
POSELSTWO KRZYSZTOFA SCHAFFGOTSCHA NA ELEKCJĘ
POLSKĄ 1674 R.

Chociaż na dworze wiedeńskim zdawano sobie całkowicie spra
wę, jak dalece Michał Wiśniowiecki nie dorastał do sprawowania 
przezeń „królewskiego rzemiosła", mimo to wiadomość o jego zgo
nie, poprzedzona zresztą doniesieniami o śmiertelnej chorobie, przy
chodziła wyjątkowo nie w porę 4). W obliczu nadchodzącej decydu
jącej rozprawy wojennej nad Renem z Ludwikiem XIV zagadnienie, 
kto będzie teraz rządził nad Wisłą, nabierało dla akcji cesarskiej 
pierwszorzędnej, jeśli nie wręcz rozstrzygającej doniosłości. Utrzy
manie nadal dotychczasowego tak ściśle związanego z Wiedniem 
kursu polityki polskiej odsuwało zarówno od posiadłości habsbur
skich niebezpieczeństwo najazdu tureckiego, jak i wytrącało z rąk 
dyplomacji francuskiej jedno z najskuteczniejszych narzędzi dy
wersyjnego nacisku. Zwalniając — bodaj chwilowo — od troski 
o wschodnie granice i umożliwiając tym samym skupienie całej 
aktywności polityczno-wojskowej na Zachodzie, względy te nakazy
wały cesarzowi Leopoldowi I i jego doradcom od początku bez
królewia zwracać jak najczujniejsze oko na bieg wydarzeń w Rzptej 
polskiej. One też nasuwały naturalną koleją rzeczy decyzję podję
cia zabiegów celem wyboru na tron polski dogodnego kandydata, 
który by w dalszym ciągu utrzymywał dotychczasowy związek po
między Warszawą i Wiedniem. Okolicznością, sprzyjającą znacznie 
tego rodzaju staraniom, była wielka popularność królowej-wdowy *)

*) Cesarz Leopold I do hr. F. E. Pottinga, Wiedeń, 27. VII. 1672, 
16 i 30. IX. 1673, Fontes Rerum Austriacarum II, 57 (Pribram A. F. — Land- 
wehr v. Pragenau M.: Priyatbriefe Kaiser Leopold an den Grafen F. E. Pot- 
ting 1662—1673, Wiedeń 1904), s. 252 nr 317, s. 376, nr 357, nota 5, s. 378 
ni 358.

Zaznaczyć należy, że ani R e d 1 i c h O., Geschichte Osterreichs, VI 
(Gotha, 1921), s. 91 sq., ani W e n t z k e P., Feldherr des Kaisers (Lipsk, 1944), 
s. 83 sq., nie zajęli się misją Schaffgotscha.



a siostry cesarskiej, której utrzymania na tronie drogą małżeństwa 
z nowym królem domagały się niemal jednogłośnie szerokie rzesze 
szlacheckie. Już dzięki temu tylko polityka austriacka zyskiwała 
bez wątpienia wyjątkowe możliwości w otwierającym się bezkróle
wiu, a powiększać je zdawała się jedna jeszcze niemało ważna 
szansa: powszechna, głośna niechęć do kandydatury rodzimej, pia
stowskiej, pod wrażeniem niefortunnych rządów zmarłego króla- 
rodaka. Lecz właśnie ta szansa, gdy chodziło o kandydaturę 
austriacką, okazywała się dość obosieczną, ponieważ ujemny osąd 
królowania Michała Wiśniowieckiego nie mógł nie rozciągnąć się 
i na dwór wiedeński, z którym wiadomo było ogólnie, jak ściśle 
związał się zmarły władca.

Wszystko to, razem wziąwszy, sprawiało, że choć w Wiedniu 
od razu orientowano się trafnie w tych trudnościach czy niedogod
nościach, jakie spowodować może dla monarchii habsburskiej nie
korzystny wynik elekcji polskiej, tym bardziej jednak postanowiono 
unikać wszelkich wiążących wystąpień. Stąd więc kilkuletni rezy
dent cesarski przy Michale a pozostawiony w Warszawie i po zgonie 
króla bar. Storn otrzymywał jako wyznaczniki swojej akcji dwie 
zasadnicze wskazówki: utrzymanie dalsze na tronie królowej-wdowy 
i wyłączenie wszelkich kandydatur francuskich z ogólnikowym za
lecaniem pretendenta, który by odpowiadał potrzebom Rzptej i za
chował dobre sąsiedztwo z cesarzem. W ten sposób ujęty program 
działania nie mógł wywołać zastrzeżeń, ani kiedy zabiegał o pozo
stawienie siostry cesarskiej przy piastowanej przez nią koronie kró
lewskiej polskiej, ani gdy zalecał nie dopuścić do rządów Rzptej 
przedstawicieli tej Francji, z którą cesarz od roku krzyżował już 
swój oręż. Na wstrzęmięźliwość co do precyzowania osoby kandy
data obok zrozumiałej rezerwy, płynącej z niedawnego zawodu, 
złożyć się również musiał i brak własnej decyzji, skoro w najbliż
szym otoczeniu cesarskim wahały się jeszcze nastroje bądź na rzecz 
brandenburskiego kurprinca Karola Emila, bądź na rzecz wysunię
cia ponownie ks. Karola Lotaryńskiego 2).

2) Leopold I do Stoma, Wiedeń, 5. I. 1674, Arch. Wied. Polonica 42 I, 
minuta; Leopold I do F. E. Pottinga, Wiedeń, 14. XII. 1673 1. c. s. 380 nr 359; 
nuncjusz M. Albizzi, Wiedeń, 7. I. 1674, Archiv fiir osterreichische Geschichte, 
CVI ( L e v i n s o n  A.: Nuntiaturberichte vom Kaiserhofe Leopolds, Wien 
1918), s. 660—661, nr 144; por. też Leopold I do J. Goessa, posła w Berlinie, 
Wiedeń, 10. I. 1674, Urkunden u. Actenstiicke z. Gesch. d. Gross. Kurfiirsten, 
XIV,1 s. 738; kandydatura Karola Emila miała już być wysuwana w Wiedniu



Niezależnie wszakże od powyższych okoliczności zachodziła 
jedna nadto przyczyna takiej ostrożnej taktyki austriackiej. Była 
nią niejasność sytuacji w samej Rzptej. Zwycięstwo chocimskie, 
odniesione przez jednego z firmowych przywódców stronnictwa 
francuskiego, opozycyjnego względem całego systemu polityki pol
skiej za Wiśniowieckiego, przemawiało wymownie za współdziała
niem z Francją (a więc przeciw Austrii), czemu wnet nie zaniedbał 
dać odpowiedniego wyrazu sam zwycięski wódz — Sobieski. Podno
sząc zarazem i jego czysto osobistą pozycję polityczną, czyniąc zeń 
jeden z rozstrzygających elementów nadchodzącej elekcji, ów sukces 
wojenny hetmana tym snadniej i uporczywiej nasuwał myśli o jego 
własnej kandydaturze, im bardziej zdawano sobie sprawę, jak nie
popularną wciąż jest wśród sztachty osoba forsowanego przezeń 
Kondeusza i jak daleko sięgające widoki dla nienasyconej ambicji 
M arysieńki musiał otwierać trium f mężowski. Skoro zaś na domiar 
z każdym dniem coraz więcej zastanawiającą stawała się zwłoka 
w oficjalnym wystąpieniu Francji, tym łatwiejszy posłuch zaczynał 
zyskiwać pogląd, iż wznawiana przez Sobieskiego kandydatura 
ks. Kondeusza jest zręcznym jeno manewrem, torującym drogę do 
ubiegania się o koronę na swoją korzyść. Że takie insynuacje celo
wo a podstępnie rozsiewały koła, związane ze zmarłym królem 
a teraz skupiające się przy otaczanej ogólną sympatią wdowie po 
nim — to było równie naturalne, jak powszechnie zrozumiałą była 
zaciekłość trzęsącej Litwą potężnej oligarchii Paców, wyłączają
cych konsekwentnie od tronu polskiego nie tylko nienawistną im 
osobę Sobieskiego, ale nawet wszelkie popierane przez niego kandy
datury. Insynuacje owe niemal od razu poczynały wszakże żłobić 
niepokojące wyrwy i w najbliższym hetmanowi do tej pory środo
wisku, w jego własnym obozie tzw. malkontentów. Wielu z nich nie 
zamierzało bynajmniej rozluźniać wspólnie podtrzymywanych 
związków z Francją; na niejednym tak samo dotkliwym brzemie
niem kładła się uciążliwa solidarność pacowska — ale wszyscy — nie 
wyłączając ratowanego niedawno Morstina czy skądinąd przywią
zanego szwagra Radziwiłła — wszyscy ci dotychczasowi towarzysze 
i stronnicy w swojej zawiści możnowładczej, górującej nad wdzięcz
nością i nad pokrewieństwem, za nic nie godzili się na królewskość

1666 r., nuncjusz J. Spinola, Wiedeń, 6. II. 1666, Arch. f. ósterr. Gesch. CIII, 
s. 796, nr 460.



