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LEGENDA I PRAWDA O OSTATNICH LATACH J.Al�A III 

Słowo „legenda" mieć może dwojakie znaczenie. Albo jest to odległa 
baśń stanowiąca pozostałość tradycji ustnej, jak np. baśń o smoku wa
welskim, albo powszechna opinia o pewnych postaciach lub wypadkach 
historycznych, która niezupełnie odpowiada rzeczywistości. Legenda taka 
jest przeważnie uproszczeniem, stereotypem, o wiele mocniej zakorze
nionym aniżeli prawda historyczna. Można powiedzieć, że legenda taka 
żyje własnym życiem. Ludzie zaś nie lubią, gdy odbiera się drogą im 
legendę, zwłaszcza gdy spowija ona postacie szczególnie lubiane lub nie
lubiane. 

Używając słowa „legenda" w drugim jego znaczeniu, należy stwier
dzić, że Jan Sobieski zalicza się do najbardziej legendarnych władców 
Polski. Przyczyny, które doprowadziły do powstania owej legendy, są 
złożone. Jan III odnosił świetne zwycięstwa, które rozsławiły imię jego 
i Polski na całą Europę. Był też „najdoskonalszym typem szlachcica 
Polaka z wszystkimi jego wadami i cnotami" 1. Musiał więc ze szcze
gólną siłą oddziaływać na wyobraźnię. ,,Do kogo z nas, Polaków, w wieku 
młodocianym nie przemówi ten z epopei hetman-król, Polonus pancer
ny, wąsaty, kontuszowy i tak cudnie kolorowy, kogo nie oczaruje chrzę
stem zbroi, skinieniem buławy, wiewem rozpostartych sztandarów, fur
kotem tysięcznych piór husarskich? Kogo z nas, dojrzalszych, nie wzru
szy choć na chwilę liryzm jednej z najtkliwszych miłości, jakie tylko 
zna historia serc polskich? Kto z najdojrzalszych badaczów nie przejmie 
się tragizmem odpadnięcia orlich jego skrzydeł po górnym locie?" 2 

Legenda otaczająca pogromcę Turków powstawała już za życia króla 
i była w pewnej mierze jego dziełem. Wszak opisując swej Marysieńce 
,,w namiotach wezyrskich" odniesione pod Wiedniem zwycięstwo, pod
kreślał: ,,List ten najlepsza gazeta, z którego na cały świat kazać zrobić 
gazetę, napisawszy, que c'est la lettre du Roi a la Reine" 3

• Maria Kazi-

1 J. S z u j s ki, Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane (Dzieła, t. IV,
Kraków 1894, s. 148). 

2 W. Ko n o p  czyń ski, Od Sobieskiego do Kościu.szki..., Kraków [1921], s. 57. 
a J. S obieski, Listy do Marysieńki, opr. L. Kukulski, Warszawa 1970, s. 525. 

5 - Sobótka 2100 
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miera spełniła wiernie życzenie małżonka. Tak powstała obszerna relacja 
o rozbiciu wojsk Kara Mustafy, która obiegła dwory europejskie. W ko
munikacie tym znalazły się całe fragmenty z listó....y Jana III 4

• Korespon
dencja Sobieskiego przyniosła też nie zamierzone przezeń owoce. Utyski
wania i żale „Celadona" przeszły również do legendy. Ukształtowały one 
zwycięzcę spod Wiednia na niezbyt szczęśliwego małżonka pięknej, ale 
wielce kapryśnej Francuzki. 

Do powstania legendy otaczającej postać sławnego monarchy przy
czyniły się zwłaszcza d·ługie lata rozbiorów, kiedy szukano w przeszłości 
świetlanych wydarzeń. Miały one umacniać świadomość rozdartego na
rodu, podnosić jego dumę oraz dodawać otuchy. Na zapotrzebowanie to 
malował genialny Matejko swe ogromne płótna. Na jednym z nich uka
zał Jana III, gdy po odniesionym zwycięstwie wiedeńskim wysyła z pola 
bitewnego papieżowi zieloną chorągiew Mahometa s. Bohater taki był 
nieodzowny dla narodu zmierzającego uporczywie do niepodległości. 
„Przypisywano tedy Sobieskiemu geniusz wojenny, chlubiono się nim 
chętnie, wysławiano głośno wojenne czyny pogromcy bisurmanów, lecz 
nie starano się równocześnie zgłębić codziennych znojów Jana III ... 
w przesadnej obawie, by nie podważyć przypadkiem legendy, która ozła
cała tragiczną rzeczywistość promieniami minionej chwały" s. 

