Po zdobyciu obozu Sobieski zatrzymał swe wojska, gdyż
cel, jakim było oswobodzenie Wiednia, został zapewniony. Bitwa trwała około 12 godzin, z tego
przez  11,5  godziny  odbywał  się  ostrzał  artyleryjski  przygotowujący  atak.  Szarża  Sobieskiego
zakończyła się w ciągu pół godziny

Mimo iż władca wiele swojego czasu spędził na polach bitewnych, co sugerować mogłoby dobry
stan zdrowia, pod koniec swojego życia był już mocno schorowany. Cierpiał między innymi na
otyłość,  dnę  moczanową,  kamicę  nerkową,  nadciśnienie i  zapalenie  zatok oraz   rzekomo
przywleczony z Francji syfilis. Stosowana na tę ostatnią chorobę kuracja rtęciowa doprowadziła do
uszkodzenia  nerek.  Według  Andrzeja  Chryzostoma  Załuskiego śmierć  władcy  spowodowało
podanie nadmiernej ilości rtęci przez królewskiego lekarza żydowskiego Jonasa.....

Wybitny  polski  historyk  Zbigniew  Wójcik w  opracowaniu  dotyczącym  położenia
międzynarodowego Rzeczpospolitej w XVII wieku pisał: 
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Kilka  lat  później  powtórzył  tę  opinię  w  swojej  biografii  „Lwa  Lechistanu”  stwierdzając,  że
oceniając bitwę wiedeńską należy mieć w pamięci wydarzenia kolejnego stulecia. –  To nie Turcy
zagrażali  państwu  polskiemu  w  XVIII  wieku,  to  nie  Turcy  zniszczyli  je  w  kolejnych  trzech
rozbiorach, uczyniły to sąsiednie mocarstwa wśród, których była ocalona w 1683 roku Austria i
sojuszniczka  z  późniejszej  ligi  antytureckiej,  Rosja –  podkreślał  Wójcik .Autor,  pomimo
zrozumienia dla decyzji Sobieskiego o zawarciu sojuszu z Monarchią Habsburgów i włączeniu się
do  wojny,  efekty  odsieczy  oceniał  więc  jednoznacznie  negatywnie,  dodając  łyżkę  dziegciu  do
beczki  miodu,  jakim  był  mit  wiedeński  podsycany  przez  stulecia  w  polskiej  historiografii  i
powszechnej świadomości Polaków.

 Opinia  Wójcika,  choć  wyrastała  z  pnia  racjonalnej  oceny  konsekwencji  geopolitycznych
interwencji z 1683 roku, stała się podbudową pod przesadzone, a często wręcz absurdalne opinie
jakoby bitwa pod Wiedniem była de facto porażką, albo też kolejnym, niepotrzebnym wydarzeniem
w  naszych  dziejach,  które  jedynie  złudnie  podbijało  nam  bębenek.  Dyskusja  o  sensowności
odsieczy powraca tym samym za każdym razem kiedy zbliża się okrągła rocznica tego wydarzenia. 

  Siłą rzeczy powrócić musi i dzisiaj kiedy tradycja mitu bitwy wiedeńskiej zaczyna odżywać w
dyskusji na temat naszej przeszłości. 

Dzieje  się  tak nie  tylko z  powodu upłynięcia  330 lat  od tych wydarzeń,  czy dwóch projektów
filmowych (w tym jednego zrealizowanego), o których głośno było w ostatnich latach, ale przede
wszystkim  w  wyniku  coraz  popularniejszej  w  kręgach  politologów  i  komentatorów  życia
politycznego  tezy  o  narastającym  konfliktem  pomiędzy  cywilizacją  euroatlantycką,  a  światem
islamu.  Zwycięstwo  pod  Wiedniem,  odarte  z  historycznych  kontekstów,  stało  się  ponownie
symbolem  myślenia,  w  którym  bitwa  z  1683  roku  była  pokłosiem  nie  tylko  sporu  o  naturze
geopolitycznej, ale emanacją wielkiej wojny cywilizacji. 

