
WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI

PIERWSZY POBYT
JERZEGO LUBOMIRSKIEGO NA ŚLĄSKU

(1664— 1665).

Sprawa pobytu i działalności Lubomirskiego w zi
mie 1664/65 na Śląsku to nie tylko sprawa interesująca 
z punktu widzenia historii lokalnej tej dziedziny pol
skiej, to równocześnie zagadnienie ogólno - polskie. 
Wszak okres ten to dla Lubomirskiego, dla Polski Jana 
Kazimierza okres przygotowywania rokoszu, czas osta
tecznej walki z planami elekcyjnymi królowej Ludwiki 
Marii. Zrodzone w najciemniejszych niemal latach wol
nej Rzplitej plany królowej miały doprowadzić do osa
dzenia jeszcze za życia słabnącego króla Jana Ka
zimierza na tronie polskim młodego, opartego o pomoc 
Francji księcia d‘Enghien, syna Wielkiego Kondeusza. 
Tym samym plany te miały ustrzec Polskę przed nie
bezpieczeństwem wolnej elekcji, a niewątpliwie w dal
szej konsekwencji doprowadzić do poważnego wzmoc
nienia władzy królewskiej. Jak wiadomo szlachta po 
krótkim wahaniu wypowiedziała się ostatecznie prze
ciw tym planom. Wystąpiła przeciw nim nie tylko dla
tego, że akcja królowej przybierała wszelkie cechy 
intrygi dworskiej, nie tylko dlatego, że wietrzyła w tej 
całej sprawie —  i nie bez słuszności —  prywatny in
teres królowej, ale przede Wszystkim dlatego, że nie 
uśmiechało jej się narzucenie Polsce ustroju absoluty- 
stycznego, którego niezbyt miłe przykłady widziała



w najbliższym sąsiedztwie, że wreszcie przeciw narzu
ceniu Polsce władcy Francuza burzyło się żywe, spe
cjalnie po wojnach szwedzkich, poczucie narodowe. 
W dodatku postępowanie dworu zwłaszcza po sejmie 
w 1662 r., który zakazał raz jeszcze przygotowywania 
elekcji vivente rege, miało wszelkie cechy naruszania 
obowiązującego w Polsce prawa państwowego.

Otóż w walce tej z czasem, a specjalnie od wyroku 
sądowego, skazującego na banicję, Lubomirski' urasta 
na wodza przeciwników zamysłów dworskich. Już pod 
koniec 1664 r. przedstawia się jako ofiara dworu, prze
śladowana właśnie za to, że przeciwstawia się jego 
absolutystycznym zamysłom. Gdy ostatecznie zostaje 
skazany na wygnanie, szlachta, jakkolwiek daleka je
szcze od myśli podnoszenia oręża przeciw monarsze 
uwierzyła, że naprawdę tak jest, że z upadkiem mar
szałka pada najgłówniejsza zapora planów królew
skich. Z czasem, za rok, za dwa stanie pod sztanda
rami dumnego Śreniawity, by własną krwią bronić tych 
sztandarów, na których banita wypisze hasła obrony 
starodawnych wolności.

W rozprawie naszej zajmujemy się jednym z naj
ważniejszych zagadnień przyszłego rokoszu. Próbu
jemy poznać, jakie zamiary żywił w przededniu roko
szu, jakie wartości przedstawiał sam przywódca roko
szu, nazwanego potem od jego imienia. Czytelnik sam 
osądzi, że światło jakie z tych naszych badań pada na 
przyszłego rokoszanina, pozwala nam dokładniej po
znać jeden jeszcze wycinek potwornej roli, jaką 
w dziejach Rzpltej szlacheckiej odegrała polska ma- 
gnateria. W świetle tych badań potrafimy dopiero zro
zumieć należycie tragizm późniejszego rokoszu.

.W badaniach naszych nie jesteśmy pierwszymi. Pi
sał o tej sprawie najpierw T. Korzon, poruszał ją na 
marginesie innego zagadnienia Wł. Dzięgiel, tak jeden 
jednak jak i di»ugi opierali się na materiale jednostron



nym i odnośnie do naszego tematu nie najważniejszym. 
Stąd też w niejednym przypadku musieliśmy prosto
wać sądy naszych poprzedników i ustalać nowe fakty. 
Pierwsi też spróbowaliśmy dokładnie określić dzieje 
tych kilku brzemiennych w skutki miesięcy działalno
ści rokoszanina.

Jesień 1664 roku nie wróżyła znużonej niedawnymi 
wojnami, wyczerpanej konfederacjami wojskowymi 
Rzpltej upragnionego spokoju. Zamyślający od dłuż
szego czasu o elekcji księcia d‘Enghien za życia króla 
Jana Kazimierza dwór polski zdecydował się w sierp
niu tego foku ostatecznie na uderzenie w głównego 
przeciwnika tych zamysłów, mianowicie w Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego, wielkiego marszałka koron
nego, hetmana polnego koronnego, by w ten sposób 
ułatwić' ostateczną realizację swoich planów. Na kon- 
wokacji senatorów, odbytej w połowie sierpnia 1664 r., 
uchwalonó pozwać Lubomirskiego za jego przeciw 
dworowi skierowaną działalność przed sąd sejmowy, 
udowodnić mu zdradę stanu i skazawszy na banicję 
unieszkodliwić go raz na zaw sze1)- We wrześniu wie
dziano już powszechnie w Rzpltej, że na najbliższym 
sejmie, który miał się zacząć pod koniec listopada doj
dzie do niezwykłego w Polsce widowiska oskarżenia 
senatora o zdradę stanu 0.

Lubomirski, zagrożony poważnie planami dworu, 
obrał podwójną taktykę, z jednej strony otrzymawszy 
pozew sądowy próbował wszelkimi drogami dojść do 
porozumienia z królową Ludwiką Marią, będącą głó
wną sprężyną plapów elekcyjnych, by ją odwieść od 
powziętego zamiaru, z drugiej zwrócił się do szlachty 1

1) Relation d’ A. de Lumbres III. 255.
Węcławski do Gosiewskiego 27. IX. 1664; Warszawa, Rps 

Czart. 158 atr. 247.



okrężnym listem, w którym przedstawiał się jako 
ofiara dworu, dążącego do zakazanej prawem elekcji 
za życia króla. ,,Jać los, jaki mi przypadnie zniosę —  
pisał —  aleć to WMPanowie wiedzcie, obaliwszy mnie 
zrujnowawszy w łasce JKlttci Pana mego Miłościwego, 
upadek to'ojczyzny będzde, w której rozpostarłszy się 
taż niecnota, dowodzić wszystkiego będzie i na cóż się 
nie odważy?"3).

Z tych obu przez niego prowadzonych akcji jedynie 
druga dała pewne sukcesy. Mimo wielkich wysiłków 
dworu poszczególne sejmiki zostały zerwane przez 
zwolenników (Lubomirskiego. Próby atoli porozumie
nia się z królową Ludwiką Marią rozbiły się nie tyle 
nawet o nieugiętość królowej, ile o niechęć stronnic
twa francuskiego do jakiejkolwiek współpracy z Lubo
mirskim. /

Dwudziestego szóstego listopada rozpoczął się 
w Warszawie sejm, na którym już 5 grudnia wyto
czono sprawę Lubomirskiego przed sądem, złożonym 
z senatu, delegatów izby poselskiej i króla4). Lubo
mirski obawiając się o swoją wolność i bezpieczeństwo 
nie zjawił się w stolicy i przebywał na' czele kilkuset 
jazdy w Janowcu. Stąd, informowany o wszystkim 
przez swego syna Stanisława i licznych agentów, śle
dził przebieg rozprawy sądowej, w czasie której jedna 
i druga strona rzucała grube sumy w celu przekupie
nia świadków .i posłów5 * *). Stąd wreszcie pisał jeszcze 
6 grudnia uniżony list do króla, prosząc go o litość 8) . 
Rychło jednak pokazało się, że sprawa marszałka

3) Kopia listu na sejmiki 10. X. 1664, Dąbrowa Rps Czart.
158 str. 463.

' *) Relation d’ A. de Lumbres III. 272.
r>) List do Lubomirskiego 1. XII. 1664, Warszawa Rps PAL

1065 str. 568. . ^  '
c) Lubomirski do króla (kopia) 6. XII. 1664, Janowiec, Rps 

Czart. 158, 497— 8.



jest przegrana. Dnia 22-go odbyło się ostateczne wo- 
towanie, przy którym większością głosów uznano Lu
bomirskiego winnym i skazano go na banicję oraz po
zbawienie urzędów. Na prośbę przyjaciół potężnego 
do niedawna mjnistra, zwFeczono ogłoszenie wyroku 
do 21 grudnia. Lubomirski jednak nie czekał na osta
teczne głosowanie i ogłoszenie wyroku. Przestrzeżony 
przez swoich przyjaciół opuścił już 17 grudnia 1664 r. 
Janowiec i postanowił opuścić ziemię polską7).

