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W działalności politycznej Jakuba Sobieskiego najświetniejszą kartę 
stanowi niewątpliwie nurt parlamentarno-sejmowy. Niemniej owocna 
była jednak jego aktywność na innych stanowiskach, na które powoły
wał go sejm lub monarcha. 

Poważniejszymi obowiązkami obarczono Jakuba Sobieskiego w trak
cie wyprawy królewi�za Władysława na Moskwę 1

. W czasie jej trwa
nia dow_ództwo nad wojskiem powierzono hetmanowi lit. Janowi Karo
lowi Chodkiewiczowi, ale aby mieć pewność, że interesy dynastii nie 
przeważą interesów Rzpltej, sejm wyznaczył 8 komisarzy, m. in. Jakuba 
Sobieskiego, jako organ doradczy i kontrolny hetmana i podskarbiego 2

. 

Komisarze ci otrzymali tajną instrukcję, podpisaną przez prymasa W a
wrzyńca Gembickiego, kanclerza koronnego Feliksa Kryskiego, kancle
rza litewskiego Lwa Sapiehę i marszałka izby poselskiej Jakuba Szcza
wińskiego, określającą zakres ich kompetencji. Mieli czuwać nad wyda
waniem pieniędzy, prowadzić kontrolę zaciągów, a w razie trudności 
finansowych skłonić królewicza do zawarcia pokoju. Gdyby udało się 
królewiczowi zająć tron moskiewski, zadaniem ich by.ło zadbanie o in
teresy Rzpltej (trwały sojusz z państwem moskiewskim i przyłączenie 
do Rzpltej ziem spornych). Musieli oni jeszcze złożyć przysięgę, że wy
pełnią zlecenia instrukcji i że kierować się będą wyłącznie względami 
na dobro Rzpltej s. 

Sobieski był człowiekiem młodym, niespełna 25-letnim. Trzeci raz 
dop'iero zasiadał w izbie- poselskiej, a powierzenie mu takiej funkcji 

1 Zagadnienie stosunków polsko-moskiewskich szerzej ostatnio przedstawił 

J. Ma c i s  z e  w s k i, Polska a Moskwa 1603-1618, Warszawa 1968, gdzie podana

jest dokładnie literatura.

2 Była to właściwie pierwsza rada wojenna przy hetmanie - J. Tr e t  i a k, 

Historia wojny chocimskiej (1621), Kraków 1921, s. 67. 

s Postanowienia sejmowe w formie skryptu „ad archivum" zawierają in

strukcję dla komisarzy wraz z formułą ich przysięgi, 4 VI 1616, Czart., rkps 2726, 

s. 111-112 (oryg.). O kontroli zaciągów przypominał i król - Król do komisarzy,

11 VIII 1617, tamże, s. 133.
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świadczyło o zaufaniu do jego osoby i umiejętności. Wprawdzie wśród 
komisarzy był wytrawny dyplomata, kanclerz litewski L. Sapieha, re
ferendarz litewski Aleksander Gosiewski, oddany królowi biskup łucki 
Andrzej Lipski 4, kasztelan bełski Stanisław Żórawiński i „szwany Ma-
7Ur" - kasztelan sochaczewski Konstanty Plichta, ale dla Sobieskiego 
misja ta była poważna i odpowiedzialna. Mimo że był komisarzem, 
wybrał się zbrojna - na czele własnej chorągwi - i okazale. W wy
prawie tej rola Sobieskiego nie jest całkiem jasna, a może tylko za
ciemniona przez Jerzego Ossolińskiego. Sobieski był niewiele starszy od 
królewicza Władysława i początkowo królewicz starał się go pozyskać. 
Zabrał go ze sobą do Warszawy (wrócił prawie spod Brześcia Litew
skiego, aby naradzić się z ojcem), kazał mu nakłonić K. Plichtę do 
pozostania przy wojsku. Potem jednak stosunki, aczkolwiek zawsze po
prawne, stały się chłodniejsze. Wpłynęło na to może pełne rezerwy 
zachowanie Sobieskiego, ceniącego sobie więcej godność komisarza niż 
łaski królewicza. Rola dworaka i pełne intryg otoczenie królewicza wi
docznie mu nie odpowiadały. Mimo trzymania się na uboczu i Sobies
kiego dosięgła sieć intryg, a podejrzliwy królewicz miał za pomocą 
przekupstwa zdobyć jego diariusz i posłać królowi jako rzekomy dowód, 
że Sobieski „go opisuje" 5• Wersję tę znamy z relacji J. Ossolińskiego. 
Znany mi egzemplarz Diariusza ekspedycyjej moskiewskiej (brulion 
i czystopis) pióra Jakuba SobieBkiego je:st powściągliwy i oględny. Za
wiera tylko opisy wypadków historycznych, pomija intrygi i rozgrywki 
obozowe i nie eksponuje osoby autora 6• Czy królewicz posłał ojcu inną 
wersję diariusza Sobieskiego, czy też relacja Ossolińskiego nie jest zbyt 
ścisła, nie wiemy. 