Sobieskiego i tak już nazbyt wyrastającego ponad ich głowy, nie
skore do uznawania czyjejś wyższości zwłaszcza ze swojego grona 3).

Skłębiony wirem tylu sprzecznych interesów, niejasny dla sze
rokich rzesz szlacheckich a niewyjaśniany planowo przez stropione 
niespodzianką poprzednich elekcji kierownicze ośrodki Rzptej, 
bieg spraw bezkrólewia nie był też łatwy do uchwycenia nawet dla 
tak dobrze poinformowanego i tak głęboko wżytego w rzeczy pol
skie obserwatora, jakim był niewątpliwie rezydent cesarski Storn. 
Jego stąd nad wyraz ostrożna, wywiadowcza raczej aniżeli aktywna 
postawa doskonale trafiała w istotę owoczesnej taktyki dworu 
wiedeńskiego; dawała mu możliwie wszechstronne i obfite elemen
ty do wyrobienia sobie poglądu na sytuację w Polsce, nie ułatwiała 
jednak powzięcia określonej decyzji, nie wskazywała drogi działa
nia. Przechyliwszy się ostatecznie nie bez wpływu nuncjusza i posła 
hiszpańskiego, zwalczających w imię ogólnych interesów katolickich 
brandenburską kandydaturę Karola Emila, na stronę ks. Karola 
Lotaryńskiego, dwór cesarski mimo to wystrzegał się dalej jakiego
kolwiek oficjalnego wystąpienia w tej mierze. Działała tu niewątpli
wie w pierwszym rzędzie dążność do uniknięcia zadrażnień i kompli
kacji z innymi państwami, zainteresowanymi równie bezpośrednio 
polską elekcją, jak Brandenburgia i Szwecja, których interes wcale 
się nie pokrywał z sukcesem austriackim, ale których nie wolno 
było sobie przeciwstawiać ze względu na ich postawę wobec wojny 
z Francją. Obok tego za taką rezerwą przemawiała i niemożność 
rzucenia większych zasobów pieniężnych na propagandę czy wręcz 
przekupstwo, bez czego wszelako w myśl ustawicznych zapewnień 
Stoma nie wiele dałoby się dokonać. Tym powolniej więc udzielano 
posłuchu przezornym radom schorowanego prymasa Czartoryskiego, 
którego przychylności szczególnie ufano, a który w zrozumiałej 
trosce o spokojny przebieg tego bezkrólewia starał się usilnie 
ostrość starć kandydackich przesunąć na sam końcowy jego mo
ment, do sejmu elekcyjnego. Idąc też za zdaniem prymasa na ten 
sejm dopiero zsyłano specjalną ambasadę cesarską.

Poselstwo, które w takich warunkach przychodziło do skutku, 
nabierało siłą rzeczy pierwszorzędnego znaczenia d la  pozycji

3) Sprawy te ;— poruszone tu mimochodem — znajdują wyraźne oświe
tlenie w zbyt niedostatecznie do tej pory uwzględnianych relacjach Stoma za 
bezkrólewia, Arch. Wied. Polonica 4iui i 421; charakterystyczny odzew Mor
stina i znamienny odruch Radziwiłła na myśl o elekcji Sobieskiego w rela
cjach z 6. XII. 1673 oraz 14. II. i 27. IV. 1674 r.



austriackiej w Polsce; człowiek, na którego padała decyzja monar
sza, wydawał się specjalnie powołanym do pełnienia tej odpowie
dzialnej misji. Był nim hr. Krzysztof Leopold Schaffgotsch. Wielki 
pan, związany bliżej z rodziną cesarską, był wprowadzony 
we wszystkie tajniki polityki wiedeńskiej względem Rzptej od po
przedniego bezkrólewia, kiedy to bezskutecznie usiłował przepro
wadzić obiór tegoż Karola Lotaryńskiego, na którego rzecz miał 
obecnie pracować. Z owego czasu wynosił konkretną znajomość 
spraw polskich, których następnie nie zaniedbywał. Pozyskawszy 
zaufanie nowego elekta, przyczyniwszy się znacznie do jego małżeń
stwa z arcyksiężniczką Eleonorą, przez cały okres panowania Michała 
utrzymywał z nim korespondencję. Posesjonowany na Śląsku raz 
po raz gościł w swoich Cieplicach przedstawicieli najmożniejszych 
rodów polskich, kurujących tu różne dolegliwości. Znając wreszcie 
język polski, mógł łatwiej niż reprezentant jakiegokolwiek innego 
państwa nawiązywać rozleglejsze kontakty, docierać do szerszych 
kół szlacheckich. To jego niecodzienne bez wątpienia przygotowanie 
zwalniało rząd wiedeński od zaopatrywania go w osobną szczegóło
wą instrukcję. Wyznaczony już w początkach stycznia, trzym any 
pod bokiem w Wiedniu, był informowany niewątpliwie o wszyst
kim, co dotyczyło jego ponownej ambasady; otrzymał też odpis za
sadniczej rezolucji dla Stoma (5 stycznia), ustalającej owe podsta
wowe wskazówki całej akcji austriackiej w Polsce 4).

Wypuszczony z Wiednia zaledwie w drugiej połowie marca, 
nocą 23 t. m. zjechał Schaffgotsch do Wrocławia. Unieruchomiony 
z powodu wielkich powodzi na dwa tygodnie z górą, o tyle czasu nie 
marnował, iż ściągał skrzętnie wszelkie wiadomości o stanie spraw 
polskich. Przez pułk. Jana Adama Garniera, konfidenta w-dy kalis
kiego Jana Opalińskiego, rezydującego w pobliskim Rawiczu, infor
mował się nie tylko o nastrojach wielkopolskich, lecz dzięki szcze
gólnemu zaufaniu Sobieskiego do wojewody uzyskiwał wgląd 
w istotę zamysłów hetmańskich. Przesyłane na Wrocław relacje 
Stoma z Warszawy przynosiły ostatnie nowiny, pozwalające zorien-

4) W papierach Schaffgotścha ani w Arch. Wiedeńskim (Polonica, 42ni) 
ani w Arch. Schaffgotschów (obecnie w Arch. Państw, we Wrocławiu) F. 145, 
n-ry 248, 251, 252, nie znalazłem takiej instrukcji; znalazła się natomiast ko
pia reskryptu Leopolda I do Stoma z 5. I. 1674, Arch. Schaffg. F. 145, nr 251, 
k. 3—10. Zaznaczam, że wszystkie relacje Schaffgotscha z Warszawy powo
łuję według oryginałów w Arch. Wied.; inne materiały z czasów ambasady 
cytuję według zapisek i kopii w Arch. Schaffgotschów.