Zamierzając emigrować zagranicę nie miał marsza
łek większego wyboru. Ponieważ nie myślał sprawy 
swojej puścić płazem i zamierzał ponownie podjąć 
walkę z dworem warszawskim, nie mógł myśleć o dal
szych krajach. To też tak ze względu na bliskość jak 
i na warunki komunikacyjne, pozostawały mu do wy
boru dwie ziemie. Terytorium elektora brandenbur
skiego Fryderyka Wilhelma, albo też ziemie cesarza 
niemieckiego Leopolda I. Z elektorem brandenburskim, 
niedawnym lennikiem Polski, utrzymywał Lubomirski 
dotąd dobre stosunki, niemniej w ostatnich czasach 
wobec zbliżenia się elektora do Francji nie mógł się po 
nim spodziewać tego poparcia, jakiego potrzebował. 
Za udaniem się zaś do ziem cesarskich przemawiał nie- 
tylko fakt zasadniczej wrogości cesarza wobec Fran
cji, tytuł księcia Rzeszy, jaki Lubomirski posiadał, ale 
wreszcie i to, że od chwili zaostrzenia się sytuacji 
w Polsce, dwór cesarski okazywał mu pełną życzliwość 
i nawet ofiarował mu listownie gościnę na; swoim te
rytorium8). Skoro zaś Lubomirski decydował się na 
szukanie schronienia na ziemiach cesarskich, to najdo
godniejszym miejscem pobytu mógł być Śląsk. Do wy
boru śląska, jako miejsca chwilowego pobytu na czas

7) T. K o r z o n ,  Dola i niedola Jana Sobieskiego I. 269.
a) Memoriał doręczony przez Piestrzeckiego we Wiedniu 166-1, 

.Archiwum Państwowe we Wiedniu, Polonica 1664 (cytuję później 
Arch. Wied.).



wygnania mógł Lubomirskiego skłaniać jeszcze i jeden 
wzgląd. Mianowicie Ludwika Maria, królowa polska, 
była od r. 1655 posiadaczką oddanych swojego czasu 
w zastaw Władysławowi IV księstw śląskich Opol
skiego i Raciborskiego. Obecnie zaś zapisała te księ
stwa tytułem posagu księżniczce Annie, swojej sio
strzenicy, przyszłej żonie kandydata do tronu polskiego 
księcia d‘Enghien, w tym celu, by te ziemie stały się 
oparciem dla młodego księcia w jego staraniach o ko
ronę polską. Atoli ten zapis nie został uznany przez 
pana tych ziem, cesarza Leopolda. Otóż w interesie 
przeciwników elekcji francuskiej w Polsce leżało zaró
wno dopilnowanie tego, by cesarz wytrwał w swym 
odmownym stanowisku i by te księstwa rzeczywiście 
nie stały się bazą dla elekcyjnej akcji dworu polskiego. 
Udając się na Śląsk, mógł Lubomirski spełnić te oba 
zadania lepiej, niż będąc w innych ziemiach cesar
skich p) .

Nie jest dość jasnym, kiedy ostatecznie Lubomirski 
przekroczył granicę polską. W każdym razie stało się 
to między 1.8 a 23 grudnia, skoro już 24 grudnia zna
lazł się z licznym dworem, żoną i z dziećmi i na czele1 
oddziału 300 jeźdźców w N ysie9 10).'

Znalazłszy się na ziemi śląskiej, poza zasięgiem od
działów królewskich wojsk, przystąpił Lubomirski na
tychmiast do działania, by jak najszybciej móc z po
wrotem rozpocząć walkę z triumfującym w tej chwili 
dworem królewskim.

W tym celu należało naturalnie w pierwszym rzę
dzie zapewnić sobie poparcie cesarza, oraz elektora 
brandenburskiego, mimo wszystko jednak przeciwnika 
elekcji Francuza w Polsce. Pozostając od dłuższego

9) W ł. D z i ę g i 3  1, Utrata księstw Opolskiego i Racibor
skiego przez Ludwikę Marję w' r. 1666, Kraków 1936.

J0) Lubomirski do cesarza 24. XJI. 1664, Nissa, Areh. Wied. 
N. 74. II. oraz cytowany wyżej memoriał Piestrzeckiego.



czasu w stałym kontakcie zarówno z jednym jak 
i z drugim dworem wiedział Lubomirski dobrze, że tak 
cesarz, jak i elektor widzą w nim głównego i najmoc
niejszego przeciwnika elekcji księcia d‘Enghien, a tym 
samym umocnienia wpływów Ludwika XIV w Polsce. 
Obecnie więc należało im to przypomnieć oraz uświa
domić ich, jakie niebezpieczeństwo może zagrozić ich 
państwom, gdy Francji uda się nietylko pozyskać Pol
skę, ale równocześnie związać ją — jak to zamierzała 
dyplomacja francuska —  sojuszem z Szwecją, a może 
nawet z Tatarami11). Tak, uświadomionych można 
i trzeba było prosić o realne poparcie.

Jak wyobrażał sobie Lubomirski dalszą swoją dzia
łalność? — Otóż przewidywał on, że wcześniej czy 
później uda mu się zarówno przez pisma jak i przez 
swoich agentów i przyjaciół pozyskać wojsko i szla
chtę oraz skłonić ich do podjęcia zbrojnej akcji prze
ciw dworowi. Lubomirski wiedział dobrze, jak dalece 
niechętnie patrzyła szlachta na zamysły dworu, a wła
ściwie Ludwiki Marii, widząc w nich nie tylko naru
szenie istniejących praw, zakazujących obioru nastę
pcy za życia króla, ale równocześnie poważne nie
bezpieczeństwo dla wolnościowego ustroju Rzplitej. 
Wszak trudno się było spodziewać, by upatrzony przez 
królowę młody książę francuski chciał, a nawet umiał 
rządzić w zgodzie z wolnościowymi prawami Rzplitej. 
Otóż ta mocna niechęć szlachty do tak zwanej elekcji 
vivente rege miała być wodą na młyn poczynań ba
nity, ubierającego się w szaty trybuna wolności szla
checkich i obrońcy starych p^aw Polski.

Naturalnie przygotowując się do przyszłej walki, 
musiał Lubomirski przewidzieć ewentualne niebezpie
czeństwa. Mogły one przyjść z trzech stron. Dwór 
mógł mianowicie spodziewać się pomocy albo od Fran
cji bezpośrednio, drogą morską lub lądową, albo od

11) Cytowany memoriał Piestrzeckiego Arch. Wied.



Szwecji, której zdaniem Lubomirskiego gotów był od
stąpić część Prus, albo wreszcie od Tatarów. By za
pobiec interwencji jednego z tych państw, należało po
czynić odpowiednie kroki. Tak więc należało skłonić 
zarówno cesarza jak i elektora do zgrupowania wię
kszych oddziałów wojska w sąsiedztwie Polski i strze
żenia jej zachodnich granic przed ewentualnym naja
zdem francuskim. By zapobiec interwencji szwedzkiej 
należało zdaniem Lubomirskiego z jednej strony pil
nować ziem pruskich, z drugiej skłonić Moskwę do 
wstrzymania akcji przeciw Polsce a zwrócenia si  ̂ ra
czej przeciw Szwecji. Tatarów można było od udzie
lenia pomocy dworowi polskiemu powstrzymać jedy
nie przez wypłacenie im odpowiedniej sumy pienięż
nej. W wypadku gdyby sytuacja polityczna w Polsce 
układała się gorzej, niżby się to dało przewidzieć, go
tów był marszałek wzejść w porozumienie nawet z Mo
skwą, pozostającą wrówczas w stanie wojny z Polską, 
szukając dla siebie rozgrzeszenia w tym, że w wy
padkach wyjątkowych trzeba się chwytać środków wy
jątkowych oraz w tym, że stosunkowo niedawno temu 
sejm polski zaproponował calowi moskiewskiemu na
stępstwo tronu w Polsce12).

