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JAN SOBIESKI W OBOZIE MALKONTENTÓW (1669-1673) 

Po ostatniej wojnie zainteresowanie epoką Sobieskiego u nas, a nawet 
za granicą, nie słabnie. świadczą o tym stosunkowo liczne wydawnictwa, 
ale działalności politycznej hetmana i marszałka w. k. z ·1at 1669-1673 
nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Po staremu głównie interesowano się 
kampaniami Jana III (przede wszystkim wiedeńską), działalnością Ma
rysieńki, polską polityką zagraniczną, kulturalnymi zamiłowaniami 
króla itp. 

Jak wiadomo, Sobieski był zwolennikiem i entuzjastą profrancuskiej 
orientaĆji politycznej. Przywiodły go. do obozu energicznej królowej 
Ludwiki Marii może nie tyle osobiste obserwacje Francji w czasie jego 
tam pobytu, ile już od 1655 r. dał się zaprowadzić na złotej nici uczucia 
żywionego do dwoi:-ki Jej Królewskiej Mości, Marysieńki de la Grange 
d'Arquien, pod skrzydła jej wysokiej protektorki. Dzięki owym związkom 
dość szybko postępował po stopniach politycznej kariery (1656 chorąży 
koronny, 1660 starosta stryjski, królewski oberszter). Na sejmie 1661 r., 
ulegając namowom ukochanej, już wówczas wojewodziny Janowej Zamoy
skiej, w związku z planami polskiego dworu reformy sejmu i przeprawa-

. dzenia elekcji Francuza na tron polski za życia króla, podpisał Sobieski 
zbiorowy list magnatów do Wielkiego Kondeusza z gotowością poparcia 
francuskiego elekta. W roku następnym starał się pozyskać wojsko związ
kowe dla planów dworu. W wojnie domowej z Jerzym Lubomirskim sta
nął po stronie dworu, nie bez wpływu Marysieńki, ale jakże niechętnie. 
Wbrew instrukcji sejmiku wiszeńskiego, którego był posłem na sejm 
1664/65, nie poparł marszałka, ale też nie wziął udziału w sądzie sejmo
wym i wyroku na niego nie pochwalił. Wielkiej laski marszałkowskiej 
długo nie chciał przyjąć. Nie po raz pierwszy popadł w rozterkę i miał 
wypierać między obowiązkiem a uczciwością czy uległością wobec na
cisku możnych. Dopiero po ślubie z Marysieńką (5 VII 1665) przyjął laskę 
marszałkowską. 18 V 1665 r. i 5 czerwca tego roku podpisał deklarację 
o popieraniu francuskiego kandydata do tronu, a więc opowiedział się
przeciw Lubomirskiemu. W wymuszonej wojnie nie palił się do walki,
ale stał po stronie dworu. Otrzymaną z wiosną 1666 r. polną buławę ko-
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ronną chętnie oddałby wraz z laską marszałka za cenę ugody z Lubo
mirskim, ale i laskę marszałka Francji oraz tytuł księcia para w razie 
udanego wyjazdu do Francji. A po krwawej bitwie pod Mątwami (13 VL 
1666), po której obarczono go odpowiedzialnością za śmierć wielu towa
rzyszy broni, chyba z radością podpisywał ugodę łęgonicką 21 lipca tego 
roku. Kampania podhajecka z 1667 r. odbudowała jego zachwiany 
u szlachty autorytet, toteż bez oporów mógł już przyjąć wielką buławę 
koronną (5 II 1668). 