tować się w ogólnej sytuacji. Skoro więc z jednej strony nabierał 
Schaff go tsch pocieszającej pewności o jawnej niepopularności kan
dydatury piastowskiej, z drugiej wszakże utrwalał w sobie prze
świadczenie o decydującej w bezkrólewiu roli Sobieskiego, zwłasz
cza kiedy obserwowano, jak hetman przy nadchodzącym terminie 
elekcji coraz śmielej występował z dotychczasowej rezerwy, cho
ciażby ostatnio podczas obrad komisji wojskowej lubelskiej. Wzna
wiając poniekąd pomysły królowej Ludwiki Marii, miał tu So
bieski wystąpić z wnioskiem obioru ks. Kondeusza, a jako jego na
stępcy ks. Conti’ego pod warunkiem poślubienia królowej-wdowy 
Eleonory. Przez taką kombinację spodziewał się hetman pozyskać 
Paco w i w ogóle zwolenników królowej, trafił jednak z punktu na 
opór prononsowanych przeciwników Francji, a więc kanclerza Paca, 
prymasa Czartoryskiego, czy niespokojnego biskupa poznańskiego 
Wierzbowskiego, a i wśród samych stronników Sobieskiego nie wiel
ki znajdował oddźwięk, gdy na apel hetmański jedni opowiadali 
się za ks. neuburskim, jak w-da krakowski Aleksander Lubomirski, 
inni zaś nie wahali się proponować nawet ks. Karola, jak to uczynił 
w-da kijowski Potocki. I jeśli nowiny te utwierdzały Schaff go tscha 
w przekonaniu o nieodzowności liczenia się w przyszłej swojej akcji 
z siłą pozycji Sobieskiego, to równocześnie samo owo lubelskie wy
stąpienie kazały mu one ujmować w ten sposób, że hetman, „człowiek 
wielkiego rozsądku", zdając sobie sprawę z całej nierealności tego 
planu wobec nastrojów szlachty względem Kondeusza oraz stano
wiska możnowładztwa, chciał jeno wysondować opinię publiczną, 
naprawdę przecież zamierza przeforsować — zgodnie z wolą Fran
cji — elekcję ks. neuburskiego. Tym bardziej też myślał Schaffgotsch 
o przygotowaniu odpowiednich kontaktów. Nie poprzestając na 
usłużnej gotowości w-dy kaliskiego współdziałania z dworem cesar
skim za określone realne ekwiwalenty, kierował na samym wyjezd- 
nym ku kanclerzowi w. kor. Janowi Leszczyńskiemu pułk. Hollen- 
feldta celem skłonienia na stronę austriacką dygnitarza, posiadają
cego wciąż poważne wpływy wśród górującej politycznym wyro
bieniem i samodzielnością szlachty wielkopolskiej 5).

5) Schaffgotsch do Leopolda I, Wrocław, 28. III. 1674, Arch. Schaffg.
F. 145, nr 251, k. 79—82. kopia i załączniki, ib. k. 44, min., k. 42—43, kopia 
(sprawozdanie Garniera); Schaffgotsch do Leopolda, Wrocław 2. IV. 1674, 
ib. k. 83, kopia i „Responsum d-ni palatini calissiensis ad meam (pułk. Gar
niera) propositionem factum 30 Martii a. /16/74“, ib. k. 230 231, oryg., 
Schaffgotsch do Leopolda, Wrocław, 3., 5. IV. 1674, ib. k. 84, 84 85, kopie; 
Storn do Leopolda, Warszawa, 29. III. 1674, Arch. Wied., oryg.



Doczekawszy się nareszcie spadku wód, wysławszy przodem 
7 kwietnia bagaże, następnego dnia ruszył w drogę. Podejmowany 
gościnnie podczas przejazdu przez Śląsk, 10 kwietnia stanął na tery
torium Rzptej, powitany w Wieruszowie przez miejscowego staro
stę. Z powodu zepsutych dróg i pozrywanych mostów podróż odby
wał nader powolnie. Przyjmowany chętnie i uprzejmie w okolicz
nych rezydencjach, z całym respektem dla swojego cesarskiego mo
codawcy, Schaffgotsch nie stronił od sposobności nawiązania stycz
ności z kołami szlacheckimi. Zaprosiwszy na obiad w Swiątkowi- 
cach brata podkanclerzego kor. Zygmunta Olszowskiego, podkomo
rzego wieluńskiego, marszałkującego obradującemu właśnie sejmi
kowi, nie zaniedbał Schaffgotsch w rozmowie z podkomorzym i to
warzyszącą mu szlachtą oraz w piśmie do sejmiku polecić sprawy 
zachowania Eleonory na tronie i podkreślić doniosłości dobrego 
sąsiedztwa z cesarzem dla utrzym ania polskiej wolności. Za
czerpnąwszy ciekawej choć nieaktualnej już wiadomości od wraca
jącego z Frankfurtu pazia królowej o rzekomym zwrocie Sobieskie
go ku kandydaturze brandenburskiej, na Widawę, Wolbórz, gdzie 
dopędzili go spieszący na elekcję posłowie lotaryńscy, hr. Taaffe 
i prezydent Canon, dobił Schaffgotsch 15 kwietnia do Rawy z wy
czerpanymi do cna końmi. Przenocowawszy nazajutrz w ,,zamku", 
należącym do podkanclerzego Olszowskiego, doczekawszy się dwóch 
zaprzęgów od królowej, powitany przez Stoma w Nadarzynie, po
zostawił 17 kwietnia cały orszak tutaj, a sam mimo zmęczenie nu
żącą podróżą tegoż dnia wieczorem zjeżdżał incognito do Warszawy 
na 3 dni przed rozpoczęciem obrad elekcyjnych 6).

2.

Sytuacja, na jaką trafiał Schaffgotsch z chwilą przybycia do 
Warszawy, poczynała o tyle się wyjaśniać, iż nie ulegało już naj
mniejszej wątpliwości, że o wyniku elekcji zadecydują dwa zasad
nicze ugrupowania: Sobieskiego i Paców, popierane z kolei przez 
Francję i Austrię. Antagonizm ów, wykraczający tym sposobem da
leko poza wewnętrzne sprawy Rzptej, doznał ostatnio silnego'za
ostrzenia, kiedy podjęte przez hetmana Sobieskiego próby przeciąg
nięcia na swoją stronę Paców, kanclerza i hetmana, wykazały do- * 12

°) Schaffgotsch do Leopolda I, Wrocław, 8. IV. 1674: Swiątkowice,
12. IV., Arch. Schaffg. F. 145, nr 251, k. 85—87, kopie; Tagezettel Schaffgotscha 
7—17. IV. 1674. ib. k. 248—249, 260—261, min.



sądnie niemożność uzgodnienia stanowisk w kapitalnej, przez nich 
przede wszystkim forsowanej a przesądzającej właśnie o całym bez
królewiu kwestii ekskluzji Piasta i żonatego kandydata. Popular
ność tych dwóch punktów w najszerszych kołach szlacheckich da
wała na razie widoczną przewagę Pacom, co zmuszało Sobieskiego 
do pozornego bodaj ustępstwa w najdrażliwszym dla niego osobiście 
zagadnieniu kandydatury rodzimej, piastowskiej. Przystając — 
przynajmniej zewnętrznie — na wyłączenie rodaka, jednak tylko 
w duchu postanowienia konwokacji, tj. bez formalnej uchwały, od
żegnując się ostentacyjnie od własnej kandydatury, podtrzymywał 
nadal hetman kor. z poprzednią nieustępliwością obiór ks. Kon- 
deusza pod dodatkowym warunkiem uzyskania przez niego rozwodu 
celem poślubienia królowej Eleonory. Pomysł ten nie zyskał wcale 
uznania Paców, nie znalazł również poparcia i wśród malkonten
tów, był natomiast skwapliwie wyzyskiwany przez przeciwników 
Sobieskiego, by odciągnąć od niego czy to hetmana poi. kor. Dymi
tra  Wiśniowieckiego, czy też wojewodów Andrzeja i Szczęsnego 
Potockich i by za ich pośrednictwem dokonać rozłamu w armii 
kor. Wybór na marszałka elekcji Benedykta Sapiehy, podskarbiego 
nadw. lit., żonatego z siostrzenicą prymasa Czartoryskiego, zrozu
miano powszechnie jako wielki sukces austriacki i niepowodzenie 
francuskie. Do podniecenia i tak już z każdym dniem wzrastającego 
napięcia ogólnej atmosfery przykładał się walnie napływ wojsk, 
ściąganych przez obie frakcje pod Warszawę. Świadczyć się to zda- 
dało o gotowości do wywołania nawet wojny domowej, a jedynym 
chyba argumentem, ostrzegającym przed zabrnięciem tak daleko, 
był wzgląd na zewnętrzną sytuację państwową, zachwianą wskutek 
powodzenia wojsk carskich na Ukrainie prawobrzeżnej, odwrotu 
polskiego z Mołdawii, niepomyślnej blokady Kamieńca i nadcho
dzących coraz uporczywiej słuchów o zamierzonym przez Portę 
wznowieniu działań wojennych. Z tego wszelako splotu mogła wy
rosnąć możliwość powtórzenia niespodzianki poprzedniej elekcji, tj. 
ewentualność kompromisowej kandydatury i to znowu Polaka.