Wobec tego już 24 grudnia skierował Lubomirski 
równocześnie pisma do elektora i cesarza, prosząc ich 
ogólnie o pomoc i oddając się im w opiekę. Ponieważ 
zaś stanowisko cesarza było dla niego wrażniejsze, wy
słał z tym listem do Wiednia swojego sekretarza Pie- 
strzeckiego, którego zaopatrzył w obszerny memoriał, 
zawierający zasadnicze, wyżej wyłuszczone poglądy 
na sprawy polskie 15).

1J) Memoriał Piestrzeckiego cytowany wyżej i relacja Kin- 
sky’ego 30. XII. 1664, Arch. Wied.

1S) Lubomirski do cesarza 24. XII. 1664, Arch. Wied., Urkun- 
den u. Aktenstucke z Gesch. Friederich Wilhelm, XII. 244. Cyto
wany memoriał Piestrzeckiego.



Pisząc memoriał przeznaczony dla Fiestrzeckiego, 
Lubomirski nie ukrywał przed cesarzem, że wcześniej, 
czy później będzie musiało w Polsce przyjść do wojny 
domowej, podkreślał jednak, że ze względów politycz
nych trzeba będzie tę walkę zacząć przy pomocy od
działów polskich. By łatwiej pozyskać cesarza dla swo
ich planów, stwierdzał już wówczas całkiem wyraźnie 
i otwarcie, że gotów poprzeć do tronu polskiego tę je
dnostkę, którą mu wskaże cesarz 14). Innymi słowy sta
wał się winnym tego samego przestępstwa, o które ob
winiał królowę.

Prawie równocześnie z wysłaniem Fiestrzeckiego 
do Wiednia, było Lubomirskiemu danym na innej dro
dze przekazać swoje plany cesarzowi. Gdzieś bowiem 
pod koniec grudnia wezwał go na konferencję do Bia
łej podkanclerzy królestwa czeskiego a poseł cesarski 
do Warszawy, hr. Franciszek Kinsky. Konferencja od
była się w ostatnich dniach grudnia, albowiem już 
30 grudnia mógł Kinsky przesłać cesarzowi wyczer
pujące sprawozdanie z tej rozmowy. Rzecz jasna, że 
na tej konferencji przedstawił Lubomirski Kinsky‘emu 
mniej więcej to samo, co przesłał do Wiednia przez 
Piestrzeckiegoe Nowością pewną było jedynie to, że 
chcąc pozyskać względy cesarza proponował mu po
moc w zaciągnięciu oddziałów polskich na służbę ce
sarską 15).

Po tej konferencji udał się Lubomirski prosto do 
stolicy Śląska i w pierwszych dniach stycznia stanął ze 
swoim dworem we Wrocławiu. Powody, które go skło
niły dę wyboru właśnie Wrocławia na miejsce swego 
chwilowego na Śląsku pobytu są dość jasne. Wrocław 
bowiem już wówczas miasto dość wielkie, był połą-

Cytowany memoriał i protokół rady cesarskiej 9. I. 1665, 
Arch. Wied.

15) O konferencji w Białej pisze Kinsky do cesarza 30 XII. 
1664, Glogoviae Superioris, Arch. Wied.



czony stałą komunikacją pocztową, z szeregiem miej
scowości, w pierwszym rzędzie z Berlinem, Wiedniem, 
Toruniem i Gdańskiem. Poczty te chodziły już w roku 
1677 regularnie co tydzień, zapewne więc było podob
nie i w roku 1665. Tym samym osiedliwszy się tu, mógł 
banita bez większych trudności utrzymywać kontakt 
z dworem berlińskim i wiedeńskim oraz śledzić dalszy 
rozwój wypadków w Polsce. Nie bez znaczenia wre
szcie dla Lubomirskiego był fakt, że tu we Wrocławiu 
wychodziła kilka razy w tygodniu gazeta p. t. Neu 
einlaufende Nachricht von Kriegs und Welthandel, na- 
ogół dość dobrze poinformowana o stosunkach polskich 
i europejskich, wydawca zaś jej Jonisch gotów był je
szcze przed ukazaniem się dziennika za odpowiednią 
opłatą dostarczać otrzymywane wiadomości swoim 
abonentom 1G) .

Tak więc na przeciąg kilku miesięcy stał się Wro
cław miejscem zamieszkania wygnańca, a tym samym 
centrum jego, przeciw dworowi skierowanej akeji. 
W pierwszych dniach stycznia przybył do Lubomir
skiego jego syn Stanisław przywożąc wieści z kraju. 
Lubomirski skorzystał z okazji i pchnął syna z tymi 
wiadomościami do Wiednia. Równocześnie zaś przez 
niego ponawiał prośbę o jaknajrychlejsze przesłanie 
mu pieniędzy, podsuwał pomysł rozpuszczenia oddzia
łów cesarskich, by mógł rozpuszczonego żołnierza ce
sarskiego werbować dla siebie, przestrzegał, przed 
dworem warszawskim, który niewątpliwie będzie chciał 
pozyskać sobie cesarza, wreszcie wzywał Leopolda, by 
nie zgodzji^się na proponowane przez Ludwikę Marię 
oddanie księstwa Raciborskiego i Opolskiego kandy
datowi do tronu polskiego, księciu d’Enghien. Co do po-

lt;) Lubomirski do ks. Porcji 2. I. 1665, Vratislavia Arch. 
Wied. O poczcie i gazecie patrz B r. S c h i e r s e ,  Das Breslauer 
Zeitungswesen vor 1742. Preslau 1902, oraz rocznik wspomnianej 
gazety z 1665 r.



sunięć politycznych, to z jednej strony prosił o wysłanie 
kogoś do elektora brandenburskiego, by go pozyskać 
dla sprawy, z drugiej radził nakłonić Moskwę do wy
słania silniejszych oddziałów na Litwę, by dwór nie 
mógł ściągnąć regalistycznie nastrojonj^ch oddziałów 
litewskich do Korony i użyć ich przeciw stronnikom 
Lubomirskiego 17) .

Już po wysłaniu syna do Wiednia, gdzieś koło dzie
siątego stycznia, otrzymał Lubomirski pierwszą odpo
wiedź na swoje w grudniu jeszcze wysłane listy, mia
nowicie pismo elektora brandenburskiego Fryderyka 
Wilhelma, datowane z dnia 31 grudnia 1664 r. Elektor 
zapewniał w tym piśmie marszałka, że nigdy nie wie
rzył w zarzuty, jakie przeciw niemu podnoszono. 
Wprawdzie proponował on w tym liście, by Lubomir
ski nawiązał kontakt z dworem i próbował odzyskać 
łaskę królewską, atoli równocześnie obiecywał dość 
znacząco, że uczyni wszystko, by uciśnieni obywatele 
polscy doznali pomocy18).

Lubomirski przyjął ten list mimo jego dość ogólni
kowej treści z zadowoleniem. „Czczę -— pisał w swej 
odpowiedzi z 10 stycznia —  wyniosłego ducha Waszej 
Elektorskiej Mości, który nie tylko współczuje, ale na
wet obiecuje udzielić pomocy... Czczę wreszcie fakt 
uznania dawnych przyjaźni i przymierzy, w wyniku 
czego W. Elektorska Mość nie waha się Ojczyźnie mo
jej, prawom i wolnościom ściśnionym, prawie obalonym, 
słowem i czynem przybyć z pomocą“. By zaś utrzymać 
elektora w dobrej dla siebie dyspozycji i mieć na dwo
rze berlińskim swojego przedstawiciela wysłał tam 
z listem podkomorzego kijowskiego Stefana Niemiry-

17) Memoriał bez dokładniejszej daty z stycznia 1665 Arch. 
Wied. oraz protokół rady cesarskiej z 9. I. 1665 tamże.

1S) Elektor do Lubomirskiego 21/31 1664 Urlcunden u. Akten- 
stiicke XII. 244— 5.



cza1"). Zdaje się, że temuż Stefanowi Niemiryczowi po
lecił prośbę, by mógł się osobiście zobaczyć z elekto
rem i0) .

Dwór cesarski dał znacznie dłużej czekać na swoją 
odpowiedź. Wprawdzie Lubomirski napotykał na Ślą
sku na życzliwość władz, wszechwładny na dworze ce
sarskim książę Porcja skierował nawet do niego 
uprzejme pismo, ale ostateczna decyzja w sprawie ba
nity nie przychodziła dość długo. Płynęło to zarówno 
z typowej na dworze cesarskim skłonności do przewle
kania spraw, jak i z konieczności rozglądnięcia się 
w sytuacji, odczekania końca sejmu, który ostatecznie 
zakończył się dopiero 7 stycznia, zerwany przez stron
nika Lubomirskiego19 * 21)- Wprawdzie rada cesarska 
wzięła sprawę Lubomirskiego pod obrady na posie
dzeniu 9 stycznia, ale wobec przybycia w kilka dni 
później syna Lubomirskiego do Wiednia nie kwapiono 
się z odpowiedzią. Dopiero też w drugiej połowie stycz
nia po wysłuchaniu przedłożeń rezydenta polskiego Si- 
riego, który w imieniu króla prosił o nieudzielanie po
parcia banicie zdecydowano się na udzielenie Piestrzec- 
kiemu odpowiedzi22).