Po sejmie abdykacyjnym (27 VIII - 16 IX 1668) stanął Sobieski wraz 
z prymasem Mikołajem Prażmowskim na czele f.rancuskiego stronnictwa, 
walnie wspierany w politycznej akcji przez Marysieńkę, która właśnie. 
20 września powróciła z wojażu do Paryża (od czerwca 1667 r.) i fran
cuskim złotem mocno zasiliła mężowski obóz. Pomimo niedyspozycji po 
urodzeniu w Paryżu pierworodnego syna i kilkakrotnych nawrotów róż
nych chorób rozwinęła ona dużą działalność, podjęła pertraktacje z pol
skimi magnatami i z obcymi posłami, umacniała męża w konsekwentnej 
polityce profrancuskiej, nie bez myśli o osobistych korzyściach. Kto wie, 
czy już wtedy nie marzyła o koronach dla siebie i męża. Obóz francuski 
zgromadził wielu spośród najwyższych dostojników Rzpltej, choć w nieco 
zmienionym składzie osobowym, np. opuścili stronnictwo Pacowie, ale 
Sobieski trwał nieugięcie. Na polu elekcyjnym zjawił się zbrojnie 
w 4000 wojska i dworzan i już 15 V 1669 r. związał się z prymasem 
Prażmowskim, A. J. Morsztynem i innymi członkami swego obozu ukła
dem dla przeprowadzenia wyboru Kondeusza. Ale 6 czerwca był zmu
szony zadeklarować jego wykluczenie z elekcji, zresztą dopiero po ukoń
czeniu wszystkich senatorskich wotów, niechętnie i z zastrzeżeniem, ,,aby 
nie przychodzili już ... z jakąś drugą ekskluzyją" 1

. Nie sięgnął jednak po 
broń, nie zdecydował się na wojnę domową. T. Korzon nie posądzał go 
w tej sytuacji o tchórzostwo, lecz raczej tylko o gniew. Z kolei opowie
dział się Sobieski za nowym francuskim kandydatem Filipem Wilhelmer:.1 
Neuburczykiem, nie bez ożywionej akcji Marysieńki, która z pomocą 
francuskiego posła biskupa Piotra Bonzy'ego snuła różne polityczne kom
binacje, jednała nowych stronników, godziła skłóconych (Morsztyn 
i Krzysztof Pac). Jeszcze 17 czerwca musiał Sobieski przeżyć tumult 
szlachty przy senatorskiej szopie, że aż z szablą w dłoni porwał się na 
jakiegoś gwałtownika 2• 

Elekcję Michała Korybuta przebolał Sobieski bardzo dotkliwie, za
walił się bowiem plan polityczny jego osobistej kariery, sukcesów żony; 
teraz należało schylić głowę przed człowiekiem, którego jeszcze nie-

1 T. Kor z o n, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674, t. II, Kraków 1898, 

s. 200-201.

2 Tamże, s. 231. 
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dawno zwał „małpą". Podobno nosił się Sobieski z zamiarem protestacji 
i wyjazdu do wojska, aby tam obwołać królem Kondeusza 3• Na pewno 
jednak podarunku królowi jak inni magnaci nie złożył i od razu prze
szedł do zdecydowanej opozycji aż do detronizacji króla Michała włącz
nie, o której przeprowadzeniu rzekomo pod rozkazami Sobieskiego prze
bąkiwano w Warszawie już 21 czerwca. 

Nadarzyła się niebawem pierwsza okazja do okazania niezadowolenia. 
Kiedy Marcin Zamoyski, podstoli lwowski, z powodu prywatnej sprawy 
spadkowej z matką króla, Gryzeldą z Zamoyskich Wiśniowiecką, 1 lipca wy
szedł z protestacją z koła, Sobieski zastępujący wtedy marszałka sejmu 
Szczęsnego Potockiego wstrzymał działalność izby, złożył laskę; dla nie
wątpliwej prywaty gotów był unieważnić elekcję. Znalazł też za to 
słuszne potępienie u historyków 4. Dopiero 5 lipca przywrócono activita
tem, kiedy już pod laską Potockiego Zamoyski cofnął swą protestację 5

. 

Bardzo znamienne, że właśnie wtedy 1 lipca Sobieska pisała do Ludwi
ka XIV o planie opuszczenia przez oboje Sobieskich ojczyzny. 

Wrócił jednak Sobieski do równowagi ducha, podjął hetmańskie obo
wiązki i 30 VII 1669 r. lojalnie zawiadomił nowego króla o niebezpiecz
nych związkach P. Doroszenki z Turcją. Korzon to pogodzenie się So
bieskiego z losem tłumaczył projektem Gryzeldy Wiśniowieckiej mał
żeństwa syna z Francuzką (np. z panną Retz), wysuniętym przez specjal
nego posła polskiego do Francji kawalera d' Arquien, tym bardziej że 
właśnie wtedy akcja rządu francuskiego zdawała się słabnąć 6_ Ale szybko 
wrócił Sobieski na drogę opozycji. 