Funkcja komisarza nakładała na Sobieskiego obowiązki raczej admi
nistracyjne i dyplomatyczne, w czym zresztą mógł być bardziej uży
teczny niż w samych operacjach wojskowych. Jakub Sobieski właściwie 
nie wyróżniał się na polu bitew. Tak się złożyło, że uzdolnienia w 3 ge
neracjach Sobieskich przeplatały się. Jakub nie posiadał żołnierskich 
talentów swego ojca i syna. Był przede wszystkim politykiem i dyplo
matą. Cechowała go niechęć do zbrojnego rozwiązywania konfliktów. 
Nie wynikało to z braku odwagi, bo w razie konieczności nie uchylał się 
od walki. Brał udział w wypadach na czaty, w wyprawie na Możajsk, 

4 Z początkiem 1618 r. Lipski pojechał do Warszawy na sejm, aby popierać 

wraz z wysłanym już wcześniej S. Żórawińskim i L. Sapiehą sprawę dofinan

sowania wyprawy moskiewskiej, ale na sejmie został mianowany podkanclerzym 

kor. (po Firleju przesuniętym na biskupstwo płockie) i w związku z tym musiał 
pozostać w stolicy. Na jego miejsce sejm wyznaczył biskupa kamienieckiego 

A. Nowodworskiego, Czart., rkps 2726, s. 52; por. W. C z  a p  1 ińs k i, A. Lipski

(PSB, t. XVII, s. 414); t e  n ż e, A. Nowodworski (tamże, t. XXIII, s. 355).
5 J. Os s o 1 ińs k i, Pamiętnik, opr. W. Czapliński, Warszawa 1976, s. 80-81.
6 Czart., rkps 2763. Brulion tego diariusza znajduje się w Czart., rkps 3911.
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no i w zdobywaniu stolicy carów, chociaż to ostatnie mi�ło raczej cha
rakter demonstracji. Miano go posądzać o szpiegowanie królewicza. So

bieski czuł się niewinny i jako dowód chciał iść (wspólnie z J. Ossoliń
skim) wysadzić bramę petardą, aby umożliwić wojsku dostanie się c· 
miasta 7

• Była to niemal próba ognia! Sobieski chciał się oczyścić, a jed
nocześnie pokazać swoją odwagę. Wypad się nie udał s. Sobieski został 
lekko ranny, 

1

szybko się wykurował i mógł brać udział w rokowaniach 
pokojowych z Moskwą, które już potem potoczyły się szybko, bo prze
ciąganie działań wojennych nie było korzystne dla obu stron. 11 XII 
1618 r. w Dywilinie (Deulinie) zawarto rozejm (obowiązywać miał od 
3 I 1619 r.) na 14 lat i 6 miesięcy, tj. do 3 VII 1633 r., na mocy którego 

Rzplta otrzymała ziemie sporne: smoleńską, czernihowską i siewierską. 
Prawa królewicza do tronu moskiewskiego zostały zawieszone 9. Fak
tycznie traktat ten oznaczał rezygnację' z planów podboju Moskwy 
i dlatego na dworze nie był dobrze przyjęty. Królewicz narzekał na 
komisarzy, że zdarli mu z głowy koronę carów. Król nie był zadowo
lony, że zmarnowano tyle wysiłku i pogrzebano jego plany. Regaliści 
krytykowali komisarzy 10. Natomiast szlachta na ogół była zadowolo1'' 
i nabrała zaufania do komisarzy, których wbrew woli regalistów prze
forsowano na wojnę z Turcją, choć nie chodziło już o rozróżnienie in
teresów dynastii i Rzpltej 11. 