Przystępując do podjęcia decyzji w sprawie Lubo
mirskiego rada cesarska wychodziła z tego samego co 
eksmarszałek założenia, że Lubomirski jest główną 
przeszkodą elekcji Francuza w Polsce. Z tego względu 
postanowiono udzielić mu odpowiedniej pomocy, atoli

19) Lubomirski do elektora 10. I. 1665, Archiwdm Państwowe 
w Berlinie Rep. 9. 16 a.

2 °) Wynika to z listu elektora do swych posłów 19. I. 1665, 
U. u. A. XII. 249 nota 3.

21) Hoverbeok do elektora 8. I. 1665, U. u. A. XII. 249.
22) Kopia instrukcji przedstawiona przez Siriego 18. I. 1665, 

Arch. Wied. Co do daty przybycia młodszego Lubomirskiego do 
Wiednia, to K o r z o n  podaje w Doli i niedoli J. Sobieskiego 
I. 319 datę 15. I. Według gazety wrocławskiej był tam już 
13. I. 166{T.



w ten sposób, by o ile możności nie dać dworowi pol
skiemu pęwodu do uskarżania się na wyraźne zerwanie 
paktów przyjaźni łączących oba dwory. Wobec tego 
też postanowiono wypłacić Lubomirskiemu większą 
sumę pieniędzy, które pozwoliłyby mu zarówno utrzy
mać wojsko, jak i poprowadzić działalność w samej 
Polsce. Naturalnie wypłata ta miała być otoczona ta
jemnicą, by móc oficjalnie wyprzeć się popierania ba
nity. Równocześnie zgodzono się, ulegając sugestii eks- 
marszałka, wysłać poselstwo do elektora brandenbur
skiego, do cara moskiewskiego i do Turcji. Jedynym 
punktem w którym nie uwzględniono życzeń Lubomir
skiego było to, że mimo jego próśb zdecydowano się 
na wysłanie posła do Warszawy w celu zapośrednicze- 

 ̂nia, o ile to by było możliwe — a zdaje się, że we Wie
dniu w to wątpiono —  porozumienia między królową 
a banitą23).

Odpowiedź ta doszła Lubomirskiego zdaje się gdzieś 
dopiero pod koniec stycznia i zapewne równocześnie 
wypłacono mu odpowiednią sumę. Jak wielką ona była 
nie wiemy. W każdym razie była to dopiero zaliczka 
na większą kwotę 150.000 talarów, którą mu z czasem 
obiecywano wypłacić24).

Jeśli tak jak widzimy wieści, dochodzące z obu dwo
rów sąsiednich były naogół korzystne, to wiadomości 
przywożone z kraju nie były tego rodzaju, by mogły 
w Lubomirskim budzić nadzieję na rychły powrót do 
kraju. Katastrofa Lubomirskiego wywarła tam bowiem

) Relacja opinii radców cesarskich 9. I. 1665, Arch. Wied. 
Twierdzenie D i ę g l a  op. cit. str. 83, jakoby cesarz zawarł z Lu
bomirskim układ co do udzielenia mu pomocy, oparte--na relacji 
Des Noyers nie znajduje poparcia w aktach wiedeńskich i jest nie
zgodne z ówczesną polityką dworu wiedeńskiego.

24) Cesarz pisze o odpowiedzi udzielonej Piestrzeekiemu do
piero 27. I. 166.5, Arch. Wied. Co do sum wypłaconych Lubomir
skiemu patrz niżej.



wielkie wrażenie i wszyscy jego wybitniejsi przyjaciele 
spieszyli się zapewnić królowę o swej wobec niej wier
ności 23).

Gdzieś około połowy stycznia przybył do Wrocławia 
wysłannik głównego po Lubomirskim przeciwnika fran
cuskiej elekcji w Polsce i przyjaciela banity, Jana Lesz
czyńskiego, podkanclerzego koronnego, Benjamin Hel- 
lenfeldt. Wieści jakie przywoził od swego pana nie były 
wesołe. Jan Leszczyński, który nigdy nie nadawał się 
na bojownika trudnej sprawy, i tym razem był pełen 
obaw i niepokoju26). Już w czasie sądu nad Lubomir
skim objawił niespodziewanie mało zdecydowania i go
towości do wspomożenia swojego politycznego przy
jaciela. Obecnie nie zdradzał wcale chęci do żywszej 
akcji, co tłumaczył trudnościami finansowymi. W spra
wie Lubomirskiego widział obecnie główną nadzieję 
we wstawiennictwie obcych monarchów. Co do szlachty 
to obawiał się, czy zdobędzie się ona wobec stanowczej 
postawy dworu na skuteczne zajęcie się sprawą Lubo
mirskiego. W wypadku gdyby zaś do tego nie doszło, 
uważał, że Lubomirski nie powinien się łączyć z wro
gami Polski, a więc z Kozakami i Moskwą, ale powinien 
pozostać zagranicą, próbując pogodzić się z dworem 
chociażby za cenę dobrowolnego oddania buławy 
mniejszej.

Te poglądy Leszczyńskiego przedstawione przez 
Hellenfeldta Lubomirskiemu nie były stworzone do 
tego, by go natchnąć otuchą w powodzenie jego sprawy. 
To też w odpowiedzi Lubomirski skarżył się, że właśnie 
postępując według, rad Leszczyńskiego popadł w te 
trudności, a chcąc go umocnić w życzliwości dla-siebie

'■') Relations d’A. de Lumbres III. 288 oraz W ł. C z a p l i ń 
ski ,  Opozycja wielkopolska po krwawym potopie, Kraków 1930 
str. 56.

?n) Charakterystyka Leszczyńskiego: Ii. K u b a l a ,  Wojna 
szwedzka str. 58 i W ł. C z a p l i ń s k i ,  op. cit. str. 2.



prosił go o wyznaczenie mu miejsca spotkania dla odby
cia z nim konferencji*7).

Taki nastrój wybitniejszych zwolenników obozu 
wolnościowego musiał eksmarszałka nie mało zaniepo
koić, tymbardziej, że po pierwszych sukcesach dyplo
matycznych nie przychodziły dalsze. Rychło zoriento
wał się Lubomirski, że dwór cesarski, chcący mimo 
wszystko zachować pozory, nie uczyni nic więcej poza 
tym, co na razie uczynił. Tym więcej więc zależało mu 
na tym, by zapewnić sobie pomoc elektora, od którego 
oczekiwał zarówno pomocy brzęczącej jak i czynnego 
poparcia przez zachęcenie licznych stronników bran
denburskich do wydatniejszej akcji na rzecz eksmar
szałka.

Tymczasem wbrew oczekiwaniom na dworze berliń
skim nie kwapiono się nawet z udzieleniem takiej po
mocy, na jaką się zdobył ostrożniejszy przecież dwór 
wiedeński. Przyczyny tego chłodu były różnorakie. Tak 
więc dwór berliński obawiał się w pierwszym rzędzie 
Francji, która niedawno poskramiając Erfurt, buntujący 
się przeciw jej stronnikowi, elektorowi mogunckiernu, 
pokazała, że ma długie ręce. Poza tym motywem na 
ostrożność Berlina wypływał również i fakt, że właśnie 
wówczas znajdował się w rokowaniach z dw7orem war
szawskim, mających na celu odzyskanie Elbląga. 
Wreszcie pamiętano zawsze o tym, że doprowadzony 
do ostateczności dwór warszawski mógł odwdzięczyć 
się za popieranie banity podburzaniem poddanych 
pruskich w Księstwie 28) .

To też już w pierwszych dniach lutego musiał Lu
bomirski dojść do przekonania, że Fryderyk Wilhelm 
nie; myśli o rzetelnym poparciu jego sprawy. W tych

-7) Memoriał Hellenfeldta przedstawiony na dworze wiedeń
skim. Hellenfeldt mógł przybyć do Lubomirskiego gdzieś koło 10. I., 
skoro u Kinsky’ego bawił koło 6. I. i665.