Rozejrzawszy się naprędce w całym owym zamęcie, Schaff - 
gotsch mimo jak najżyczliwszego przyjęcia w Warszawie nie kwa
pił się zbytnio do nawiązania stosunków. Z odświeżanych niedawno 
doświadczeń, z nowych bezpośrednich pierwszych wrażeń wynosił 
utrwalenie tych zaleceń co do wstrzemięźliwości w odkrywaniu 
kart, jakich nie szczędzono mu na wyjezdnem z Wiednia. Pozosta
wiwszy w dalszym ciągu Stomowi bieżącą krzątaninę elekcyjną,



stronił ambasador od rzucających się w oczy kontaktów z osobisto
ściami, zaangażowanymi wyraźnie po stronie Austrii, jak chociażby 
z Pacami. W przesadnej ostrożności, unikając wszelkich wiążących 
poczynań, na kanclerza lit. i Stoma przerzucał też właściwą agitację 
za ks. Karolem Lotaryńskim oraz układy z jego przedstawicielami, 
a sam był skłonny sprowadzić swoją działalność do zabiegów o po
zyskanie dotychczasowych przeciwników Austrii. Złożywszy zaraz 
po przyjeździe, bo już 19 kwietnia, wizytę ciężko choremu prym a
sowi, w jego radach niezgłaszania oficjalnej kandydatury a poprze
stania jedynie na zaleceniu utrzym ania królowej przy koronie i do
brego sąsiedztwa z cesarzem znajdował poparcie tych instrukcyj, 
którymi go zaopatrzono i tej taktyki jaką zamierzał stosować. 
Czartoryski najbardziej stanowczo ponawiał raz jeszcze niewątpli
w e oddanie domowi habsburskiemu; ale równocześnie ze znamien
nym pośpiechem zwracał uwagę ambasadorowi, iż kandydatura 
Kondeuszowa czy neuburska jest tylko osłoną, pod którą kryją się 
własne ambitne widoki Sobieskiego na koronę. I choć nie omieszkał 
prymas uspakajająco zapewniać Schaffgotscha, że tego rodzaju dąże
nia hetmańskie nie rokują powodzenia i co najwyżej wzmogą 
burzliwe nastroje wśród szlachty, nie mogło to być wielką pocie
chą dla ambasadora, pamiętającego z najbliższej przeszłości, jaka 
niespodzianka potrafi wyrosnąć w podnieconej atmosferze elekcyj
nej. Dalsze rozmowy z najróżnorodniejszych pokrojów ludźmi, 
z ruchliwym, szukającym przede wszystkim osobistej korzyści pod
skarbim kor. Morstinem, ociężałym podkanclerzym i hetmanem poi. 
lit. Radziwiłłem, szwagrem Sobieskiego, lub wreszcie ambitnym, 
dobijającym się pozycji możno władczej Gnińskim, wojewodą cheł
mińskim, przekonały Schaffgotscha, ile trzeba będzie zwalczyć za
korzenionych, może nawet pogłębionych ostatnim panowaniem 
uprzedzeń względem Austrii, ile wysiłku kosztować będzie uzyska
nie określonych, wiążących naprawdę zobowiązań. Głęboką prze
strogą było dla ambasadora już pierwsze spotkanie z podkanclerzym 
kor. Olszowskim. Biskup, wespół z Schaffgotschem inicjator mał
żeństwa Wiśniowieckiego w domu austriackim, bez wahania dekla
rował gotowość popierania interesów królowej Eleonory; skłonny 
był po staremu promować do korony Karola Lotaryńskiego, z wy
mowną za to dyskrecją podkreślał absolutną niewystarczalność po
stronnej pomocy, okazanej do tej pory Rzptej przeciw Porcie, oraz 
konieczność obrania odpowiednio zaopatrzonego kandydata, wreszcie 
zapowiedział bez ogródek, iż w żadnym przypadku nie zamierza



„upierać się“ na przekór Sobieskiemu. Tak formułowane teraz sta
nowisko ministra, kierującego ostatnio polityką Rzptej w latach jej 
ścisłej łączności z dworem cesarskim, nabierało wyjątkowej wymo
wy. Świadczyło ono bowiem tym dobitniej nie tylko o pogłębionej 
niepopularności współpracy z Austrią, lecz zaznaczało ponad 
wszelką wątpliwość wzmożoną siłę pozycji politycznej Sobieskiego, 
w czym oczywiście niezależnie od ambicji Marysieńki — należała 
upatrywać realną podstawę jego własnych dążeń do korony. Z każ
dym przeto dniem rosło w Schaffgotschu przeświadczenie, iż cen
tralnym punktem bezkrólewia jest właśnie hetman kor., że jego 
postawa zadecyduje o pomyślnym albo niefortunnym dla Austrii 
wyniku elekcji. Dlatego zabiegając stale o pozyskanie tych wszyst
kich, przy których pomocy możnaby osłabić stanowisko hetmań
skie, zwłaszcza u jego fundamentów, t. zn. w wojsku, równolegle 
starał się ambasador nie dopuszczać ze strony i kanclerza Paca 
i posłów lotaryńskich do gwałtowniejszych wystąpień, zdolnych 
z kolei wywołać ostrzejsze przeciwdziałanie Sobieskiego. Jeśli tedy 
forsował przez Stoma ekskluzję Piasta, czynił to nie bezpośrednio, 
bardzo poufnie i oględnie, aby nie zadrażnić hetmana, nie doprowa
dzić do jawnego zerwania i tym sposobem nie dopuścić do zdecy
dowanego zwrotu przeciw kandydaturze ks. Karola, jak mądrze 
ostrzegał przewidujący nuncjusz Buonvisi. Rrzecz prosta, tym skru
pulatniej wstrzymywał się Schaffgotsch, a sekundował mu zgodnie 
i Storn, od jakichkolwiek prób w kierunku powtórzenia — wzorem 
minionego bezkrólewia — uchwały, wyłączającej Kondeusza od 
ubiegania się o koronę polską. Bez wątpienia okolicznością, dającą 
doraźną przewagę stronnikom Austrii i wydatnie podnoszącą u obu 
reprezentantów cesarskich nadzieję na pomyślne dla ich rządu roz
wiązanie sprawy elekcyjnej, była przeciągająca się ponad po
wszechne oczekiwanie nieobecność Sobieskiego w Warszawie: po
głębiała ona dezorientację wśród zwolenników Francji i ułatwiała 
podsycanie podejrzliwości co do właściwych celów hetmańskich. 
Mimo to wszystko i Schaffgotsch i Storn, jakkolwiek pełni urzędo
wego optymizmu, nie zdołali wszakże ukryć nurtującego ich niepo
koju, kiedy żądali wskazówek, kogo mianowicie mają trzymać w za
pasie, aby go wysunąć, jeśli nie okaże się możliwym obiór ks. 
Karola 7).

'•) Tagezettel Schaffgotscha, 19—22. IV. 1674, 1. c. k. 264, 278, min.; 
Schaffgotsch do Leopolda, Warszawa, 18, 23, 25, 27. IV., Arch. Wied. oryg.;



Od pierwszych dni maja, od chwili przyjazdu na koniec So
bieskiego do Warszawy i zapowiedzi rychłego przybycia z dawna 
oczekiwanego ambasadora francuskiego stawało się jasnym, że nad
chodzi ostateczna rozgrywka. Ostrożna, ostentacyjnie neutralna 
taktyka Schaffgotscha nie zamykała wciąż drogi do ewentualnego 
pozyskania hetmana na rzecz planów dworu wiedeńskiego, zwłasz
cza wobec nieustępliwej deklaracji Litwinów przeciw kandydaturze 
piastowskiej, co znajdowało przychylny oddźwięk i w poważnym 
odłamie szlachty kor. Zawczasu przy usłużnym pośrednictwie mło
dego wtedy kanonika a krewnego Sobieskiego, Michała Radzie
jowskiego, późniejszego prymasa, nawiązawszy kontakt .z hetma
nem, wnet po jego przybyciu, bo już 4 maja, uzyskał Schaffgotsch 
u niego dłuższą rozmowę. Poprzedniego dnia podczas powitalnej 
wizyty u prymasa Czartoryskiego Sobieski całkiem wyraźnie po
stawił kandydaturę Kondeusza: żywość, z jaką spokojny i opanowa
ny na ogół Czartoryski obruszył się na ową propozycję, świadczyła 
najlepiej o trudnościach jej przeprowadzenia. Mimo to hetman 
w dalszym ciągu za nic nie chciał słyszeć o Neuburgu — i właśnie 
owa niechęć względem nadreńskiego książątka, zwalczanego rów
nież przez rząd cesarski, nasuwała oryginalnym zwrotem możność 
doraźnego współdziałania pomiędzy Sobieskim a reprezentantem 
tegoż rządu. A dochodziła jedna jeszcze okoliczność, którą w tym 
momencie należało wziąć pod uwagę. W obliczu codziennie zapo
wiadanego zjechania biskupa Forbina Jansona, wiozącego rozstrzy
gające decyzje Ludwika XIV, stosunki z ambasadorem cesarskim 
w ocenie dyplomaty francuskiego mogły tym bardziej podnieść po
zycję Sobieskiego i uzyskać dlań tym silniejsze ewentualnie popar
cie ze strony Francji w przypadku własnego zabiegania o tron, im 
większe na pozór z owych stosunków powinnyby wyrastać szanse 
Lotaryńczyka. Przy takim wzajemnym nastawieniu, gdy Schaff
gotsch doceniał w pełni niechybne korzyści z pozyskania So
bieskiego, który ze swojej strony chwilowo wolał nie akcentować 
zbytnio własnych antypatyj wiedeńskich czy lotaryńskich, rozmowa 
przeszła zupełnie gładko. Zagajona uprzejmym pytaniem gospoda-