Wobec braku hetmanów koronnych dowódcą wyprawy mianowano 
hetmana litewskiego J. K. Chodkiewicza, jedynego właściwie człowieka, 
który mógł sprostać temu zadaniu. Zastępcą Chodkiewicza został pod-

1 Czart., rkps 2763, s. 17 i n.; Os s o 1 ińs k i, Pamiętnik, s. 81-82. Rzeczowy 

opis wyprawy moskiewskiej zawiera Pochod Władysława w Rossiju w 1617 
i 1618 godach (Autentyczne świadectwa o wzajemnych stosunkach pomiędzy 

Rossyją a Polską ... , zebr. P. Muchanow, Moskwa 1834). 

a Czart., rkps 2763, s. 54-55 (diariusz Sobieskiego); Os s o 1 ińs k i, Pamiętnik, 

s. 82-83.
9 Czart., rkps 110, s. 795-812, ,,Przymierze z Moskwą"; Czart., rkps 2763,

s. 65-67; Diariusz komisji z Moskwą pod stoiicą moskiewską po ekspedycji króie

wica Jmci Wiadyslawa w roku 1617 (J. U. N i e m  c e  w i c z, Zbiór pamiętników

historycznych o dawnej Potszcze, t. VI, Lwów 1833, s. 269-281). O innych wa

runkach rozejmu i trudnościach związanych z ich dopełnieniem zob. A. Da

r o w s k i, Prawa Władysława do korony carskiej (Szkice historyczne, seria II,

Petersburg 1895, s. 344-345).
10 Sobieski skarżył się szczególnie na podkanclerzego Lipskiego, który miał

bardziej skrytykować ten rozejm, niż polecił mu to król. Czart., rkps 2763, s. 68. 

świadczy o tym Diariusz sejmu z 1619 r., BJ, akc. 61/52. Zob. P. P i  a s  e c k  i, 
Chronica gestorum in Europa singuJarium, Kraków 1655, s. 370; Os s o 1 ińs k i, 

Pamiętnik, s. 84. 
11 Najgorliwszym zwolennikiem wysłania komisarzy był wówczas Krzysztof 

Zbaraski, przeciwnikiem - podkanclerzy koronny Andrzej Lipski. Czart., rkps 390, 

s. 146 (diariusz sejmu z 1620 r.). Zob. też W. Do b ro w o 1 s k a, Książęta Zbarascy

w waice z hetmanem Zólkiewskim, Kraków 1930, s. 60-63.
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czaszy koronny Stanisław Lubomirski, mianowany na okres wojny het
manem polnym. Udział królewicza Władysława miał wpłynąć na mobi
lizację sił, zapobieżenie rozdźwiękom polsko-litewskim i podniesienie 
morale wojska. Oprócz tego sejm powołał radę wojenną przy królu, 
złożoną w większości z senatorów, i przy hetmanie, do której weszło 
wydelegowanych przez izbę poselską 11 komisarzy; wśród nich oczy
wiście był i Sobieski 12. Komisarze ci otrzymali od sejmu tajną instruk
cję. Z zadań w niej zawartych nie mogli się w pełni wywiązać, bo już 
,,do gotowego i zaciągnionego wojska przyjechali [pod koniec lipca -
Z. T.] i pieniędzy szafunku nic się nie tykali, i owszem tę nowinę w woj
sku zastali, że już pieniędzy nie stało" - pisał Sobieski 1s.

Sobieski miał już doświadczenie w tego typu pracach zdobyte w wy
prawie moskiewskiej. Jemu też przypadła największa rola w pracach 
organizacyjnych: pracował w komisji ustalającej okres służby poszcze
gólnych chorągwi, spisywał roty, uspokajał Kozaków, prosił królewi-
cza o szybsze przybycie do obozu, starał się organizować pomoc, do
stawy żywności i paszy. Najbardziej jednak znaczący był udział So
bieskiego w radzie wojennej, a zwłaszcza w rokowaniach z Turkami, 
gdzie go wydelegowano wraz ze Stanisławem Żórawińskim, kasztela
nem bełskim, w chwili gdy w obozie polskim pozostała już tylko „jedna 
beczka prochu" 14. Pertraktacje z Turkami wymagały nie tylko talentu 
dyplomatycznego, ale opanowania i cywilnej odwagi, bo wielki wezyr 
Dylawer basza zastraszeniem chciał ich skłonić do ustępstw. Posłowie 
polscy jednak ze spokojem i godnością wysłuchali pogróżek Turków, 
a żądanie płacenia haraczu czy wydania Kozaków stanowczo odrzucili. 
Sobieski przyjeżdżał jeszcze do polskiego obozu, aby uzgodnić warunki 
porozumienia. Obietnica otrzymania kosztownych podarków wpłynęła 
łag<?dząco · na dygnitarzy tureckich. Po prawie 2-tygodniowych pertrak
tacjach, utrudnionych przez brak bezpośrednich tłumaczy, 5 X 1621 r. 
zawarto pokój z Turcją na warunkach w zasadzie pokoju w Buszy. ...r 
Dniestr miał oddzielać Polskę od „państw tureckich" z zastrzeżeniem, 
że w Mołdawii mianuje Porta hospodarów przyjaznych Polsce. Polska 