Taką  paralelę  zbudował  między innymi Cezary  Harasimowicz  w scenariuszu  do niepowstałego
ostatecznie filmu „Victoria”. Już we wstępie do swojego dzieła autor nawiązał do ataków na WTC,
jakie miały miejsce 11 września 2001 roku. Stworzył tym samym wrażenie, że te dwa wydarzenia
są elementem tej samej – niekończącej się – wojny. Bitwa pod Wiedniem, w mitycznej wersji tego
zdarzenia,  była  więc  zwycięstwem  nad  cywilizacją  islamu,  odepchnięciem  zagrożenia
przychodzącego ze wschodu. 

Na sposób interpretacji skutków odsieczy wpływa więc w dużej mierze spojrzenie na to czym były
konflikty  polsko-tureckie  i  jaką  naturę  miała  wojna  rozpoczęta  w  1683  roku.  Dla  jednych
interwencja polska będzie ratunkiem dla cywilizacji,  obroną Europy przed zalewem islamu, dla
innych jedną z wielu wojen imperiów, w których wątki religijne czy kulturowe miały trzeciorzędne
znaczenie.  Ci  drudzy  dużo  częściej  będą  rozpatrywać  odsiecz  wiedeńską  także  w  kontekście
dalekosiężnego  skutku  jakim  było  powstanie  silnego  państwa  austriackiego  i  wzrost  potęgi
rosyjskiej.  I  choć z pozoru za tym stanowiskiem przemawia większy realizm polityczny, to nie
należy odmawiać racji zwolennikom pierwszej tezy. 
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Z pewnością  twierdzenie,  że Polacy w 1683 roku uratowali  cywilizację  europejską jest  mocno
przesadzone.  Po  pierwsze  –  jak  zauważył  to  w  jednym  z  wywiadów  dr  Radosław  Sikora  –
Imperium Osmańskie, choć pod koniec XVII wieku dysponowało dużą siłą militarną, było zbyt
małe by opanować nie tylko Europę,  ale nawet i Rzeszę.  Upadek Wiednia najprawdopodobniej
niczego  nie  przesądzał,  choć  stawiałby  Monarchię  Habsburgów  w  niezwykle  trudnej  sytuacji.
Niewątpliwie między bajki należy jednak włożyć zagrożenie dla całości Starego Kontynentu. Nie
wszystkie państwa były zresztą nastawione do Turcji wrogo. Ich działaniom sprzyjał arcykatolicki
dwór paryski, a u źródeł samej wojny stanęło przecież węgierskie powstanie Thökölyego. Pamiętać
też należy, że choć władza w Państwie Osmańskim miała mocne oparcie w islamie, to zasadniczo
na europejskich podbitych terenach prowadzono politykę możliwie szerokiej tolerancji religijnej, o
ile działalność wspólnot chrześcijańskich nie godziła w tureckie interesy. 

Trudno  więc  jednoznacznie  stwierdzić,  czy  ewentualne  zwycięstwo  Osmanów  pod  Wiedniem
doprowadziłoby do islamizacji Europy lub zasadniczych zmian kulturowych. Oczywiście, wątek
religijny bywał podsycany zarówno przez jedną jak i drugą stronę sporu, ale nie należy – moim
zdaniem  –  traktować  go  jako  głównej  przyczyny  wojny,  a  tym  bardziej  rozpatrywać  go  jako
naczelne zagrożenie dla Starego Kontynentu.

Dużo mocniejszy jest argument mówiący o niebezpieczeństwie jakie mogło nieść za sobą podbicie
przez Turcję Węgier, Słowacji czy Moraw, a tym samym instalację władztwa osmańskiego wzdłuż
południowej granicy Rzeczpospolitej. Inwazja Imperium na terytorium państwa polsko-litewskiego
była by w tej sytuacji niemal pewna, a Polska pozostawiona sama sobie. Odsiecz uważać więc
należy za uderzenie uprzedzające, mające przede wszystkim na celu uchronienie Rzeczpospolitej
przed ewentualnym konfliktem na własnym terytorium. W tym kontekście wyprawa Sobieskiego
osiągnęła  swój  cel  powstrzymując  ambicję  tureckie,  a  w  dalszej  perspektywie  prowadząc  do
całkowitej marginalizacji Państwa Osmańskiego. 