29 IX 1669 r. musiał Sobieski wbrew wewnętrznym oporom pełnić 
marszałkowską służbę w czasie koronacji nowego pana; towarzyszyła mu 
również Marysieńka. W czasie trwającego wówczas sejmu, tzw. korona
cyjnego, 26 października zjawił się w Krakowie nadzwyczajny poseł 
Ludwika XIV, Ludwik de Lionne (zabawił do 20 listopada), odnawiając 
związki z malkontentami. Ożywiła się wówczas ich działalność i nie
wątpliwie fakt zerwania sejmu przez tzw. egzulantów był im na rękę, 
choć nie posądzamy ich o bezpośrednie kierowanie zrywaczami. Sobieski 
z pewnością uczestniczył w tajnych naradacll opozycji 7 lub 8 XI 166fJ r. 
w Modlicy (czy Mogilnicy), snującej plany detronizacji (de Lionne nawet 
wierzył, że uknuli formalny spisek) i storpedowania próby wzmocnienia 
tronu króla Michała przez małżeństwo z Habsburżanką, zrealizowane 
niebawem przez podkanclerzego A. Olszewskiego. O nowej królowej 
Eleonorze Marii Józefie Sobieski nie wyrażał się negatywnie. Znamienna 
jest jego o niej opinia (co prawda, dopiero z 1671 r., tym cenniejsza, że 

3 Tamże, s. 232. 

4 Tamże, s. 242-245. 

s Diariusz J. A. Chrapowickiego, wyd. J. Rusiecki, Warszawa 1845, s. 138. 

6 Kor z o n, op. cit., t. II, s. 252-253. 
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„nieszpetna i dobroci nieporównanej ... i piękna, i bardzo <lobra" 7, ale 
jako malkontent uważał jesienią 1669 r., że to habsburskie małżeństwo 
jest sprzeczne z interesem Rzpltej, że jego projekt przeszedł w senacie 
nielegalnie, dlatego też Sobieski nie zjawił się w Częstochowie na ślubie 
króla w lutym 1670 r. (przysłał tylko żonę). Stąd protesty przeciw rychłej 
koronacji królowej i ostatecznie zerwanie przez malkontentów wiosen
nego sejmu z 1670 r., odwleczenie jej uznania i koronacji do jesieni tego 
roku. 

W 1670 r. pogłębiła się przepaść między dworem i Sqbieskim. Przy
czyniły się do tego m. in. spory i rywalizacja między Sobieskim a hetma
nem polnym koronnym Dymitrem Wiśniowieckim. Doszło do tego, że 
ks. Dymitr w listach na sejmiki odważył się posądzać Sobieskiego o roz
myślne sprowadzenie Tatarów w styczniu 1670 r. do Polski i o chęć 
zniszczenia dóbr hetmana polnego s. Tym dotkliwszy zarzut, że w części 
podzielał go i Olszowski 9, a przecież Sobieski był wtedy zwole:mikiem 
porozumienia i ugody z Kozakami Doroszenki oraz Tatarami i że właśnie 
wtedy sumiennie pełnił hetmańską służbę. 

Po zerwanym w kwietniu 1670 r. sejmie sejmiki posejmowe (np. beł
ski) szarpały m. in. i Sobieskiego, domagano się ograniczenia jego urzę
dów, rozdzielenia laski od buławy, zniesienia ich dożywotności. 

Jeszcze na początku 1670 r. Ludwik XIV wyznaczył malkontentom 
nowego kandydata do tronu, ks. Karola de Longueville. Odtąd z nim 
związał Sobieski swe francuskie nadzieje. To m. in. i w tym celu znowu 
jeźd&a Sobieska do Paryża. To właśnie za to płacił Sobieski utratą swej 
popularności u szlachty. Sobieski ostro zareagował na wspomniane plotki 
i posądzenia; w odpowiedzi Olszowskiemu (27 IV) wystąpił z oskarżenia
mi króla Michała za nieoddalenie obcych rezydentów i za brak ustępstw 
wobec żądań egzulantów 10, a pisząc na sejmiki przedsejmowe 5 maja 11 

wyżalił się i prosił o opiekę przed oszczercami. Tłumaczył się, chyba 
nieszczerze, że nigdy nie występował przeciw wolnej elekcji i równości 
szlacheckiej. Odrzucał posądzenia o spiski przeciw królowi, zerwanie sej
mu koronacyjnego, o przeszkadzanie małżeństwu króla. Potępił też in
trygi Dymitra Wiśniowieckiego, wreszcie w imię miłości ojczyzny ostrze
gał przed niebezpieczeństwem ze strony Turcji. 