12 VL, t. III, s. 363-364 „Deputaci". Oprócz Sobieskiego udział w wyprawie 

wzięli: krajczy koronny Mikołaj Sieniawski, podkomorzy bełski Maciej Leśniow

ski, Michał Tarnowski, starosta pokrzywnicki Jan Działyński, starosta bracjański 

Paweł Działyński i starosta wiski Mikołaj Kossakowski. Zatem podczaszy kra

kowski Marek Stadnicki, chorąży wołkowyski Jan Paukszta (vel Pukszta), starosta 

mozyrski Baltazar Strawiński i Daniel Narownik nie stawili się w obozie. Zob. 

J. Sobies ki, Diariusz wyprawy chocimskiej (Pamiętniki o wyprawie chocim

skiej roku 1621, wyd. 2. Pauli, Kraków 1853, s. 109).
13 S o b i e s k i, Diariusz wyprawy chocimskiej, s. 117; Czart., rkps 2726, 

s. 7-8; Instrukcja deputatom do rady wojennej, 7 XII 1620 r. Wojną chocimską

oprócz Tretiaka zajmowali się historycy wojskowości: R. M a j e w s k i, Polsk·i

wysiłek obronny przed wojną chocimską 1621 r. (SiM, t. VII, cz. 1, 1961) i L. pod

h o  r o d  e c k  i, Kampania chocimska 1621 roku (tamże, t. X, cz. 2, 1964, t. XI.

cz. 1, 1965).
14 S o b i e s  k i, Diariusz wyprawy chocimskiej, s. 156-157 i inne. 
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miała zwrocie Mołdawianom Chocim, płacić Tatarom upominki, w za
mian za ich pomoc wojskową. Traktat powtarzał dawne wzajemne zobo
wiązania o ukróceniu swawoli Kozaków i Tatarów, odnowieniu stosun
ków handlowych i dyplomatycznych 15. Warunki traktatu były kom
promisowe, ale po tragicznej wyprawie mołdawskiej Żółkiewskiego woj
na obronna pod Chocimiem była sukcesem militarnym, a więcej jeszcze 
prestiżowym. Odparto atak Turków, którzy od lat byli straszakiem nie 
tylko Polski, ale niemal całej Europy. Sobieski, który na posiedzeniach 
rady wojennej był przeciwnikiem wydawania Turkom decydującej bi
twy, aby „nie rzucać kostką o Rzeczpospolitą", widział wszystkie trud
ności i zdawał sobie sprawę z kompromisu, oficjalnie głosił go za wiel
kie zwycięstwo. Taka nuta brzmi w jego Commentariorum Chotinensis

beHi i gratulacjach składanych królowi z tej okazji na sejmie w 1623 r. 16 

Pokój z Turcją był wielkim sukcesem osobistym Sobieskiego, przy
niósł mu sławę polityka i dyplomaty. Wyrazem teg� było powierzenie 
mu laski marszałkowskiej na najbliższym sejmie (1623) oraz w latach 
1626 (sejm zwyczajny)·, 1628 i 1632 (sejm elekcyjny) 11. Potem już So
bieskiego powoływano do niemal wszystkich ważniejszych międzynaro
dowych rokowań, w których Polska brała udział. W latach 1628-1629 
uczestniczył w rokowaniach ze Szwecją w nieudanej· sesji w Prabutach 
i w Starym Targu (Altmarku), w 1634 r. pod Kamieńcem z Turkami, 
w 1635 r. ze Szwecją w Sztumskiej Wsi, w 1644 r. w komisji granicznej 
z Moskwą, obradującej w Krakowie, a potem w Warszawie 1s. I choć tak 
wielkiej roli, jak pod Chocimiem, Sobieski już nie odegrał, bo w per
traktacje ze Szwedami większy wysiłek włożyli inni, przede wszystkim 
kanclerz Jakub Zadzik, to rokowania te ugruntowały sławę Sobieskiego 
jako dyplomaty. świadczy o tym powierzenie mu (razem z Zadzikiem, 
a po jego rezygnacji z wojewodą sieradzkim Kasprem Denhoffem) re
prezentowania króla polskiego w niedoszłych zresztą, niemal europej
skich rokowaniach w Kolonii (1636) i też nie zrealizowanym godzeniu 
cesarza z księciem Siedmiogrodu Jerzym I Rakoczym 19

. 