2S) A. W a d d i n g t o n, Histoire de Prusse I. 463.

f



dniach bowiem otrzymał pismo od elektora, w którym 
ten zapewniał go, że nadal nie wierzy w jego winę, 
równocześnie jednak wyrażał nadzieję, że Pan Bóg go 
nie opuści, innymi słowy zrzucał ciężar pomocy banicie 
na Opatrzność 29) .

Atoli Lubomirski nie myślał wyrzekać się pomocy 
elektora i wobec tego zaraz po otrzymaniu tego pisma 
wysłał chorążego przemyskiego Wujakowskiego z od
powiednimi przedłożeniami do Berlina30). Jednak i ten 
poseł nie znalazł posłuchu na dworze elektorskim. 
W Berlinie czytano z pewnym zaniepokojeniem relacje 
posłów brandenburskich, donoszące z Warszawy o ost
rych atakach, skierowanych przez króla i jego mini
strów przeciw elektorowi i nie chciano wcale zwiększać 
niechęci rządu polskiego przez wyraźne popieranie ba
nity. To też jakkolwiek po przybyciu Wujakowskiego 
odbyło się nawet osobne posiedzenie tajnej rady bran
denburskiej, to jednak zastanawiano się na niej nie tyle 
nad sprawą Lubomirskiego, ile nad kwestią ustosunko
wania się do zarzutów króla polskiego31). Rezolucja, ja
ką też ostatecznie 17 lutego udzielono Wuj akowskiemu, 
obiecywała interwencję u króla, wzywała banitę do 
cierpliwości i wobec bliskiego terminu nowego sejmu 
radziła raz jeszcze szukać pokojowego załatwienia 
kwestii82).

Nic dziwnego, że niecierpliwiący się już Lubomirski 
wybuchnął w liście pisanym do Niemirycza szeregiem 
ostrych uwag. „Panowie ci —  pisał o radcach elektor- 
skich — przekładają ceremonie nad rzeczy istotne, 
które polegają na działaniu i to działaniu przeciw sej
mowi... Jest śmiesznym, że żądają, by przy mnie stanęła 20

20) Elektor do Lubomirskiego 23. I. 1665, Arch. Beri.
3l>) Lubomirski do elektora 7. II. 1665, Vratislavia Arch. Beri.
31) Protokoll 363 17. II. 1665 Publikationen aus den Preuss. 

Staatsarchiven 91 str. 241.
32) Rezolucja posłowi Lubomirskiego U. u. A. XII. 260— 1.



część Rzplitej, a nie chcą mnie do Polski wprowadzić". 
Zdaniem jego trzeba się obecnie zdecydować na ofiary 
pieniężne. „Obecnie można za 1.000 talarów zdziałać 
dużo a nawet wszystko, podczas gdy później trzeba 
będzie na to milionów". By przecież skłonić elektora 
do wyjścia z jego dotychczasowej bierności zwracał 
uwagę na niebezpieczne dla Prus Książęcych zamysły 
ministrów polskich, ostrzegał przed zamiarami pozys
kania przez dwór polski oddanego elektorowi Bogu
sława Radziwiłła, wreszcie całkiem wyraźnie wzywał 
elektora do wymienienia kandydata do tronu polskiego, 
któregoby chętnie ujrzał na tronie polskim13).

Stanowisko to Fryderyka Wilhelma było tym bar
dziej niemiłe dla eksmarszałka, że równocześnie ze 
strony dworu cesarskiego nie otrzymywał takiego po
parcia, jakiego się początkowo spodziewał. Pieniądze 
otrzymane zdołały się rozejść, dalsze nie przychodziły, 
równocześnie zaś nie było widać, by cesarz w jakiś 
bardziej konkretny sposób, chociażby przez rozpusz
czenie swoich oddziałów myślał wspomóc banitę. Je
dynym dalszym ustępstwem dworu wiedeńskiego było, 
że władze cesarskie patrzyły przez palce nie tylko na 
dalsze zaciągi Lubomirskiego, ale i na to, że poszcze
gólne oddziały jego stacjonowały, zapewne wybierając 
sobie bezkarnie żywność, w faktycznie do królowej 
polskiej należących księstwrach Opolskim i Racibor
skim 34)- W tej sytuacji niesłychanie na rękę Lubomir
skiemu przyszło nowe posunięcie dworu warszawskiego.

Właśnie bowiem w tym okresie zdecydował się dwór 
warszawski z niecałkiem nam jasnych przyczyn nawią
zać porozumienie z banitą w celu dowiedzenia się, na 
jakich warunkach gotów byłby pogodzić się z królową. 
Misję tę powierzono staroście radomskiemu Podlodow-

33) Lubomirski do Stef. Niemierzyca 23. II. 1665, Vratislavia 
Arch. Beri.
, 34) Odpowiedź dana Piestrzeckiemu 8. III. 1665 Arch. Wied.



skiemu, który gdzieś z końcem lutego zjawił się 
we Wrocławiu i rychło nawiązał kontakt z Lubomirskim. 
Układy, które potem nastąpiły, były niewątpliwie z obu 
stron prowadzone nie, całkienr szczerze. Dwór nie ufał* 
Lubomirskiemu i chciał wybadać jego' zamiary a jeśli 
chodzi o eksmarszałka, to niewątpliwie chciał on misję 
Podlodowskiego wykorzystać jako argument w sto
sunku do dworu wiedeńskiego. Nic dziwnego też, że 
obie strony inaczej przedstawiały potem przebieg tych 
rokowań. Według Podlodowskiego Lubomirski godził 
się na złożenie posiadanych przez niego godności, jeśli 
mu się je zwróci na przeciąg 3 tygodni. Lubomirski zaś 
zapewniał potem dwór wiedeński, że królowa gotowa 
była mu dać wielką buławę i godność senatorską, byle 
tylko zgodził się na elekcję księcia d' Enghien i poro
zumiał się w tej sprawie z Francją. Ostatecznie roko
wania skończyły się bezproduktywnie. W Warszawie 
utrzymywano nawet potem, że Podlodowski wszczął 
je bez upoważnienia dworu 3'r>).

Naturalnie Lubomirski postanowił możliwie szybko 
wykorzystać misję Podlodowskiego dla sw’oich^praw. 
Wiedział on, że ministrowie cesarscy nie kwapią się 
z udzieleniem mu dalszej pomocy. Nie było mu tajnym, 
że gdzieś w połowie lutego wysłano nawet Kinsky"ego 
na dwór polski. Wreszcie niepokoił go fakt śmierci 
księcia Porcji, w którym słusznie, czy niesłusznie wi
dział człowieka, orientującego się najlepiej w sprawach 
polskich^). Wobec tego -wysłał w ostatnich dniach lu
tego swego sekretarza Piestrzeckiego jeszcze raz do 
Wiednia.

W memoriale danym Piestrz-eckiemu opowiedział * 36

2r) Des Noyers do ks. Kondeusza 20. III. 1665, K. W a l i 
s z e  w s k i, Stosunki polsko-francuskie w XVII w. str. 268.

36) Kinsky był już 13. II. w Warszawie. Relacja Kinsky’ego 
z 17. II. 1665 Arch. Wied. Porcja zmarł 18. II. 1665. W sprawie 
tej pisze Lubomirski do cesarza 24. II. 1665 Arch. Wied.



naturalnie Lubomirski dokładnie o stawianych mu przez 
dwór propozycjach. Miało to być dość wTyraźnym ostrze
żeniem. Fotem donosił o tym. czego się o polityce kró-* 
lowej zdołał dowiedzieć. Tak więc zdaniem jego dwór 
gotów był za cenę oddania Smoleńska i Siewierza za
wrzeć pokój z carem, byle za to ustępstwo uzyskać 
obiecaną przez cara sumę 6 milionów złotych i równo
cześnie zwolnić Wojsko litewskie od obowiązku stra
żowania na granicach wschodnich państwa. Jeśliby 
dzięki tym pieniądzom doszło potem do elekcji Fran
cuza w Polsce, zamierzał dwór —  zdaniem Lubomir
skiego ----wprowadzić w Polsce rządy absolutne i za
wrzeć przymierze ze Szwecją w celu wspólnego ude
rzenia- na cesarza i odebrania mu granicznych ziem. 
Lubomirski cytował nawet powiedzenie kanclerza ko
ronnego Prażmowskiego, który miał się wryrazić: „Cóż, 
że Polska straci Smoleńsk i Siewierz, jeśli za to zyska 
Śląsk i Czechy" 3T) ?