Stom do Leopolda, Warszawa, 18. 24, 27. IV., Arch. Wied. oryg.; J. v. Hover- 
beck do Schaffgotscha, (Warszawa, 26. IV. 1674), Arch. Schaffg. F. 145 
nr 251, k. 296 oryg.; notatka w papierach Schaffgotscha: „28 Aprilis (1674) 
manę, hora sexta“, ib. k. 360—361; Buonvisi do kard. Altieri, Warszawa, 11. 
IV. 1674, T. Rzym. PAU 87 nr 63; Lettera di Varsavia, 18 i 25. IV. 1674, 
T. Weneckie PAU V.



rza o rozkazy cesarskie została zręcznym komplementem Schaf- 
fgotscha z racji chocimskiego zwycięstwa przerzucona na dominu
jącą w obecnym bezkrólewiu rolę Sobieskiego; nie precyzując i teraz 
stanowiska swojego dworu, prosił ogólnikowo ambasador hetmana, 
by popierał tylko kandydata, zasługującego osobiście na koronę 
i przyjaźnie usposobionego względem cesarza, szczególniej zaś zale
cał wypróbowanej rycerskości hetmańskiej utrzymanie królowej 
Eleonory na tronie. Przyjmując z należną rewerencją okazywane 
mu zaufanie cesarskie, Sobieski nie skąpił oświadczeń o gotowości 
popierania interesów Eleonory; by nie sprowokować tym niepożą
danych dla siebie ściślejszych jakich precyzyj, przeciął dalsze roz
wijanie tego tematu i rozmowę zwrócił na aktualne zagadnienia 
i sensacje bieżącej polityki europejskiej, na sprawę pokoju z Fran
cją czy głośne uwięzienie zausznika ministerium francuskiego 
w Rzeszy biskupa Fiirstenberga. Odprowadzony z całą dworskością 
przez hetmana aż do samej bramy ogrodowej, wynosił Schaffgotsch 
jak najlepsze wrażenia i wierzył niepłonnie, iż w następnych spot
kaniach potrafi swojemu rządowi zjednać stanowcze współdziałanie 
Sobieskiego 8).

Pomimo te tak pocieszające widoki, których spełnienie przesą
dziłoby bezapelacyjnie w Warszawie o sukcesie dyplomacji austria
ckiej, jej przedstawiciele nie zrywali z dotychczasową rezerwą. Za 
poradą prymasa zaniechali ryzykownego projektu koncentracji 
wojsk cesarskich u granic polskich, poprzestając na mniej angażu
jącym wniosku o nakazanie gotowości marszowej najbliższym puł
kom. Schaffgotsch stosownie do ustalonej zasady unikał konsekwen
tnie zarówno wspierania zachodów lotaryńskich, jak i oficjalnego 
stawiania kandydatur. Kiedy posłowie lotaryńscy naciskali go 
o aktywne współdziałanie lub o pomoc pieniężną, odsyłał ich kate
gorycznie do kanclerza Paca. Nawet podczas uroczystej audiencji, 
udzielonej mu 7 maja przez zgromadzenie elekcyjne, nie wystąpił 
z żadnymi konkretniejszymi wnioskami: bezosobowo i ogólnikowo 
przemawiał po staremu za kandydatem, odpowiadającym pożytko
wi Rzptej i mogącym podtrzymać sąsiedzką przyjaźń z cesarzem, 
oraz oczywiście polecał troskliwości Stanów sprawę Eleonory. 
W takich warunkach utrwalało się powszechnie przekonanie, iż

8) Schaffgotsch do Leopolda, Warszawa, 1, 4. V. 1674, oryg cyfr., Arch. 
W’ed.; tenże do cesarzowej wdowy, Warszawa, 5. V., Arch. Schaffg. F. 145, 
nr 248 k. 216, kopia; Storn do Leopolda, Warszawa, 2—5 V, 1674, Arch. Wied. oryg.



dworowi wiedeńskiemu nie tyle zależy na obiorze ks. Lotaryńskie- 
go, ile raczej na wyłączeniu pretendenta francuskiego, co zdawały 
się potwierdzać zdecydowane wypowiedzi Schaffgotscha przeciw 
ks. Neuburskiemu. Nie bez słuszności uważano więc, że takie sta
nowisko ambasadora w konsekwencji musi wyjść na korzyść elekcji 
piastowskiej czyli pośrednio Sobieskiego. Na domiar przemożna 
rola kanclerza Paca w akcji lotaryńskiej zapowiadała niechybne 
ustalenie jego wpływu i po zwycięstwie elekcyjnym ks. Karola, co 
pod świeżym wrażeniem przewagi pacowskiej za ostatniego pano
wania odstręczyło od kandydatury Lotaryńczyka nawet zwolenni
ków jego bezspornych, czysto osobistych walorów. Przyjazd amba
sadora Forbina Jansona, wzmagając natychmiast aktywność fakcji 
francuskiej, raptownie podnosił napięcie polityczne. Ostrzejsza 
i bezwzględniejsza co dzień rywalizacja Paco w i Sobieskiego aktua
lizowała coraz wydatniej niebezpieczeństwo wojny domowej, któ
rej obawa popularyzowała myśl kandydatury kompromisowej, 
i to — wzorem właśnie poprzedniej elekcji — piastowskiej. Wzgląd 
ten przyspieszył powtórne spotkanie Schaffgotscha z Sobieskim 
w dn. 9 maja. Hetman z powodu jawnej niechęci do obioru Kon- 
deusza, nie popieranego zresztą — jak się dowiadywał od Forbina 
Jansona — i przez Ludwika XIV, nie widział możności upierania 
się dalszego przy tym swoim zamyśle. Do osoby wysuwanego przez 
Francję Neuburga nie był w stanie wykrzesać najmniejszego za
pału; nie decydując się wciąż jeszcze na postawienie własnej osoby, 
tym jaśniej widział wszystkie zalety Karola Lotaryńskiego — jego 
wszelako elekcja, biegunowo sprzeczna z dotychczasową linią po
lityczną hetmana i zagrażająca w przyszłości jego wyłącznemu 
autorytetowi wojskowemu, wywoływała tym zaciętszy opór w So- 
bielskim, im silniej wiązał się z takim wynikiem bezkrólewia naj
drażliwszy moment osobistej ambicji: kapitulacja przed tak nie
nawistnymi Pacami. Schaffgotsch wcale niezgorzej wnikał w te 
wielorakie strony psychiki Sobieskiego. Ujawniając w pełnym 
zaufaniu troskliwość swojego władcy, by elekcja wypadła najlepiej 
dla sławy i korzyści hetmana, dowodził, iż rozumieć przez to nale
ży obiór takiego kandydata, który będąc przyjacielem cesarza, 
jednocześnie swoje wyniesienie będzie całkowicie zawdzięczał tylko 
jemu — Sobieskiemu. Że ambasador teraz aż nazbyt przejrzyście 
wysuwał Lotaryńczyka, zrozumiał to od razu Sobieski — uchylając 
więc dalszą dyskusję w tym zakresie, tym szybciej począł on z kolei 
rzucać różne inne nazwiska: Neuburga i Soissons, kurprinca bran