W 1638 r. Sobieski towarzyszył Władysławowi IV w podróży do Czech 
i Austrii, gdzie wspólnie z J. Ossolińskim układali z posłami cesarskimi 

1s BJ, 102, s. 548-549 i 110, k. 30-31. Pacta z Turcją 1621; S o b i e s ki, Dia

riusz wyprawy chocimskiej, s. 174-175. 
1G Czart., rkps 354, s. 1-3, Witanie króla Jmci od posłów przez marszałka 

swego 24 I 1623 r.; N i e m  c e  w i c z, Zbiór pamiętników ... , t. VI, s. 383-391. 
17 Diariusz sejmu z 1623 r. wyraźnie to podkreśla. Czart., rkps 115, s. 41. 

Potem zasługi Sobieskiego „w Ojczyźnie" jeszcze wzrastały. 
is Materiały do przebiegu prac komisji granicznej z Moskwą znajdują się

w Czart., rkps 2103. Zob. też W. G o d z i s  z e  w s ki, Granica polsko-moskiewska 

weclle pokoju polanowskiego 1634 (Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, 
z. III, Kraków 1935).

19 Wtndystawa IV ... Usty i inne pisma urzędowe, wyd. A. Grabowski, Kra

ków 1845, nr 236, 239, 249, 254, 256 i 262; A. S. R a d  z i wi ł ł, Memoriale ... , opr. 

A. Przyboś i R. Żelewski, t. III, Wrocław-Warszawa 1972, s. 184.



176 Zofia Trawicka 

protokół dyplomatyczny spotkania króla polskiego z cesarzem Ferdynan
dem III, zwanego kongresem w Nikolsburgu 20. W 1640 r. uczestniczył 
Sobieski w tajnych naradach z posłami brandenburskimi Piotrem Berg
manem i Janem Hoverbeckiem, na których ustalano warunki nadania 
lenna pruskiego elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi Wilhelmowi, 
i był za ich obostrzeniem 21. W 1645 r. przypadło Sobieskiemu w udziale 
bronić króla i Polski przed niesłusznymi zarzutami nuncjusza papieskie
go Filonardiego 22. 

Do rokowań w Kolonii polecał Sobieskiego królowi polskiemu poseł 
francuski Klaudiusz de Mesmes hr. d'Avaux, pośrednik w rokowaniach 
polsko-szwedzkich w Sztumskiej Wsi 23_ Jak wiadomo, do Sztumskiej 
Wsi Sobieski przybył ze znacznym opóźnieniem i największej roli tam 
nie odegrał. Kanclerz Zadzik, wojewoda bełski Rafał Leszczyński, kaszte
lan parnawski Ernest Denhoff i referendarz koronny Remigian Zak5ki 
napracowali się więcej 24. Mimo to Sobieski musiał zwrócić uwagę by
strego Francuza, skoro właśnie jego chciał widzieć w tak ważnej me
diacji. Istotnie Sobieski miał wszelkie dane: pełną godności postawę, 
łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, dobrą znajomość języków, 
rozległą wiedzę, zwłaszcza humanistyczną, energię, dowcip, znajomość 
świata i ludzi, no i niewątpliwy talent dyplomatyczny, ową „przyjemną 
łatwość traktowania w najtrudniejszych sprawach" 25. ,,Głównym jego 
rysem charakterystycznym jest też ten rozum stateczny, ta spokojna 

rozwaga, którą nawet Chodkiewiczowi zaimponował, gdy tenże los wy
prawy chocimskiej chciał narazić na niepewny wynik walki w otwartym 
polu. W trudnych położeniach wymagających dyplomatycznego taktu 
występuje zawsze S0bie!5ki" - pisał Edmund Bączalski we wstępie do 
trzeciego wydania Wojny chocimskiej Wacława Potockiego 26. Obok wa-