W takiej sytuacji, wobec takich niebezpieczeństw, 
konkludował Lubomirski, będzie dla cesarza znacznie 
korzystniejszym połączywszy się ze szlachtą pokonać 
Francuzów „na obcej ziemi, obcymi siłami", niż czekać 
aż Francja podejmie z nim walkę nie sama, ale z Pol
ską i jej przyszłymi sprzymierzeńcami. W oparciu o to 
godne rzeczywiście magnata polskiego rozumowanie 
występował Lubomirski ze swoimi prośbami. Stresz
czały się one w żądaniu udzielenia jemu i jego zwolen
nikom w Polsce —  w pierwszym rzędzie chodziło tu 
o podkanclerzego Leszczyńskiego — pewnej sumy pie
niężnej, przyznania prawa do dalszego pobytu rodzinie

3T) Cytowane powiedzenie Prażmowskiego jest prawdopodobnie 
autentyczne tylko co do swej pierwszej części. Tak więc jest praw
dopodobnym, że Prażmowski mówił o odzyskaniu Śląska, trudno 
jednak przypuszczać, by kanclerz jako dobry polityk myślał realnie 
o zagarnięciu Czech. Przypuszczalnie Lubomirski dodał ten ustęp, 
by tym bardziej zastraszyć radców cesarskich.



Lubomirskiego w ziemiach cesarskich, rozpuszczenia 
jakichś 2.000 żołnierzy, by Lubomirski mógł ich wziąść 
na swój żołd, wreszcie wysłania posła do elektora bran
denburskiego w celu nakłonienia go do aktywniejszego 
poparcia sprawy banity. W wypadku udzielenia mu tej 
pomocy obiecywał, wobec tego, że —  jak twierdził —  
szlachta wzywała go do kraju a wojsko zamyślało 
o konfederacji, udać się do Polski i podjąć walkę ze 
stronnictwem francuskim 38 39). Z taką instrukcją dyplo
matyczną udał się Piestrzecki, gdzieś z końcem lutego 
do Wiednia.

Okres, który nastąpił po rokowaniach z Podlodow- 
skim. należał da dość ciężkich chwil dla Lubomirskiego. 
Z kraju przychodziły wiadomości różne. Z jednej strony 
bowiem donoszono o zamiarach dworu przeprowadze
nia za wszelką cenę elekcji Francuza za życia króla, 
o bliskim przybyciu nowego posła francuskiego ze zna
czną sumą pieniężną, wreszcie o gotowości Tatarów 
udzielenia dworowi pomocy. Z drugiej strony wiedział 
Lubomirski o przychylnym dla swojej sprawy stano
wisku szlachty na odbywających się wówczas sejmi
kach przedsejmowych; przybywali do niego emisariu
sze wojskowi: Czapliński, Piaseczyński i inni donosząc 
o niezadowoleniu wojska i gotowości jego do zawiąza
nia konfederacji30). Wszystko to wzywało do po
wrotu, naturalnie powrotu z pieniędzmi i odpowiednią 
siłą zbrojną, by wszcząć otwartą akcję przeciw dwo
rowi. Tymczasem koniunktura dyplomatyczna była da
leka od zadawalającej^ a w kasie Lubomirskiego były 
na razie pustki. Berlin mimo powtarzanych pism Lubo
mirskiego milczał i ograniczał się do letnich interwencji 
na dworze warszawskim, odkładając-dalsze kroki do

38) Memoriał Lubomirskiego Arch. Wied.
39) Kinsky do cesarza 11. III. 1665 Arch. Wied. Gazeta Neu 

einlaufende Nachricht... 8 tydzień nr. 2; 10 tydzień nr. 6, O przy
byciu wysłanników wojskowych pisze K o r z o n ;  op. cit, 320.



przybycia zapowiedzianego posła cesarskiego barona 
Goes40). Z Wiednia zaś dość długo nie przychodziła 
żadna odpowiedź, podczas gdy obecność posła cesar
skiego w Warszawie, jego dobre z królem stosunki -— 
ofiarował nawet w imieniu cesarza Janowi Kazimie
rzowi 4 ładne konie — budziły obawę, by jednak nie 
doszło do porozumienia między królową a cesarzem41). 
Na dobitkę gdzieś w tym okresie pokazała się w gazecie 
wrocławskiej wiadomość o tym, że dwór wiedeński go
tów zgodzić się na oddanie księstwa Opolskiego i Raci
borskiego księciu d’ Enghien, żądając jedynie, by złożył 
przysięgę wierności cesarzowi- Wreszcie koło połowy 
marca doszły nawet do Wrocławia — niewiadomo jaką 
drogą — alarmujące, a dość prawdopodobne wiado
mości, że cesarz zgodził się, by Francja zapośredniczyła 
między Lubomirskim a dworem warszawskim. Jakie 
wrażenie wywarła ta wiadomość na banicie możemy 
sądzić po liście syna Lubomirskiego do radcy cesar
skiego hr. Sinzendorfa. ,,Na Miły Bóg — pisał później
szy Salomon polski — jeśli tak jest, błagam Pana, by 
zechciał uprzedzić JCes. Mść... jaką szkodę przynios
łoby to cesarstwu, gdyby mój ojciec był restytuowany 
przy pomocy Francji... Proszę zważyć, że w naszym 
Królestwie nie może dojść do zgody bez wojny, dlatego 
nie należy myśleć o porozumieniu bez wojny"42).

Tymczasem wreszcie w drugiej połowie marca przy
szła odpowiedź cesarska na ostatnie przedłożenia ba
nity. Charakterystycznym jest, że zakomunikowano ją 
Lubomirskiemu dwojaką drogą. Tym razem bowiem 
dwór wiedeński nie ograniczył się do udzielenia swej 
rezolucji Piestrzeckiemu, ale'jakby dla podkreślenia 10

10) Elektor do lToverbecka 20. II. 1665 U. u. A. XII. 261.
41) Relations d’A. de Lumbres III. 308, pierwej jeszcze o tych 

koniach pisała cytowana gazeta wrocławska.
42) St. Lubomirski do hr. Sinzendorfa 13. III. 1065, Vratisla- 

via Arch. Wied.



wagi tej odpowiedzi polecił ją jeszcze zakomunikować 
banicie, radcy śląskiemu Pautschnerowi. Pautschner za
meldował się w kwaterze eksmarszałka 17 marca. Po
nieważ jednak ze względu na zdrowie Lubomirskiego 
nie mógł być do niego wówczas dopuszczony przybył 
następnego dnia po raz drugi i objawił mu wolę cesa
rza 43). Rezolucja ta była daleka od tego, czego się Lu
bomirski spodziewał. Cesarz zapewnił mianowicie przez 
usta swojego radcy Lubomirskiego,'że gotów jest uczy
nić wiele, by przyczynić się do jego restytucji, niemniej 
ze względu na swoje dobre z dworem warszawskim 
stosunki i pakta łączące go z Rzplitą podkreślał, że nie 
chciałby doprowadzić do wojny z nią. Ze względu na 
to radził Lubomirskiemu, by starał się na drodze nego
cjacji dojść do porozumienia z dworem i ofiarował przy 
tym swe dobre usługi. W związku z tym jednak nie 
tylko odmawiał rozpuszczenia dalszych oddziałów woj
skowych, ale równocześnie doradzał Lubomirskiemu, 
by rozbroił swoje formacje, albo też możliwie szybko 
wyprowadził je ze Śląska do swoich dóbr podkarpac
kich na Spiż. żądanie to uzupełniał cesarz jeszcze 
ostrzeżeniem, by Lubomirski nie zaczynał wojny do
mowej w Polsce 44) .

Trudno nie przyznać, że udzielona Lubomirskiemu 
rezolucja cesarska była po tym wszystkim, co dotąd za
szło, dość niespodziewana. Mimo woli też pytamy się, 
jakie były przyczyny takiego zwrotu w polityce cesar
skiej. Otóż przyczyny tego mogły być dwojakie. Tak 
więc widzieliśmy, że w gruncie rzeczy mimo całą goto
wość poparcia Lubomirskiego cesarz chciał za wszelką

43) Pautschner do cesarza 20. III. 1665, Wrocław Arch. Wied.
44) Treść przedłożeń Pautschnera jest znana z trzech aktów: 

protokołu konferencji rady cesarskiej odbytej 5. III. 1605, odpo
wiedzi udzielonej Piestrzeckiemu również 5. III. 1665 wreszcie 
pisma cesarza do Pautschnera tej samej daty. Wszystkie te akty 
znajdują się w Arch. Wied.



cenę unikać pozorów popierania buntownika i ewentu
alnego przywódcy wojny .domowej w Polsce. Z dru
giej strony Kinsky, rozpatrzywszy się w sytuacji panu
jącej w Polsce, donosił swemu dworowi, że jest mało 
prawdopodobnym, by Lubomirski w wypadku rozpo
częcia przez niego wojny domowej mógł liczyć na po
parcie społeczeństwa szlacheckiego, któreby w takiej 
'wojnie widziało próbę zemsty za prywatną krzywdę, 
Tym samym więc oficjalne popieranie Lubomirskiego 
mogło być dla dworu cesarskiego nie tylko kompromi
tujące, ale i niebezpieczne45).