Skoro sejmiki posejmowe w maju i przedsejmowe z lipca 1670 r. 
ostro potępiły malkontentów, a na niektórych grożono im nawet sądem, 
skoro z Francji zaczęły dochodzić życzliwe dla króla Michała pogłoski 
(w_ahania Ludwika XIV), doszło na sejmie jesiennym tego roku (9 IX -

1 Tamże, i. III, s. 9. 

s D. Wiśniowiecki na sejmik przedsejmowy !ube!ski 29 VII z Za!oziec, 4 VII 

1670 (Pisma, s. 532-534). 

� K o r z o n, op. cit., t. II, s. 373-374. 
10 Sobieski do Diszowskiego z Jaworowa 2 V 1670 (Pisma, s. 503-504) . 

11 Tamże, s. 508-513. 
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31 X) do oficjalnego uznania króla i potwierdzenia przez niego prawa 
oraz do zgody na koronację królowej Eleonory w Warszawie (19 X 1670). 
Było to zwycięstwo króla, Olszowskiego i prohabsburskiej koncepcji po
litycznej dworu. 

Sobieski był nieobecny na sejmie. Jego wojsko 6 września pod Trem
bowlą upomniało się o swego hetmana, odgrażało się Olszowskiemu, do
magało się przywrócenia powagi Sobieskiego, wprowadzenia poszanowa
nia praw 12. Mimo to Sobieski czuł się nadal zagrożony. W listach do żony 
z 24 września i 15 października spodziewał się pozbawienia urzędów; 
pisał o jakiejś truciźnie (proszek diamentowy). Marysieńka przebywała 
we Francji; wróciła dopiero w końcu 1671 r. Sobieski pisywał listy do 
żony, ale nie do francuskich polityków. Pensji jednak nie odrzucił. Wo
bec gwałtu dokonanego 28 XI 1670 r. przez elektora brandenburskiego na 
osobie K. Kalksteina Sobieski zachował się po polsku- oburzył się i za
protestował: ,,taka się rzecz stała, jakich niewiele za nas· i przed nami 
stało się na świecie" is. 

W "1671 r. podjął Sobieski wspaniałą kampanię, znaną pod nazwą wy
prawy na czambuły tatarskie. Skoro sejm, król i jego doradcy nie umieli 
rozwiązać problemu kozackiego (komisja ostrogska z maja 1670 r., nie
fortunny wybór nieudolnego, niepopularnego i ostatecznie zdradliwego 
Michała Chanenki jako kontrkandydata przeciw niewątpliwie zdolnemu 
Piotrowi Doroszence), musiało dojść do krwawej rozprawy z siłami ko
zacko-tatarskimi. Jak wiadomo, Doroszenko poddał się Turcji, ostatecznie 
prowokując starcie z tą potęgą; w lipcu 1671 r. zaatakował Białą Cer
kiew i Podole, a Tatarzy wpadli na Pokucie, Pogórze, Wołyń i Polesie. 

Sobieski dysponując stosunkowo niewielkimi siłami 10-12 OOO ludzi, 
nie licząc na pospolite ruszenie, które i tak zawiodło, zgromadził wojsko 
pod Kamieńcem Podolskim. I komunikiem z brawurową szybkością prze
bywając po 40 km na dobę rozbił Kozaków pod Bracławiem (26 VIII), 
zdobył Ładyżyn, wyzwolił 10 miast na Ukrainie, uwolnił Białą Cerkiew 
od oblężenia. Należy ze szczególnym naciskiem zauważyć rycerskie cechy 
polskiego wodza, oto wziętych Kozaków puszczał wolno. Z dumą mógł 
pisać do Olszowskiego: ,,Owo zgoła saecula przejdą, a takiej drugiej do 
odszukania Ukrainy nie znajdziemy okazyi" 1'. Opanowaniem Bracławia 
i rozbiciem Tatarów pod Kalnikiem (21 X). zakończył swą sławną kam
panię. Była to piękna odpowiedź na oszczerstwa i zarzuty rzucane mu 
ze strony królewskiego dworu i przez różnych adwersarzy (opis tej kam
panii zawdzięczamy m. in. Ulrykowi Werdumowi). ,,Przyszłoby dawno 

12 Instrukcja posłom od wojska na sejm 6 IX 1670 (Pisma, s. 548-553).
13 Z listu do żony 18 XII 1670, Kor z o n, op. cit., t. II, s. 442.