2o Dwie podróże Jaku.ba Sobieskiego odbyte po krajach europejskich w la

tach 1607-1613 i 1638, wyd. E. Raczyński, Poznań 1833, s. 139-144; zob. W. C z a

p 1 i ń s k i, Kongres w Nikolsbu.rgu. (Przegląd Powszechny, R. 50, 1933, t. 198. 

s. 230-233).
21 Os_s., rkps 3567, k. 31-35; R a d z i w i ł ł, Memoriale ... , t. III, s. 64 i 72.
22 Oratio Iacobi Sobieski Palatini Ru.ssiae ad Marium Filonardi ... (J. O s t ro w

s k i  - Da n e y k o  w i c z, Svada latina ... , t. II, Lublini 1747, s. 15-17). W imieniu 
senatu podpisał też Sobieski list pisany w tej sprawie do papieża. Zob. Relacje 

nuncjuszów apostolskich i innych osób o Po!sce, wyd. E. Rykaczewski, t. II, Ber

lin 1864, s. 277-280. 
23 La mission de Claude de Mesmes conte d'Avaux ambassadeur extraorcli

naire en Pologne 1634-1636, publie par. F. Pułaski et L. Tomkiewicz, Paris 193i, 

s. 286.
24 Zob. K. O g i e r  a Dziennik podróży do Polski 1635-1636, opr. W. Czapliń

ski, cz. 1, Gdańsk 1950, s. 31-33, 208-211 i 217. 
25 Cytat z listu króla do Sobieskiego, powierzający mu poselstwo „do Impe

rium". Wtadystawa IV listy ... , s. 196, nr 239. 
26 W. P o t o c k i, Wojna chocimska, Lwów 1898, s. 18. Zob. też s. 107 (cz. 3) 

i 156-158 (cz. 4). 
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lorów osobistych Sobieski posiadał wielki majątek, pozwalający mu na 
odpowiedni styl życia Irozrzutny i przesadnie wystawny nie był), co 
dodawało mu pewności siebie, podnosiło jego prestiż i ułatwiało pełnie
nie funkcji politycznych, wymagających niejednokrotnie własnych za
sobów finansowych bądź ich zabezpieczenia. 

Mniej efektowne, ale chyba nie łatwiejsze, a na pewno bardziej nu
żące i czasochłonne, były prace Sobieskiego w komisjach skarbowo-woj
skowych, do których od początku jego działalności politycznej, tj. od 
1613 r., powoływano go ciągle. Oprócz wyprawy moskiewskiej i chocim
skiej, gdy niejednokrotnie musiał pertraktować z żołnierzami, Sobieski 
brał udział w komisjach do opłaty wojska i układów z konfederatarm 
w latach 1613-1614, 1621-1622 (we wszystkich) i 1630, z Kozakami zaś 
w latach 1621 i 1625 (komisja kurukowska) 27

• 

Także w 1634 r. Sobieski wszedł do rady wojennej, powołanej na sej
mie nadzwyczajnym w czasie wojny z Turcją. Rada ta otrzymała upraw
nienia oparte na konstytucji z 1590 r., z zastrzeżeniem, że komisarze 
„w żadne jednak rządy wojenne hetmanom należące wdawać się nie 
będą" 2s. Wcześniej już działał Sobieski w posejmowej komisji wojsko
wej przy hetmanie, powołanej na sejmie koronacyjnym w 1633 r. pt. 
DyscypLina miLitaris wojska kwarcianego na województwa ruskie 

i ukrainne od pogan służąca 29, zajmował się opłatą wojska i wspólnie 
z hetmanem Stanisławem Koniecpolskim i innymi deputatami opraco
wywał projekty reform skarbowo-wojskowych 30_ 

Zacięcie dyplomatyczne Sobieskiego przejawiało się i w tzw. media
cjach prywatnych. Kogoż on nie jednał: Janusza Radziwiłła z Zygmun
tem Myszkowskim, Konstantego Plichtę z Marcinem Kazanowskim, Kon
stantego i Janusza Wiśniowieckich ze Stanisławem Warszyckim, Marcina 
Tarnowskiego z Jarochowskim, Jerzego Ossolińskiego ze Stanisławem 
Baranowskim, Jana Tarnowskiego z Hieronimem Radziejowskim, Stani
sława Lubomirskiego z Marcinem Kalinowskim i paru innych. Potrzeby 
w tym zakresie widocznie przekraczały możliwości czasowe Sobieskiego, 
bo zaufanemu swemu słudze Adamowi Rudnickiemu zlecał też jakieś 
,,jednania" si. 