Lubomirski przyjął rezolucję cesarską spokojnie, 
aczkolwiek sam Pautschner przyznaje, że w chwili za
komunikowania mu woli cesarskiej zmieszanie pokazało 
się na jego obliczu. Zdając sobie dobrze sprawę z tego, 

• że życzenie cesarza musi traktować jako rozkaz, 
oświadczył też eksmarszałek natychmiast Pautsch lle
rowi, że zastosuje się do życzenia cesarza i wyprowadzi 
swe wojska ze Śląska. Według jego twierdzenia prze
bywało wówczas z nim koło 200 osób je£o dworu, 300 
rajtarów pod komendą Gordona i 250 dragonów. Za
pewnił też radcę pod słowem, że wstrzyma się od dal
szych zaciągów, prosił jednak, by cesarz zechciał go 
jeszcze przez tydzień do 10 dni tolerować ha Śląsku4").

Dwa dni później zwrócił się Lubomirski do cesarza 
osobnym listem. W liście tym zapewniał Leopolda I, że 
wymienione wyżej oddziały zaciągnął jedynie dla swe
go własnego bezpieczeństwa i prosił, by z tymi oddzia
łami wolno mu było powrócić do kraju. Poza tym stwier
dzał uroczyście, że nie było i nie jest jego żamiarem 
„wprowadzać obce wojska do Polski, wiem bowiem —  
dodawał — że byłoby to szkodliwe dla moich zamia

45) Protokół konferencji rady cesarskiej cytowany wyżej. Re
lacja Kinsky’ego bez bliższej daty z uwagą praesentatum III. 16(55 
Arch. Wied.

1C) Pautschner do cesarza 24. III. 1665 Arch. Wied.



rów“. Jeśli prosił o rozpuszczenie pewnych oddziałów 
to jedynie dlatego, by mieć z nich osłonę dla swej osoby. 
Przy tym wszystkim jednak podkreślał nadal, że obecna 
sytuacja w Polsce jest specjalnie korzystna dla poparcia 
dobrej sprawy. Z jednej bowiem strony wobec śmierci 
Czarnieckiego da się bez trudu pozyskać wojsko, z dru
giej jest poważna nadzieja na pozyskanie szlachty47).

W kilka dni później po wysłaniu tego listu, miano
wicie 24 marca oddziały Lubomirskiego opuściły Wroc
ław i pomaszerowały na południe, według informacji 
Pautschnera na Cieszyn48). Usuwając swe wojska 
ze śląska chciał Lubomirski niewątpliwie dać cesarzowi 
dowód swej dobrej woli i uległości, jest jednak rzeczą 
więcej niż pewną, że po ochłonięciu z pierwszego wra
żenia nie wyrzekał się nadziei na dalszą pomoc cesa
rza. Niedługo też potem wysłał banita ponownie Pie- 
strzeckiego do Wiednia dając mu list i memoriał do ce
sarza. W liście zapewniał Leopolda, że nie wygaśnie 
w nim „słuszna i żywa gotowość oraz zapał do najpo
wolniejszej wobec JCMści uległości". W memoriale zaś 
szerzej omawiał raz jeszcze sytuację/ polityczną 
w Polsce49).

Tak więc przestrzegał jeszcze raz dwór wiedeński, 
że królowa myśli o zawarciu porozumienia z Moskwy 
za cenę oddania jej Smoleńska i Siewierza w zamian za 
większą sumę pieniężną. Podkreślał, że między dworem 
warszawskim a Szwecją toczą się jakieś podejrzane 
rokowania. Wreszcie donosił o zawiązaniu przez wojsko 
konfederacji i zwracał uwagę na konieczność pozyska
nia sobie kierowników tego ruchu50).

Wysławszy swe wojska na Spiż nie myślał Lubomir
ski dłużej zatrzymywać się na Śląsku, w gruncie rzeczy

4T) Lubomirski do cesarza 20. ITT. 1665, Vratislavia Arch. Wied.
48) Pautschner do cesarza 24. III. 1665, tamże.
49) Lubomirski do cesarza 27. III. 1665, iamże.
50) Memoriał dany Piestrzeckiemu b. d. Arch. Wied.



bowiem było jasnym, że jeśli chce należycie poprzeć 
swoją sprawę w Polsce, musi się zjawić na ziemi pol
skiej, by porozumieć się z konfederującym wojskiem 
i pchnąć szlachtę, którą zresztą obrabiał przez agen
tów i stronników do czynnego wystąpienia51)- To też 
pod koniec marca Lubomirski wyczekiwał tylko wyniku 
toczącego się od 12 marca sejmu, na którym dość liczni 
jego zwolennicy nie chcieli wogóle o niczym mówić, 
zanim nie przystąpi się do restytucji marszałka52).

Kiedy wreszcie 28. 111. sejm został przez stronnika 
Lubomirskiego, nie bez czynnego współudziału posła 
Kinsky‘ego zerwany, i wiadomość o tym doszła w pier
wszych dniach kwietnia do Wrocławia, Lubomirski po
stanowił opuścić Wrocław i udać się na $p iż53). O za
miarze tym zawiadomił przede wszystkim radców ce
sarskich, prosząc ich o dostarczenie obiecanych mu 
przez cesarza a jeszcze dotąd nie dostarczonych pie
niędzy 54) .

Nie jest dość jasnym, czy ostatecznie urzędnicy ce
sarscy dostarczyli mu jeszcze przed odjazdem tych 
pieniędzy. Według świadectwa samego Lubomirskiego 
cesarz przyznał mu dość pokaźną sumę 150.000 tala
rów. Z tej sumy jednak otrzymał jedynie 50.000 tala
rów. Obecnie udając się do Polski, Lubomirski potrze
bował większej sumy i prosił o wypłacenie conajmniej 
20.000. Niestety, jak już wspomnieliśmy nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście pieniądze te wów
czas otrzymał55 )•

51) Kopia odpowiedzi na list marszałka do sejmiku sieradzkiego 
Rps Bibl. Ord. Krasińskich 2916, 49— 50.

B?) Relations d’A. de Lumbres III. 311— 16, Relacja Kinsky’- 
ego z 11. IV 1665 Arch. Wied.

3S) Jarocin do Sinzendorfa 3. IV. 1665, Wrocław, Arch. Wied.
51) tamże oraz Pautschner do cesarza 3. IV. 1665, tamże.
B5) Jarocin do Sinzendorfa 3. IV. 1665, oraz Jan hr. Kottal do 

cesarza 3. V. 1665, Bidemandorf Arch. Wied.



Przed wyjazdem zwrócił się eksmarszałek raz je
szcze z krótkim listem do cesarza, w którym przypo
mniawszy, że dwór. zamierza pogodzić się z Moskwą 
i sprzymierzyć się ze Szwecją^ radził, by cesarz za 
wszelką cenę starał się utwierdzić swoich stronników 
w Polsce w wierności dla siebie i usiłował pozyskać no
wych. „Albowiem do tego rzeczy doszły —  pisał —  
że niema nadziei na porozumienie. Zerwanie sejmu 
zapowiada więcej niż pewnie, że w bliskiej przyszło
ści dojdzie między obywatelami tego kraju do wojny“. 
W tej sytuacji uważał też za rzecz specjalnie ważną 
pozyskanie wojska sc).