14 Sobieski do Olszowskiego w obozie pod Barem 22 IX 1671 (Pisma, s. 689-

691). 
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in abominationem wszytko puścić, gdyby nie tamował zranione serce 
zelus wiary świętej katolickiej, a miłość świątnic Boskich" 15, pisał. 

Haniebny rok 1672 miał zadecydować nie tylko o losach tronu Mi
chała, ale i całej Rzpltej. Dla rozwiązania trudnych spraw wewnętrznych 
(opozycja malkontentów) i zewnętrznych (groza wojny tureckiej) król 
zwołał sejm na 26 I 1672 r. Nie mogąc podołać tak ciężkim zadaniom 
bez oparcia się na szlachcie w pospolitym r1:1szeniu, dwór dozwolił na 
zerwanie sejmu 11 marca. Sobieskiego nie było na tym sejmie. Wytknął 
mu to Korzon 16; przecież Sobieski był marszałkiem wielkim. Chorował 
i czuwał jako hetman na wschodzie, przysłał jednak swe rozsądne wotum 
(19 II 1672) 17, pełne troski o bezpieczeństwo kraju i przemyślanych rad, 
świadczące o patriotyzmie hetmana i umiejętności usuwania stronniczych 
sporów. 

Malkontenci, po chwilowym wstrzymaniu żywszej akcji, w 1670/71 r. 
ożywili swe stosunki z Francją (nowi agenci Jean de Courthonne, abbe 
de Paulmiers, Werdum), podjęli plan detronizacji Michała, proponując 
cesarskiemu ablegatowi Ignacemu Janowi Stummowi plan małżeństwa 
królowej Eleonory z francuskim ks. Longueville'm (20 III 1672). Zdecy
dowany opór cesarza Leopolda spowodował odłożenie detronizacyjnej 
akcji malkontentów do drugiego sejmu, zwołanego na 18 V 1672 r. 
Wśród kłótni i sporów, konfederacyjnych przysiąg za królem i spisków 
malkontentów ciągnął się ten sejm skazany na niepowodzenie. Sobieski 
przyjechał zbrojnie na sejm dopiero 20 czerwca, a więc w dzień faktycz
nego zerwania obrad przez Stanisława Ubysza, chorążego i posła gostyń
skiego. Niebawem przybyła Marysieńka. Jeszcze zachowywano pozory, 
Sobieski witał króla, król na imieniny (24 VI) ofiarował mu konia z rzę
dem bogatym, a królowa klejnot wysokiej wartości. Ale już 25 czerwca 
nastąpiła znana dramatyczna scena wymuszenia przez prymasa Praż
mowskiego na królu abdykacji i jego dumna odpowiedź: ,,Wiem, żeś 
waszmość mnie koronował, ale nie jeden obierał. Jeżeli wszyscy na to 
pozwolą ... bardzo rad do tychże ręku oddam, z których wziąłem, koronę, 
przez co ... ujdę tantam servitutem od was, którzy mnie nie tylko jako 
pana, ale nawet jako księcia starożytnej familii ani równego sobie traktu
jecie" 18

. Nie wiadomo, czy Sobieski był wśród tych „samosiodm" z pry
masem, ale zapewne podzielał koncepcję prymasa; wspomagała go zresztą 
Marysieńka, która nazajutrz (26 VI) sama odważyła się prywatnie' na 
zamku doradzać królowi abdykację 19_ Ponieważ próby pojednania mal
kontentów z dworem, podjęte przez biskupa K. F. Czartoryskiego dla 
ratowania sejmu, a przez to znalezienia środków na obronę kraju, za-