Niestety,  zwycięstwo  wiedeńskie,  choć  przyniosło  sławę  polskiemu  władcy,  nie  podniosło
autorytetu  naszego  państwa.  Historycy  wskazywać  wręcz  będą,  że  w  ramach  Ligi  Świętej
Rzeczpospolita  stała  się  bardziej  przedmiotem  niż  podmiotem  rozgrywek  międzynarodowych.
Nieufnie traktowana przez dyplomację habsburską, nie mogła stać się dla Monarchii tak poważnym
sojusznikiem, jakim stała się Rosja. 

Z  tymże,  jak  warto  podkreślić,  nie  są  to  już  konsekwencje  samej  bitwy  wiedeńskiej,  ale
późniejszych  działań  politycznych  zarówno  Sobieskiego,  jak  i  stronnictw  wewnątrz  państwa
polsko-litewskiego.  Gloryfikujący  wiedeńską  wiktorię  twierdzą  zresztą,  że  trudno  mówić  o
bezpośrednich  związkach  przyczynowo-skutkowych  w  przypadku  zdarzeń,  które  dzielił  prawie
wiek. W tym kontekście mówienie, że zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem umożliwiło Austrii
późniejszy rozbiór faktycznie trąca absurdem. 

Niewątpliwie rację mają ci, którzy twierdzą, że odsiecz stała się pożywką dla mitu Rzeczpospolitej 
jako przedmurza chrześcijaństwa. Miało to swoje dobre i złe strony. Można bowiem stwierdzić, że 
mit antemurale ma bardzo wątłe podstawy historyczne i jest łatwo podważalny, warto jednak 
zauważyć, że odegrał on niebagatelne znaczenie w tworzeniu polskiej tożsamości, zwłaszcza w 
dobie upadku. 
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Mit  przedmurza  definiował  potrzebę  istnienia  narodu  polskiego  i  wpisywał  go  w  ciąg  historii
Europy.  Na  tym  micie  wzrastały  idee  mesjanistyczne,  patrzenie  na  Polskę  jako  na  Chrystusa
narodów,  opokę  niezbędną  do  właściwego  funkcjonowania  cywilizacji  europejskiej.  Nie  bez
powodu zarówno postać Jana III Sobieskiego, jak i wydarzenia z 1683 roku stały się jednym z
głównych fundamentów polityki historycznej Stanisława Augusta Poniatowskiego. Łączyły w sobie
zarówno potężny  ładunek  tożsamościowy ze  wspomnieniem dawnej  potęgi  Rzeczpospolitej,  do
której – jak wierzono – można było powrócić. W momencie rozbiorów, które niejednokrotnie w
warstwie idei przekreślały cały dorobek państwa polsko-litewskiego, wspomnienie, że uratowało
ono niegdyś Europę przed inwazją turecką,  podtrzymywało opinię,  że może nie cała przeszłość
winna być powodem do wstydu. 

Refleksja  nad  sensownością  odsieczy  wiedeńskiej  jest  więc  niezwykle  trudna,  wymagająca
wielopłaszczyznowego spojrzenia zarówno na ówczesną sytuację polityczną, jak i konsekwencje
kulturowe. Choć może nie budzi ona takich emocji jak chociażby spór o Powstanie Warszawskie, to
jednak ciągle  pełna jest  uproszczeń,  które utrudniają  dyskusję.  Tym bardziej  warto spojrzeć na
bitwę pod Wiedniem nie tylko jako na fakt historyczny, ale także na zjawisko, które przez wieki
budowało polska mentalność.  Może wtedy łatwiej będzie odpowiedzieć na pytanie,  czy odsiecz
miała jakikolwiek sens.

http://histmag.org/Bitwa-pod-Wiedniem.-Czy-bylo-warto-8415

                                                                55.


	BITWA WIEDNIEM skan lektury szkolnej z okresu PRL-u.
	30.
	Ważniejsi przedstawiciele