Ostateczny termin wyjazdu swego naznaczył Lubo
mirski na dzień 7 kwietnia, czyli na wtorek po Wiel- 
kiejnocy. Atoli nie dużo brakowało, by wyjazd jego 
uległ zwłoce. Pautschner mianowicie donosząc o wy
konaniu zlecenia cesarza nie zataił dużego wrażenia, 
jakie rozkaz cesarski wywarł na Lubomirskim. Ta wia
domość z kolei zaniepokoiła radców cesarskich. Nuż 
Lubomirski, widząc się pozbawionym spodziewanego 
poparcia ze strony cesarza, wefdzie w porozumienie 
z dworem i Francją? Na dworze cesarskim wyrze
kano się coprawda oficjalnego popierania buntownika 
i ostrzegano go urzędowo przed zaczynaniem wojny 
domowej w Polsce, w gruncie rzeczy jednak widzia- 
noby chętnie rozruchy w Polsce z tym jedynie zastrze
żeniem, by Polacy bili się sami między sobą i nie zmu
szali dworu cesarskiego do kompromitującego popie
rania buntowników. W dodatku relacje Kinsky‘ego 
donosiły z jednej strony o zamiarze dworu przeprowa
dzenia mimo wszystko elekcji Francuza, a z drugiej 
potwierdzały doniesienia Lubomirskiego o rokowaniach 
ze Szwecją i zamiarze dojścia do porozumienia z Mo
skwą. Wobec tego postanowił cesarz, bojąc się, by Lu-

Rfi) Lubomirski do cesarza 3. IV. 1665, Vratislavia Arch. Wied.



bomirski „nie" stał się małodusznym, lub też nie ze
chciał gdzieindziej się o pomóc zwrócić4* dać mu wy
raźny dowód swej życzliwości i zaproponować mu dal
sze przebywanie na Śląsku57).

Rezolucję tę cesarza zakomunikował Lubomirskie
mu Pautschner, zdaje się w sam dzień wyjazdu eks- 
marszałka. Atoli Lubomirski nie zmienił już swego 
pierwotnego planu. Oświadczył on Pautschnerowi, że 
na Spiżu będzie się czuł znacznie swobodniejszy i bę
dzie tam mógł gromadzić szlachtę koło siebie. Zgodnie 
z tą dec3*zją, jeszcze tego samego dnia, t. j. 7 kwietnia 
opuścił Lubomirski Wrocław, udając się do Polski58).

Dziesiątego kwietnia był eksmarszałek już w Nysie 
i stąd raz jeszcze wysłał swego sekretarza Piestrze- 
ckiego z odręcznym pismem i memoriałem do cesa
rza 50)- Memoriał ten rzuca ciekawe światło na. postać 
rokosżanina. Zapewnił on w nim uroczyście cesarza, 
że nie zamierza „zamieszać Polski wojną domową. 
Bezbożne są takie zamiary —  stwierdzał —  i mogły 
by być podjęte przez człowieka bezbożnego i nie pa-

r>') Cytowane wyżej relacje Kinsky’ego. Cesarz do Pautschnera 
28. III. 1665 Arch. Wied. O stanowisku rady cesarskiej informuje 
nas dobrze protokół jej obrad z 5. 111. 1665. Charakterystycznym 
dla stanowisk cesarza jest również to, że mniej więcej w tym czasie 
pozwolono w kontrolowanej przez władze cesarskie wspomnianej 
gazecie wrocławskiej umieścić wiadomość o tym, że dwór dąży do 
pokoju z Moskwą i nakłonienia jej do poparcia sprawy elekcji 
Francuza w Polsce, z tą ciekawą uwagą, że w Moskwie istnieje 
obawa, że ta elekcja mogłaby dla niej być szkodliwa. Wspomniana 
gazeta, Tydzień 13 nr. 2.

r,R) Pautschner do cesarza 7. IV. 1665, Wrocław, Arch. Wied. 
Datę opuszczenia Wrocławia przez Lubomirskiego podaje Kinsky 
w liście z 21. IV. 1665. Wiadomości z Poznania z 17. IV. w Arch. 
Beri. podają, że Lubomirski opuścił Wrocław 6-go. Jest to wobec 
tego, że 6-go był poniedziałek Wielkiejnocy i że jeszcze 6. IV. pi
sał Lubomirski z Wrocławia do cesarza, niemożliwe.

59) Memoriał przedłożony przez Piestrzeckiego 16. IV. 1665 
Arch. Wied.



miętnego ludzkich i boskich praw“. Zdaniem jego za
mierza on starać się o łaskę władcy i na tej drodze 
zamierza wyzwolić Ojczyznę z łowczych obieży prze
ciwników wolności. Jak dalece sam Lubomirski uważał 
te swoje twierdzenia za,frazesy, świadczy chociażby 
dalszy ustęp memoriału, w którym radził cesarzowi, 
by na wypadek jakichś zamieszek w Polsce, zgroma
dził na granicy śląskiej znaczniejsze siły. Co do dal
szej swej działalności to nie krył się eksmarszałek 
z obawą, że szlachta tylko w wyjątkowym wypadku 
da się porwać do działania i do znoszenia trudów obo
zowych, wobec czego uważał, że należy całą nadzieję 
położyć w wojsku. Pozyskać zaś wojsko —  oświadczał 

'  całkiem otwarcie —  można jedynie pieniądzmi. To też 
prosił cesarza raz jeszcze o przyznanie mu większej 
sumy pieniędzy. Za tę cenę utwierdziwszy go w Pol
sce, będzie cesarz miał w nim, jak ochoczo stwierdzał, 
„sługę swego układającego wszystkie swoje poczyna
nia zgodnie z posłuszeństwem winnym Jemu i zależ
nego od skinienia JMci“ r,°).

To były niemal ostatnie słowa obrońcy wolności szla
checkich, w chwili, gdy opuszczał ziemię śląską, by 
ostatecznie podnieść sztandar rokoszu przeciw swemu 
monarsze.

Charakterystycznym jest, że opuszczając Śląsk, nie 
zwrócił się Lubomirski do drugiego zachodniego sąsia
da', mianowicie do elektora brandenburskiego. Było to 
niewątpliwie wynikiem niesłychanie ostrożnej —  przy
najmniej jak na razie — polityki dworu berlińskiego. 
W czasie całego swego pobytu na Śląsku nie doczekał 
się Lubomirski z iBerlina niczego więcej poza inter
wencje elektora na dworze warszawskim. Ostatnio, jak 
widzieliśmy spodziewał się, że wizyta posła cesarskiego 
barona Goes, skłoni elektora do bardziej zdecydowa
nej akcji. Atoli Goes przybył do Berlina, konferował 
z radcami brandenburskimi i ostatecznie elektor zde



cydował się jedynie na nową interwencję za Lubomir
skim u króla Jana Kazimierza. Nie oznaczało to na
turalnie, by elektorowi nie zależało na poparciu ba
nity, ale obawiając się zemsty króla polskiego, gotów 
był udzielić pomocy Lubomirskiemu dopiero w tym wy
padku, gdyby po jego stronie opowiedziała się więk
szość szlachty i poprosiła go oficjalnie o pomoc30). 
Wreszcie po długim zastanawianiu zdecydował się wy
słać do Lubomirskiego Niemirycza, ale ten przybył do 
rokoszanina dopiero wówczas, gdy ów bawił już na 
Spiżu. Czy przywiózł coś więcej niż gołosłowne zape
wnienia życzliwości elektora, nie wiadomo01).

Pozostaje jeszcze kwestia ustalenia, z jakimi siłami 
opuszczał Śląsk. Relacje zachowane po archiwach są 
w tej sprawie bardzo niezgodne i podają nieraz liczby 
dość fantastyczne 62). Zdaje się jednak, że ostatecznie 
Lubomirski opuścił Śląsk, prowadząc ze sobą nie wiele 
więcej ponad 550 żołnierzy. W najlepszym razie jakie 
800 63). Równie niejasną rzeczą jest, którędy Lubomir
ski powracał do kraju. W każdym razie udawał się na 
Spiż, drogą na Morawy. Wiemy, że 15 kwietnia był 
w miejscowości Nowy- Jićin na Morawach, skąd udał 
się dalej w kierunku na Jabłonków. Przjrpuszczalnie 
koło 20rgo był już w zamku lubowelskim, skąd z cza
sem miał ruszyć na czele swych oddziałów do Polski6A).

00) Protokół negocjacji z Goesem U. A. XII. 266— 8, elektor 
do Hoverbecka 13. IV. 1665 tamże 272—3 Elektor do króla 10. IV. 
16G5 Arch. Beri.

liJ) Lubomirski do elektora 1665 w chwili gdy* wkraczał na 
ziemie polskie Arch. Beri.

G2) Wiadomości z Poznania 17. IV. 1665 Arch. Beri.
03) Taką liczbę podaje K o r z o n  w cytowanym dziele I. 319.
M) O pobycie Lubomirskiego w Nowym Jićinie pisze gazeta 

wrocławska 17 tydzień nr. 6. —  28. kwietnia wysłał już Lubo
mirski list do szlachty z zamku lubowelskiego. Wobec jednak nie
dużej odległości dzielącej Nowy Jićin od Lubowli musiał tam być 
pewnie znacznie wcześniej.
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