15 Ko r z o n, op. cit., t. III, s. 44-45. 
16 Tamże, s. 94. 
11 Pisma, s. 854-863. 
1s Kor z o n, op. cit., t. III, s. 151-152. 
19 Awizy z Warszawy 30 VI 1672 (Pisma, s. 969).
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wiodły, stronnicy króla związali się konfederacjami, a malkontent So
bieski kazał obsadzić wojskiem zbrojownię (28 VI):; jego chorągwie sta
nęły nad Wisłą (płk Piwo). Przedstawione (29 VI5 przez malkontentów 
Egzorbitancyje ad correcturam sejmu anni 1672 już nie uratowały ko
nającego sejmu. Wyliczono w nich ok. 50 najgorszych i wiele niespra
wiedliwych zarzutów pod adresem króla, którego obciążono odpowie
dzialnością i za najazd Turków, i za ordynację zamojską, i za odstępstwo. 
Doroszenki, nawet za porwanie Kalksteina. Wtedy to 1 lipca Sobieski 
wraz z prymasem podpisali znany manifest. Skonfederowana zaś szlachta 
odpowiedziała remanifestem, bijąc oczywiście w malkontentów, nie po
mijając Sobieskiego, choć nie imiennie, ale poddając krytyce jego postę
powanie (próby związków wojskowych, wyprowadzenie wojska, obecność 
żołnierzy w Warszawie). Za zerwanie sejmu, który ostatecznie rozszedł 
się 30 czerwca, winą należy jednak obarczyć nie tyle malkontentów, ile 
raczej wielkopolskich skonfederowanych stronników króla, którzy nie 
umieli znaleźć innego lekarstwa prócz pospolitego ruszenia. 1 lipca mal
kontenci podpisali �również Sobieski) akt własnej konfederacji 20, gdzie 
oficjalnie zwrócili się do Ludwika XIV o pomoc i przysłanie swego kan
dydata na tron polski. Osobno podobnej treści list wystosowali (7 VII) 
prymas i Sobieski 21, wskazując jako kandydata ks. Karola de Longue
ville'a, który zresztą tymczasem zginął w Holandii (12 czerwca pod Toll
huys). Natrętne listy polskich oligarchów do francuskiego ministra Pom
ponne'a o przysłanie kandydata do tronu powtórzyły się jeszcze 6 i 12 
sierpnia tego rok_u. 

Teraz pozostało królowi w rękach tylko pospolite ruszenie jako broń 
przeciw opozycji i osłona przed wkraczającymi Turkami. 

Sobieski 16 lipca opuścił Warszawę i w miarę nadchodzących hiobo
wych wieści z Podola i Ukrainy zdawał się zapominać o planach malkon
tentów, o detronizacji Michała, lecz wziął się gorliwie do ratowania 
tonącej ojczyzny przy tym samym królu, do gromadzenia wojska, żyw
ności, pieniędzy, obsadzenia punktów oporu w zamkach (np. Kamieniec) 
i miastach (np. Lwów). Wreszcie 14 września ruszył z Jaworowa 
w 3-4000 ludzi na nową kampanię przeciw Tatarom, zapominając nawet 
o ratowaniu własnych włości. Szedł komunikiem, bił Tatarów pod Kra
snobrodem (5-6 X), Narolem (6 X), Niemirowem (7-8 X)', Komarnem
(9-10 X), Kałuszem (14 X), wszędzie wyzwalając tysiące jasyru (44 OOO,
w tym również wiele dzieci) i biorąc licznych jeńców. O sukcesach dono
sił królowi „w polu na bębnie" (6 X) i spod Lwowa przysyłał wziętych
Tatarów (13 X).

Była to zaiste świetna, błyskawiczna kampania, wśród najcięższych 
warunków działania, przy ciągłej pogoni, walkach i zmęczeniu: ,,nigdy 

20 Tamże, s. 1001-1005. 

21 Tamże, s. 1008-1009. 
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prawie nie sp1ąc, nigdy nie rozbierając się, ognia nie niecąc, mało, 
ledwie co, jedząc" 22. Autor rozprawy o tej kampanii H. Zieliński obliczył, 
że w ciągu 10 dni hetman przebył 305 km, niestety, bez większego su
kcesu politycznego, ale to już nie wina Sobieskiego. 

Tymczasem szlachta zebrana pospolitym ruszeniem pod Gołębiem 
16 października podpisywała i zaprzysięgała akt generalnej konfederacji 
w obronie swego króla, gromiąc malkontentów, a wśród nich prymasa 
i Sobieskiego; choć już wiedziano w obozie o zwycięstwach hetmana, 
nazywano go zdrajcą 23, że jakoby wziął 500 OOO francuskich pieniędzy, 
że ogołocił granice, że planował obalenie króla. Sobieski zareagował za
wiązaniem 23 listopada konfederacji wojskowej w Szczebrzeszynie w ob
ronie praw obalonych przez gołąbskich konfederatów 24. Niemal równo
cześnie, bo 22 listopada, wojsko litewskie zawiązało w Kobryniu konfe
derację przy królu. Zanosiło się na wojnę domową. 