denburskiego i królewicza duńskiego, którego osobą jakby się: 
mocniej zdawał interesować. Podchwytując i ten wątek dyskusji,. 
Schaff go tsch deklarował, że jeżeli owa kandydatura znajduje apro
batę hetmańską, również i cesarz nie może mieć nic przeciwko niej, 
zwłaszcza skoro głoszą, iż królewicz przyjął katolicyzm. Na tyle 
obiecujące zaproszenie do szczegółowszej wymiany poglądów So
bieski odpowiedział jednak nowym charakterystycznym uchyleniem 
od spraw polskich ku zapowiadanej osobistej wyprawie Ludwika 
XIV na Rzeszę. Bez wahania przyjął ten temat ambasador i zgrabnie 
a ze znamiennym uporem potrafił nakierować rozmowę już bez 
żadnych omówień na ks. Karola, wychwalając jego niezwykłe za
lety charakteru i umysłu i konkludując otwarcie, iż osobiście jego 
uważa za najgodniejszego korony polskiej a nie wątpi, że jego po
gląd pokrywa się ze stanowiskiem cesarza, chociaż ten nie zaleca 
księcia wyłącznie i jedynie. Tak wyraźny i bezpośredni już apel ani 
na chwilę nie zaskoczył hetmana: z uderzającym opanowaniem od
rzekł on, że podobną opinię słyszał od zaufanego oficera (Pola- 
nowskiego), nie wątpi zatem, iż tak musi być istotnie, po czym —  
nie bez celowej zapewne złośliwości — zagadnął Schaffgotscha co 
do pogłosek o rzekomym mariage de conscience Wiśniowieckiego. 
Rozmowie, przerywanej kilkakrotnie przez adjutanta Gałeckiego — 
na zlecenie Marysieńki, jak się domyślał ambasador — położyło kres: 
wezwanie hetmana na konferencję z przybyłym właśnie kasztela
nem krakowskim Warszyckim. W odpowiedzi na pożegnalną, pate
tyczną apostrofę Schaffgotscha o doniosłości decyzji hetmańskiej 
dla podźwignięcia Rzptej, zyskania niewygasłej sławy oraz zobo
wiązania sobie cesarza i całego jego domu, obiecał Sobieski pomó
wić jeszcze o tym i zapowiedział swoją rewizytę 9).

Następnego dnia u biskupa Trzebickiego miało miejsce wielkie 
zgromadzenie senatorów przy skąpym udziale szlachty. Kiedy na 
zebraniu tym hetman wygłosił obszerne przemówienie, którego kon
kluzja przejrzyście choć bez wymieniania nazwiska zwracała się 
przeciw . Lotaryńczykowi, zrozumiano to nie tyle jako zalecenie

9) Schaffgotsch do Leopolda, Warszawa 11. V. 1674, Arch. Wied., oryg.; 
Storn do Leopolda, Warszawa, 9—11. V, 1674, Arch. Wied., oryg.; Lettera di 
Varsavia, 9. V. 1674; Hoverbeck do elektora Fryderyka Wilhelma, Warszawa, 
8. V, Urk. u. Act. XIX (1906), s. 56—57; por. H i r s c h ;  Die Wahl J. Sobieskis 
zum Konig v. Polen, Hist. Zeitschrift t. 87 (1901), s. 258; Diariusz sejmu elek
cyjnego 1674, sesja 7. V, Acta Historica II2 ( K l u c z y c k i :  Pisma do wieku 
i spraw J. Sobieskiego I2, Kraków, 1880), s. 1435; por. Ko r z o n ,  Dola i nie
dola J. Sobieskiego (Kraków 1898), III, s. 487.



Xondeusza, nie branego już realnie pod uwagę, ile raczej jako son
dowanie próbne ewentualnych szans własnej kandydatury. Dłuższe 
milczenie obecnych było ze wszech miar wymowną reakcją i jej 
w rażenia nie zdołały zatrzeć następne głosy, czy to popierające 
beznadziejną sprawę Kondeusza, czy też — jak np. deklarował 
kaszt. Warszycki — przyjmujące nawet dyrektywy Sobieskiego, lecz 
nie podnoszące najmniejszym słówkiem możliwości jego elekcji. 
Przedwczesność wystąpienia była oczywista — skonsternowany 
hetman zarzucał czym prędzej zamysły jakiegokolwiek forsowania 
na swoją rzecz wydarzeń i ostentacyjnie zaznaczał wierność kandy
daturze francuskiej. Manifestowała to jaskrawo rewizyta, którą na
zajutrz rankiem złożył Schaffgotschowi w otoczeniu kilku senato- 
t ó w  i tłumnego orszaku szlachty, w czym trafnie widział ambasa
dor dopełnienie należnej mu grzeczności, ale zarazem publiczne 
podkreślenie zaniechania pouf niej szych spotkań.

Dotychczasowa postawa ambasadora cesarskiego, unikającego 
nawet pośredniego wciągania swojego monarchy w wir zabiegów 
i intryg elekcyjnych, okazywała się o tyle niezbyt fortunną, że cho
ciaż nie zaostrzała specjalnie nastrojów antyaustriackich, nikogo 
wszakże — poza pacowską Litwą, której wierność zresztą od po
czątku bezkrólewia nie nasuwała wątpliwości — na trwałe nie po
trafiła pozyskać. W takim stanie rzeczy niemożność zjednania So
bieskiego utrudniała już sama przez się coraz poważniej pozycję 
A ustrii w Rzptej; wyraźnie zachwiał nią zgon tak oddanego 
Wiedniowi prymasa i objęcie przewodnictwa w bezkrólewiu przez 
Trzebickiego. Nie tylko bowiem biskup krakowski uchodził za 
zwolennika Neuburga, przeciw któremu, zgodnie z zasadniczym 
stanowiskiem swojego rządu występował Schaffgotsch, ale, co waż
niejsza, pozostawał w bliskich stosunkach z Sobieskim, co musiało 
rozszerzać ogromnie zasięgi hetmańskie. Ambasador cesarski uświa
damiał sobie od razu zmianę sytuacji i rozumiał konieczność wy
raźniejszych wystąpień; lecz nie ryzykował na własną rękę wyjścia 
poza wiążące go dotychczas instrukcje, nie rozwijał szerzej akcji, 
po dawnemu zapowiadał nadal odwoływanie się do decyzji cesar
skich i cofał się ciągle przed doradzaniem rządowi przyjęcia na sie
bie jakichkolwiek konkretnych zobowiązań w związku z kandyda
turą lotaryńską. Jak fatalnie ograniczone kontakty osobiste zaciem
niały trzeźwość sądu Schaffgotscha, pokazywała chyba najlepiej 
jego decyzja spróbowania raz jeszcze szczęścia z Sobieskim, ulega
jącym  coraz chętniej urokowi pozyskania korony dla siebie. Wie



czorem, 16 maja, uzyskawszy na koniec po kilkakrotnym zawodzie 
ostatnią przed elekcją możność poufniejszej wymiany zdań z hetma
nem, sprawę postawił bez najmniejszych osłonek, nie szczędząc 
argumentów i zaklęć, by nakłonić za wszelką cenę Sobieskiego do 
opowiedzenia się za ks. Karolem; równie wymownie, chociaż mniej 
taktownie, dowodził nierealności kandydatury hetmańskiej, jeszcze 
mniej taktownie przypisując jej genezę podszeptom Marysieńki 
i pochlebców, wykazując całkowity brak jej szans z powodu upor
czywego wyłączania Piasta przez Litwinów i zgodnego zamiaru 
Korony i W. Księstwa, by zachować królowę na tronie. Wymowa 
ambasadora, niewyczerpanego w wysuwaniu co raz nowych, wcale 
skądinąd trafnych dowodów, odradzających zamianę buławy i laski 
na koronę w aktualnej sytuacji Rzptej i samego Sobieskiego, przy
spieszyła jeno wyraźną i stanowczą deklarację hetmańską przeciw 
Karolowi. Przerobiwszy pełny katalog innych ewentualnych preten
dentów, oczywiście po wyłączeniu milczącym francuskich, dochodził 
Schaffgotsch do niepocieszającego wniosku, iż żadna z rozpatrzonych 
osobistości nie zdobyła aprobaty hetmańskiej. Skwapliwe przytwier
dzenie Sobieskiego stawało się równoznaczne z zapowiedzią bądź 
promowania kandydata, dogodnego Francji, bądź wystąpienia z wła
sną osobą. Niefortunny rozmówca osiągał skutek wręcz odwrotny 
do pierwiastkowych zamierzeń i nie powinno było ulegać najm niej
szej wątpliwości dla Schaffgotscha, iż w żadnym przypadku nie wol
no mu liczyć na Sobieskiego.