Działał Sobieski i na sejmikach: lubelskim, chełmskim, wołyńskim, 
bełskim, a zwłaszcza ruskim. W 1613 r. był posłem królewskim na sej
mik lubelski, w latach 1624, 1625, 1627, 1628 i 1632 - marszałkiem sej-

21 Opieram się na maszynopisie własnej pracy poświęconej działalności poli

tycznej Jakuba Sobieskiego. Komisji lwowskiej z 1622 r. cenną rozprawkę po

święci! J. Pietrzak w KH, R. LXXX, 1973, nr 4. 
1s VL, t. III, s. 833. 

29 Tamże, s. 787-789. 
30 Zob. L. P o d  ho rod e c k  i, Wojna polsko-turecka 1633-1634 r. (SiM, t. XX.

1976, s. 60-61). 

3t świadczy o tym korespondencja Jakuba Sobieskiego i inne źródła. 



178 Zofia Trawicka 

roików ruskich w Wiszni (przedsejmowych) i jednym z głównych organi
zatorów tego województwa w okresie bezkrólewia 1632 r.32 

Do częściowo politycznych należały i obowiązki funkcyjne Sobieskiego 
jako starosty, wojewody, a potem kasztelana. Starostą trembowelskim 
Sobieski był krótko, od stycznia do sierpnia 1624 r., ale od razu wziął się 
energicznie do wykonywania swoich obowiązków, organizując obronę 
ziemi halickiej, szczególnie narażonej na częste napady Tatarów 33. Jako 
wojewoda ruski z energią zabrał się Sobieski do uporządkowania spraw 
tego województwa, kładąc nacisk na przestrzeganie porządku i prawo
rządności. Surowo tępił wszelkie ekscesy i nadużycia, nie tolerując i wy
chowanków Kolegium Jezuickiego 34. 

Do obowiązków politycznych Sobieskiego należał udział w obradach 
senatu. Senatorem rezydentem był w pierwszych półroczach 1643 
i 1646 r., ale po wejściu do senatu (w 1638 r.) był jednym z najczęstszych 
uczestników posiedzeń rady senatu, o czym świadczą protokoły (senatus 
consilia) i co stwierdza W. Czapliński w pracy poświęconej senatowi za 
Władysława IV 35. 

Traktaty z Moskwą (dywiliński i tzw. komisja warszawska do sporów 
granicznych z 1644 r.) i Szwecją (szczególnie altmarskiJ, które zawierał 
m. in. Sobieski, przyjmowane były różnie, ale prace i wysiłki Sobieskiego
doceniali współcześni, szczególnie szlachta. Sejmik ruski w uchwale
z 11 I 1645 r. prosił króla, aby wynagrodził zasługi Sobieskiego, który
„z wielkim kosztem swoim i nadwerężeniem spracowanego zdrowia
wszystkie tej ojczyzny granice od postronnych uspokoił narodów" as.

Sobieski miał zwyczaj robienia notatek, zapisując ważniejsze wyda
rzenia, w których brał udział. Niektóre nawet zdążył opracować i przy
gotować do druku. Oprócz mów jedynym jego dziełem drukowanym 
współcześnie (choć już po śmierci Sobieskiego) było Commentariorum 

Chotinensis belli libri tres, wydane przez J. Forstera w Gdańsku 
w 1646 r. W XIX w. wydano: przekład na język polski Commentm·iorum 

32 O działalności J. Sobieskiego na sejmiku wiszeńskim zob. Lauda wiszeńskie,

wyd. A. Prochaska (AGZ, t. XX, Lwów 1909, s. 315-325 i inne). 
as Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku,

wyd. S. Przyłęcki, Lwów 1942, s. 275. 
3• Oss., rkps 3567, k. 30-31, List J. Sobieskiego do ojców jezuitów po tumul

cie na Żydy lwowskie od studentów, 22 VII 1641 r. Zob . M. Ba ł a b  a n, Żydzi 

lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, Lwów 1906, s. 326. 
35 W 1641 r. Sobieski mianowany był senatorem rezydentem „na czwarte pół

roka'', w 1643 r. ,,na pierwsze półroka". VL, t. IV, s. 35 i 13 (wyd. S. Konarskiego). 
Wobec tego, że na sejmie z 1645 r. konstytucji nie uchwalono, mianowanie sena
torów rezydentów musiało nastąpić poza sejmem. A może w 1646 r. nie była to 
„rezydencja" Sobieskiego tylko przybycie na zaproszenie? Zob. L. K u b  a l  a, Jerzy 
Ossoiiński, Warszawa 1924, s. 202; Liber senatus consultorum, B. Kórn., rkps 216 
i inne. 