N owe zaciągi konfederackie zaczęły ścierać się z chorągwiami So
bieskiego, tworzono sądy konfederackie „na zdrajców ojczyzny". W tej 
sytuacji, wobec zapowiedzianego na styczeń 1673 r. generalnego zjazdu 
konfederatów jako kontynuacji konfederacji spod Gołębia i Lublina, 
malkontenci musieli się bronić. W Łowiczu zbierał ich prymas Praż
mowski. Pozostali jednak przy swych planach detronizacji i francuskim 
kandydacie. Tam też zjawił się Sobieski z częścią wojska. Planowano na 
10 stycznia kolo generalne z wojs�iem koronnym, a potem marsz na 
Warszawę. 

Na szczęście przyszło otrzeźwienie umysłów. Znaleźli się jednacze, 
Trzebicki, królowa, nuncjusz F. Buonvisi, wojewoda Chrapowicki. Od 
19 stycznia zaczęło się ucieranie zgody. Brał w tym udział również So
bieski. Przeciągały się te rozmowy nie tylko ze względu na upór i zacie
trzewienie, ale też dlatego, że malkontenci jeszcze czekali na definitywną 
odpowiedź z Francji, której domagał się Sobieski w liście z 30 grudnia 
do ministra Pomponne'a stawiając mu 5-tygodniowe niby-ultimatum. 
Jeszczę przedkładano sobie memoriały, praeiudicia, deklaracje, ale chmu
ry ciążące nad Rzpltą zmuszały do refleksji. Wreszcie 12 lutego Sobieski 
podpisał w imieniu malkontentów deklarację zgody, w której przyrze
kano złożyć przysięgę wierności królowi Michałowi 2s, przyjętą w War
szawie 25 lutego„ a 28 tego miesiąca Sobieski z prymasem zjawili się 
w Warszawie i 12 III 1673 r. zaczął się sejm tzw. pacyfikacyjny, prze
kształcony z generalnego zjazdu konfederatów. A był już najwyższy czas, 
bo właśnie 11 marca czausz turecki przyniósł wezwanie do wypełnienia 
postanowień haniebnego traktatu buczackiego. 

22 Dziennik pogromu Tatarów, 15 X 1672 (Pisma, s. 1096). 
2a Diariusz kołowania i konfederacji pod Gołębiem i Lublinem w 1672, wyd.

A. Przyboś i K. Przyboś, Wrocław 1972, s. 61, 80.
2' Instrukcja od wojska 30 XI 1672 (Pisma, s. 114�1150).
2s Dekiaracja od zjazdu iowickiego (Pisma, s. 1227-1229).



Jan III Sobieski w obqzie malkontentów 199 

Kiedy 15 kwietnia umarł prymas Prażmowski, zdolny i groźny wódz 

opozycji, przystąpiono do obrad nad obroną kraju. Wówczas to Sobieski 

odłożył francuskie plany i już 6 marca, a więc jeszcze przed ostateczną 
zgodą, przedstawił swoje słynne „consilium bellicum" 26, wykazujące nie 
tylko głęboką znajomość wojskowego rzemiosła, polityczny zmysł, ale 
też ofiarność, patriotyzm i dar pobłażliwości dla swych dawnych wrogów. 
Okazał się naprawdę wielkim hetmanem. 

Sejm umorzył skargi na malkontentów, Sobieskiemu powierzył na
czelne dowództwo nad wojskiem koronnym, przyznał mu za zwycięstwa 
z lat 1671 i 1672 jako „palmę wdzięczności" 150 OOO zł na starostwie 

gniewskim, zwrócił mu też sumy wydane na potrzeby wojenne, jego 

wielu żołnierzom przyznał indygenaty i nobilitacje 27
• Droga do osta

tecznego zwycięstwa stanęła otworem. Nie była ona łatwa dla Sobieskie
go. Wojska zbierały się powolnie, podatki wpływały opornie, na obcą 

pomoc (cesarską, carską, papieską) nie można było liczyć. Król chorował 

i słabł. Odpowiedzialność spadła na barki Sobieskiego. W połowie 
września przeniósł obóz pod Lwów „na gliniańskie pola". 25 września 
miał już 40 OOO ludzi i codziennie więcej przybywało. Czekał na maru
dzących Litwinów pod komendą rywala i politycznego przeciwnika 
M. K. Paca. 8 października nadciągnął król do obozu w Skwarzawie i tu
dokonał swego ostatniego przeglądu pięknego wojska w obecności b. mal
kontenta Sobieskiego, teraz już tylko wodza świetnej armii. Był to chyba
jeden z najpiękniejszych dni króla Michała, triumf niestety ostatni 2s.