Tym bardziej stąd uderzać musiał zadziwiająco ufny, pełny 
nieuzasadnionego optymiźmu nastrój, w jakim Schaff gotsch roz
poczynał dzień 19 maja, dzień rozstrzygnięcia. Riankiem czterej 
biskupi podjęli kompromisową misję u królowej celem uzyskania 
jej zgody na obiór ks. Neuburskiego i pozyskania dla niego popar
cia Paców. Zapowiadało to niewątpliwe utrzymanie samej Eleono
ry na tronie i o tyle o ile zabezpieczałoby interesy austriackie. 
Odpowiedź królowej, stosującej się ściśle do znanego jej stanowiska 
dworu cesarskiego nie zawierała co prawda bezwzględnej odmo
wy, ale przez brak wyraźnej aprobaty została zrozumiana ogólnie 
jako milczące odrzucenie owej kombinacji. Schaff gotsch, wezwany 
specjalnie przez uczestniczącego w tej deputacji podkanclerzego 
Olszowskiego do wpłynięcia na zmianę postawy królowej, ponieważ 
przypłaci to ona koroną, uznał jednak słuszność jej stanowiska. 
Do samego końca aktu elekcyjnego przesadnie oceniając siły 
i stałość przeciwników Francji, nie doceniając należycie tendencyj



kompromisowych, był ambasador jak najlepszej myśli, naw et 
mimo coraz donioślejsze i liczniejsze głosy za Sobieskim. Wbrew 
też trzeźwej ocenie kanclerza Paca, doradzającego w ostatniej 
chwili zarzucenia widocznie beznadziejnej kandydatury lotaryń- 
skiej na korzyść kompromisowego Neuburga, co ratowało królew- 
skość Eleonory i dawałoby honorowe wyjście domowi habsburskie
mu, Schaffgotsćh spróbował następnego ranka interweniować 
u biskupa Trzebnickiego przeciw elekcji Sobieskiego. Tak samo 
nic już nie mógł wskórać, jak nie umiał utrzymać nieustępli
wości Litwy Pacowskiej, by zapobiedz jednomyślnej nominacji 
Jana I I I 10).

3.
Najmniej oczekiwany przez Wiedeń taki właśnie rezultat bez

królewia wywoływał zrozumiałe poruszenie na dworze cesarskim. 
,,Z jakim pomieszaniem dowiedziałem się o wyniku elekcji pol
skiej", pisał skonsternowany Leopold do Schaffgotscha: ,,łatwo 
może się pan domyśleć". Poczucie doznanego czysto rodowego, 
habsburskiego upokorzenia łączyło się z dręczącą świadomością tej 
niewątpliwej satysfakcji, jaka przepełniała triumfującego rywala 
— Burbona. Z nasuwającym się naturalną koleją rzeczy niepoko
jącym na najbliższą przyszłość pytaniem, jak ułożą się stosunki 
polsko-austriackie wobec powołania na tron Rzptej tak notorycz
nego zwolennika Ludwika XIV i mającego tyle do zawdzięczenia 
ambasadorowi francuskiemu, wiązała się wyraźna troska, czy 
i w jakiej mierze objęcie rządów w Warszawie przez Sobieskiego 
odbije się na bezpośredniej sytuacji państwa Leopoldowego, gro
madzącego siły do walnej rozprawy orężnej nad Renem. Tym 
większej przeto doniosłości dla polityki austriackiej nabierała spra- * 22

10) Schaffgotsch do Leopolda, Warszawa, 15, 19, 21 V. 1674, Arch. Wied. 
oryg.; Storn do Leopolda, Warszawa, 16, 21 V, Arch. Wied. oryg.; P. Ron- 
ąuillo, ambasador hiszpański, do Schaffgotscha, „di casa“, 19. V, Arch. 
Schaffgotsch. F. 145, nr 252, k. 255, oryg.; pułk. J. A. Garnier do Schaffgotscha, 
Warszawa, 23. V, ib. k. 266—267, oryg.; Buomdsi do kard. Altieri, Warszawa,
22. V, T. Rzym 87. nr 94—95; w relacjach Schaffgotscha i Stoma nie ma żad
nych wzmianek o wizycie Schaffgotscha wspólnie z posłami lotaryńskiemi 
u Sobieskiego rankiem 19 maja; wiadomość tę na podstawie informacji sa
mego Sobieskiego podał jedynie Forbin Janson w swojej relacji z 21. V. 1674, 
Acta Historica III (W a 1 i s z e w s k i: Archiwum spraw zagranicznych fran
cuskie z dziejów Jana III, I, Kraków 1879), s. 37 — przyjął to Korzon III, 
s. 498 (korzystający z raportów Stoma i znający częściowo relacje Schaffgo
tscha).



wa unieruchomienia Rzptej przez kontynuację wojny z Turcją. 
Nie leżało stąd w interesie cesarskim takie podsycanie elementów 
opozycyjnych, aby były one w stanie wstrzymywać akcję wojenną 
Sobieskiego. Wręcz odwrotnie ten oto motyw nakazywał rządowi 
wiedeńskiemu wywierać pojednawczy wpływ na układ stosunków 
w Polsce, tj. wzywać swoich stronników do pogodzenia się z kró- 
lewskością Jana III i do popierania jego planów' antytureckich 11).

Wszystkie owe kwestie o zasadniczym bezspornie znaczeniu 
na razie ustępowały przecież przed pozornie drugorzędnymi, 
w swojej aktualności górującymi zagadnieniami: uregulowania po
łożenia przebywającej w Rzptej wdowy po Wiśniowieckim i na
wiązania styczności z nowym królem. Obie te sprawy narzucały się 
samorzutnie, jako naturalne zakończenie kilkuletniej rezydentury 
Stoma i niefortunnej misji Schaff go tscha. I jeżeli dalszy pobyt 
w Polsce obu tych przedstawicieli cesarskich był nie do utrzym a
nia za nowego panowania z powodu działalności Stoma przy Mi
chale i roli Schaff go tscha podczas elekcji, z tym większą tedy racją 
dla pozostawienia następcy jak najmniej obciążonej hipoteki i za
pewnienia najswobodniejszej podstawy działania wypadało nie
zwłocznie a równolegle załatwić najdrażliwszą osobiście dla cesa- 
rża kwestię jego siostry i umożliwić nawiązanie normalnych sto
sunków pomiędzy państwami. Rychły na trzeci dzień po zakończe
niu elekcji wyjazd Stoma do Wiednia obu tymi zagadnieniami 
obciążał wyłącznie Schaffgotscha.

Nie mogło ulegać najmniejszej wątpliwości, że z momentem 
dokonanej elekcji Sobieskiego położenie w Warszawie królowej 
Eleonory było nie do pozazdroszczenia, jeśli wręcz nie do utrzym a
nia. Zarówno wzgląd na dotychczasową pozycję córki i siostry 
cesarskiej, stawającej teraz wobec nieuchronnej konieczności 
ustępowania pierwszeństwa margrabiance d’Arquien, jak i fakt 
głębokiej antypatii, okazywanej sobie publicznie przez małżonkę 
królewską i żonę hetmańską, uniemożliwiały dalsze przebywanie 
Eleonory tuż pod bokiem nowego dworu, zawistnie śledzącego na- 
domiar objawy widocznej nadal jej popularności. Z niezwykłą 
szybkością decyzji już nazajutrz po elekcji opuściła królowa zamek 
i schroniła się do klasztoru na Bielanach. Po parodniowym tu po-

n) Leopold do Schaffgotscha, Laksenburg, 26. V. 1674, Wiedeń, 10. VI, 
Neustadt, 27. VI, Arch. Wied. kopie; Albizzi, Wiedeń 30. V, 1. c. s. 663, 
nr 149; memoriał Stoma dla cesarza, Wiedeń, 31. V, Arch. Wied., oryg.