3G AGZ, t. XX, s. 481. 
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Chotinensis belli, dokonany przez L. Kondratowicza, Diariusz wyprawy 

chocimskiej (wydanie J. S. Bantkiego z r. 1829, mylnie pod nazwiskiem 
Samuela Sobiekurskiego, i Żegoty Paulego z 1852 r.), Dwie podróże po 

krajach europejskich z lat 1607-1613 i 1638 (E. Raczyński w r. 1833), 
Diariusz konwokacji z 1632 r. (Sprawy wojenne i polityczne Krzysztofa 

Radziwiłła, Paryż 1859), Instrukcje wychowawcze dla synów (wydane 
w „Mrówce Poznańskiej" z 1821 r., ,,Kółku Domowym" z 1865 r. 
i w Pismach do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. przez F. Kluczyc
kiego). Z początkiem XX w. zaś (w 1903 r.) Aleksander Kraushar wydał 
uzupełnienie do Dwóch podróży ... z lat 1607-1613 i 1638. Inne pisma 
Jakuba Sobieskiego, jak: Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej 

królewicza Władysława A. D. 1617, Relacja z traktatów ze Szwedami 

w Prabutach, Diariusz rokowań ze Szwedami w Starym Targu 1629 r., 

Historia bezkrólewia po śmierci Zygmunta III (notatki), wiersze, listy, 
mowy i pisane przez niego czy poprawiane diariusze sejmowe dotąd spo
czywają w rękopisach. Wydaje -się, że spośród tych nie wydanych pism 
Sobieskiego na uwagę wydawniczą zasługuje szczególnie Diariusz ekspe

dycyjej moskiewskiej. Sobieski opisywał wypadki �ciśle historyczne, po
mijając plotki i rozgrywki obozowe, które tak wiele miejsca · zajmują 
w Pamiętniku Jerzego Ossolińskiego. Mimo braku tego elementu oso
bistego Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej pióra Jakuba Sobieskiego 
wart jest wydania. Byłaby to tylko częściowa realizacja postulatu L. Ku
bali, który już w 1890 r. zgłaszał konieczność wydania pism Jakuba So
bieskiego „w całości" a1. 

Polityk, dyplomata, ,,mediator" prywatny, pisarz, mówca, świetny go
spodarz rozległych włości odziedziczonych po przodkach, zdobytych dro
gą kupna i korzystnych koligacji, a przy tym człowiek prawy i szla
chetny. Sprzyjało mu szczęście, ale przede wszystkim pracą i talentem 
stworzył Sobieski podstawy do królewskości swojego rodu. 

DIE TATIGKEIT JAKOB SOBIESKIS AUSSERHALB DES SEJMS 

Als Kommissar des Sejms beteiligte sich J. Sobieski an den Feldzilgen gegen 
Moskau (1617-1618) und Kriegen mit der Tilrkei (1621, 1634). Es war jedoch nicht
nur Sołdat, sondern auch Diplomat und spielte eine grosse Rolle bei zahlreichen 
Friedensverhandlungen (1621 mit der Tilrkei, 1628-1629, 1635 mit Schweden, 1644 
mit Russland, 1641 mit den brandenburgischen Gesandten). 

1638 begleitete er Konig Wladyslaus IV. auf der Reise nach Bohmen und 
Osterreich. Im Jahre 1645 verteidigte er den Konig und Polen gegen unbegrilndete 
Vorwilrfe des Nuntius Filonardi. Sobieski wurde auch zu den internationalen 
Verhandlungen in Koln und zur Aussohnung des Kaisers 

�
·t dem Filrsten Georg I. 

Rakóczi bestimmt. All diese Aufgaben vereinte er mit se r Tatigkeit im Parla-
ment und in zahlreichen Ausschilssen. 

s1 O wydawnictwie źródeł historycznych XVII wieku. Referat L. Kubali na 

II Zjeździe Historyków Polskich we Lwowie (Pamiętnik II Zjazdu Historyków 
Polskich we Lwowie, t. I, Lwów 1890, s. 5). 

3 - Sobótka 2/80 