W marszu na nieprzyjaciela Sobieski musiał wykazać dużo hartu, gdyż
nie tylko należało zwalczać dezercj�, szerzącą sią przy jesiennej sz.arudz.e,
ale też doprowadzić do przyłączenia się Litwinów. Bo oto hetmani litew
scy M. K. Pac i Michał Radziwiłł stanąwszy pod Buczaczem nie kwapili
się do wspólnego obozu, choć rada wojenna uchwaliła połączenie obu
armii. Litwini tłumaczyli się długim marszem, zmęczeniem, wysuwali
osobiste pretensje, że Sobieski nie czekał na nich w marszu ku Dniestro
wi. Wówczas to u przeprawy przez Dniestr pod Łuką Sobieski okazał
prawdziwie bohaterski gest; oświadczył gotowość poddania się pod ko
mendę Paca. Ta patriotyczna decyzja hetmana w. k. zmiękczyła serca
Litwinów i na radzie wojennej 25 października uzgodniono wspólny już
plan działania pod bezsporną komendą Sobieskiego. Decyzja ta zaowoco
wała wspaniałym zwycięstwem pod Chocimiem 11 listopada, w którym
Sobieski zasłynął niezwykłym talentem wodza, ale i osobistym męstwem ..

Skromnie jednak napisał „z namiotu Husseim basze" 11 listopada do 
podkanclerzego Olszowskiego „Dextra Domini fecit virtutem". 

!G Zdanie marszałka i hetmana w. k. (Pisma, s. 1236-1241).

�1 VL, t. V, s. 104, 105, 126-134.
28 List ze Lwowa 13 X 1673, Ojczyste spominki, t. II, wyd. A. Grabowski, Kra

kpw 1845, s. 267-269. 
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Jak z powyższego szkicu wynika, Sobieski wyrósł z profrancuskiej 
szkoły polityków i za Michała został malkontentem - opozycjonistą, 
nieraz miotany między obowiązkiem wodza i marszałka a politycznym 
rozsądkiem i związkami z opozycją. Ale w charakterze malkontenta po
niósł klęskę, mimo tak możnych towarzyszy politycznej walki i pomocy 
żony - Michał pozostał na tronie. Natomiast pokazał nam trudną, lecz 
zwycięską drogę głębokiego patriotyzmu, ofiarności i poświęcenia w naj
cięższych latach Ojczyzny. I za to nazywamy go wielkim hetmanem, 
wielkim Polakiem. 

JOHANN SOBIESKI IM LAGER DER MALKONTENTEN (1669-1673) 

Der Autor schildert die Rolle Johann Sobieskis, des Krongrossmarschalls und 

Kronfeldhetmans, die er wahrend der Herrschaft M. Korybut Wiśniowieckis als 

einer der Anfiihrer der Opposition, der sog. Malkontenten, der Anhanger der 

profranzosischen Orientierung, gespielt hatte. Er vernachlassigte jedoch seine 

Pflichten als Befehlshaber nicht, insbesondere als das Vaterland von den Tiirken, 

Tataren und Kosaken Doroschenkos bedroht wurde. Daher seine Erfolge in den 

Feldziigen von 1671 und 1672, vor allem der Sieg von Chocim im Jahre 1673, der 

hauptsachlich ihm zu verdanken war. Trotzdem blieb ihm damals die Anerken

nung des Adelslagers versagt; die Konfoderierten von Gołąb und Lublin iibten 

deshalb im Herbst 1672 Kritik an ihm. In diesen schwierigen Zeiten erwies sich 
Sobieski mehr als opferwilliger Burger und Patriot dcnn .1ls slilcldichcr Malkon

tent; wir nennen ihn dashalb einen groBen Hetman und grossen Polen. 