"bycie celem przygotowania się do ostatecznego wyjazdu, nie zwie
dziona uprzejmemi komplementami swojej następczyni, poszukała 
gościny w Falentach u podkomorzego warszawskiego Wojciecha 
Opackiego zgodnie z zawczasu omawianym planem. Sobiescy, czu
jąc się aż do zaprzysiężenia paktów konwentów nader niepewnie 
wskutek wzniecanych przez Paców trudności, co omal nie dopro
wadziło do zerwania poelekcyjnych obrad sejmowych, tym skwap
liwiej nie szczędzili zewnętrznych oznak uprzejmości Eleonorze. 
Schaffgotsch trzymał się stale królowej; nie tylko służył jej opar
ciem i radą w tych ciężkich dniach, ale zdobywał dzięki temu do
godny pretekst pozostawania zdała od neoelekta, czekając na nowe 
instrukcje i nie spiesząc do żadnych oficjalnych kroków, nawet 
■ceremonialnych, np. gratulacyj, aby nie krępować w najmniejszym 
stopniu swobody decyzji własnego rządu. Taka postawa ambasa
dora podsycała podziemne knowania przeciwników Sobieskiego, 
zmierzających całkiem niedwuznacznie do odrobienia dzieła elek
cyjnego. Tym bardziej więc nowy król zabiegał o nawiązanie 
styczności z przedstawicielem cesarskim, by w ten sposób zamani
festować uznanie Wiednia dla dokonanego faktu jego obioru. 
Z drugiej strony Schaff gotsch, chociaż unikał uporczywie urzędo
wych wystąpień, nie mógł trwać na zupełnym uboczu bodajże 
z powodu Eleonory, tj. zabezpieczenia należnej jej oprawy i wy
znaczenia stosownego miejsca zamieszkania. Sobieski, pojmując 
doskonale, ile zależało dworowi wiedeńskiemu na odpowiednim 
załatwieniu tych spraw, oświadczał niemniejszą życzliwość w tym 
zakresie od najzagorzalszych gorliwców austriackich. Ambasador 
z charakterystycznym teraz sceptycyzmem referował oba projekto
wane sposoby oprawy: wyznaczenie określonych dóbr, z których 
czynsz dzierżawny miał być dochodem królowej, lub zobowiązanie 
rządu polskiego do wypłacania sumy oprawnej; nie wypowiadał 
się również za żadną z planowanych rezydencyj, podsuwając zna
miennie, iż najmilszym w ogóle rozwiązaniem dla Eleonory byłby 
jej wyjazd z Polski. Nauczony ostatnim doświadczeniem nie mógł 
odzyskać zaufania do zapewnień o zasadniczej stałości stronników 
Austrii, kiedy obserwował • ich ubieganie się o łaski nowej pary 
królewskiej, jak chociażby kanclerza Paca, w którego właśnie nie
stałości upatrywał główną przyczynę przegranej swojego posel
stwa. Dopiero zorientowany w stanowisku rządu zgłosił się na 
audiencję do Sobieskiego. Trafiał tym razem wyjątkowo nie 
w porę. Sobieski przeżywał głęboki kryzys wewnętrzny pod wpły



wem burzliwych scen sejmowych; odsłaniały mu one jaskrawo nie
wygasłą zaciętość opozycji, podjudzanej zwłaszcza zabiegami sta
rego wroga hetmana Paca i stanowiły przejrzyste zapowiedzi 
inaugurowanego panowania. Wrażenie tych pierwszych doświad
czeń poelekcyjnych, nie zwiastujących bynajmniej łatwych i po
godnych rządów, budziło zrozumiałą refleksję: czy nie zrezygno
wać ostatecznie z tej korony, której zwodniczy blask ściąga tyle 
zawiści i już teraz daje przedsmak czekających utrapień. W takiej 
chwili żądanie audiencji przez Schaff go tscha wyglądało niemal na 
urągowisko. Stąd początkowy szorstki odruch Sobieskiego, że przed 
zaprzysiężeniem paktów nie zamierza udzielać jakichkolwiek po
słuchań. Powoli, w miarę uciszania się rozterki, dzięki uspakaja
jącym perswazjom Marysieńki, namowom otoczenia, obiecującym 
zapewnieniom Forbina Jansona, kiedy w poczuciu ciążącej odpo
wiedzialności krzepła decyzja wzięcia mimo wszystko na swoje 
barki „troski o Rzptą“, dochodziła do głosu i racja stanu, zakazu
jąca tym bardziej odrzucać wyciągniętą pojednawczo dłoń cesar
ską. I teraz dopiero po parodniowej zwłoce, wielce denerwującej 
dla Schaffgotscha, wczesnym rankiem 5 czerwca, na kilka godzin 
przed uroczystością zaprzysiężenia paktów konwentów, otrzymy
wał on posłuchanie. Przyjęty z zachowaniem normalnie przestrze
ganego względem przedstawicieli cesarskich ceremoniału ambasador 
doznał jak najżyczliwszego traktowania przez Sobieskiego. Po łaciń
skim powitaniu król wszczął po francusku dłuższą rozmowę. Nie 
zapomniał podkreślić w niej swojego zamiaru, aby za pośredni
ctwem obioru Neuburczyka utrzymać na tronie królowę Eleonorę; 
zaręczał stanowczo o przychylnym nastroju względem cesarza 
i stałej życzliwości dla Schaffgotscha, którego staraniom powierzał 
zachowanie dobrych stosunków między obu państwami. Zwrot ku 
ostatnim wiadomościom sygnalizował koniec audiencji, zamykanej 
zręcznie przez Schaffgotscha prośbą o posłuchanie u Marysieńki. 
Wobec krążących niepokojących pogłosek o niedopuszczeniu do jej 
koronacji przez stronników Austrii taki krok pczedstawiciela cesar
skiego przestawał być tylko dopełnieniem konwencjonalnego cere
moniału. Nadzwyczaj ujęty Sobieski rewanżował się życzliwą prze
strogą, aby Eleonora nie dowierzała zbytnio podszeptom otaczają
cych ją ludzi. Poprowadzony do Marysieńki, zastał ją Schaffgotsch 
jeszcze leżącą, ale należycie wystrojoną, w licznym gronie dam 
i kawalerów. Na niemieckie gratulacje ambasadora odpowiedział 
miecznik kor. Bieliński z dodatkowym francuskim komplementem



królowej. Wróciwszy do oczekującego nań króla, prowadził go 
Schaffgotsch wraz z nuncjuszem do katedry, gdzie asystował cere
monii przysięgi. Po powrocie złożył raz jeszcze życzenia tym razem 
w języku niemieckim, następnie wrócił do siebie. Nie doczekawszy 
się zapowiedzianych imieniem królewskim odwiedzin podskarbiego 
Morstina, opuścił ostatecznie Schaffgotsch Warszawę i, dopędziw- 
szy Eleonorę, zdążał ku Częstochowie, gdzie miano oczekiwać Sto
ma z rezolucjami wiedeńskimi. Zadecydowane pozostanie królowej 
w Rzptej przeciągnęło pobyt Schaffgotscha na kilka tygodni, do 
początków sierpnia. Towarzyszył on stale Eleonorze aż do obrane
go na zamieszkanie Torunia. Ulokowawszy ją tam, wracał w po
łowie sierpnia do tegoż samego Wrocławia, z którego wyruszał 
przed 4 miesiącami do Warszawy. Zaledwie teraz, podróżując 
z królową, Schaffgotsch wychodził — od tego powinien był zacząć — 
poza swój dotychczasowy tak wyłączny krąg stosunków z nielicz
nymi możno władcami i jeszcze mniej licznymi reprezentantami 
ziemiaństwa i stykał się z różnemi kołami szlacheckiemi, miesz
czaństwem i włościaństwem. Za późno też zdobywał wnikliwsze 
i szczegółowsze wejrzenie w faktyczny stan i aktualne nastroje 
kraju, trafniejszą, bo własną ocenę możliwości austriackich. Zasto
sowanie tej taktyki uchroniłoby z pewnością Schaffgotscha od kie
rowania się postronnymi natchnieniami, chociażby najżyczliwszy
mi, jak np. prymasa i pozwoliłoby mu na zajęcie samodzielniej- 
szego stanowiska, na wyrobienie sobie swojego poglądu na sposób 
i zakres działania. A chociaż nie mogłoby i to zapewnić sukcesu 
Lotaryńczykowi, w każdym bądź razie zabezpieczyłoby dwór wie
deński przed tak zaskakującą niespodzianką trium fu Sobieskiego 12).

12) Relacje Schaffgotscha 23. V. — 21. VIII. 1674, Arch. Wied., oryg.; Leo
pold do Schaffgotscha, 10. VI. i 27. VI. 1674, j. w.; Storn do Leopolda, Kru
szyna, 4. VII, Warszawa, 17.. VII, Arch. Wied., oryg.-
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