Jeśli zwycięstwo pod Wiedniem przeszło do legendy heroicznej króla, 
to zmierzch jego spowiła legenda tragiczna. Nie powiodły Bi� podejmo
wane w późniejszych latach wyprawy mołdawskie. ,,Cały urok oręża 
polskiego, zdobyty pod Wiedniem, ginął w puszczach bukowińskich i ste
pach mołdawskich" 7

. Powróciwszy jesienią 1691 r. z ostatniej kampanii 
Sobieski nie wyprawił się już na żadną wojnę. Od śmierci dzieliło go 
niecałych pięć lat. Owe ostatnie lata sławnego monarchy otacza szcze
gólna legenda. Ona właśnie będzie przedmiotem poniższych rozważań. 

W tradycji narodowej zakorzeniła się najmocniej „legenda wilanow
ska", która pogłębia się na naszych oczach. Podług tej legendy starze
jący się Sobieski przebywał najchętniej w swej podwarszawskiej rezy
dencji. Szajnocha podkreśla, że pałac ten stanowił wówczas „ulubione 
ustronie" pogromcy Turków s. Konopczyński twierdzi wręcz, że w okre
sie tym Jan III „osiadł na stały pobyt w Wilanowie" 9. Woliński zaś 
pisze, że „ostatnie 20 miesięcy życia Jan III przemieszkał zasadniczo 

4 F. Da 1 er ac, Les anecdotes de Pologne ou memoires secrets du regne de 

Jean Sobieski III du nom, t. I, Amsterdam 1699, s. 395-411. 
5 S. M. R., Odsiecz wiedeńska w sztuce (Przegląd Powszechny, t. 199, nr 597, 

s. 305). 
6 J. W o 1 iński, Czasy Sobieskiego (1674-1696) w historiografii XX w. (PH,

t. xxx, z. 1, s. 134). 
7 W. Ko n o p czy ń s ki, Dzieje Polski nowożytnej, t. II, Warszawa 1936, s. 111.

s S z u j s k i, op. cit., s. 146. 
9 Ko n o p c z y ń s ki, Od Sobieskiego ... , s. 66.
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w Wilano,wie, z krótkimi już tylko przerwami na rzecz Warszawy" 10. 

Do tematyki wilanowskiej sięgało malarstwo. Na obrazie Gersona posło
wie cesarscy błagają Sobieskiego o pomoc dla obleganego Wiednia 
w ogrodzie wilanowskim. Brandt natomiast przedstawił na swym płót
nie wspaniałą scenę wyjazdu króla z Wilanowa. 

„Legenda wilanowska" ugruntowała się tak ·bardzo, że zaczęła nawet 
funkcjonować jako „prawda historyczna". Uważano powszechnie, że 
,,wszystkie chwile nie wypełnione szczękiem broni spędzał Jan III z re
guły nie gdzie indziej, ale właśnie w Wilanowie". Dopiero niedawno 
przeciwstawił się temu poglądowi Woliński. Zestawiając wszystkie po
byty króla w Warszawie, od czasu nabycia pałacu w 1677 r. aż do zgonu, 
wyliczył, że Sobieski mógł przemieszkać w rezydeńcji wilanowskiej „co 
najwyżej 7 lat" 11. 

Osadzenie Jana III „na stały pobyt" w Wilanowie u schyłku jego 
panowania jest legendą, która nie znajduje potwierdzenia w tak miaro
dajnym źródle, jak znane relacje Sarneckiego. Dłuższe przebywanie 
króla w jednej rezydencji nie odpowiadałoby żadną miarą jego u.sposo
bieniu. Monarcha „jeździł od zamku do zamku albo wędrował od jednej 
miejscowości do drugiej,. zgodnie z obyczajem polskim, rozbijając swe 
namioty wszędzie tam, gdzie jakaś piękna dolina, góry malownicze, 
wodospady i dzikie krajobrazy czarowały jego spojrzenie. Tam zatrzy
mywał swój wędrowny dwór" - pisze stary Salvandy, przedstawiając 
nieco fantastyczne widoki, jakie miały roztaczać się przed oczyma So
bieskiego 12. 

Król przebywał najchętniej w swoich posiadłościach kresowych. Gdy 
wio:.ną 1694 r. Marysieńka namawiała małżonka do rychłego wyjazdu 
do Warszawy, nie chciał o tym słyszeć, gdyż „bardzo sobie zasmakował 
tutejsze [ruskie] kraje", zaznacza towarzyszący wszędzie Janowi III pa
miętnikarz Sarnecki 13_ W sierpniu tegoż roku musiał wszakże monarcha 
udać się do stolicy na ślub córki z elektorem Bawarii. Względy poli
tyczne i zdrowotne sprawiły, że pozostał tu aż do śmierci. Był to naj
dłuższy pobyt Sobieskiego w Warszawie, trwał bowiem blisko 2 lata. 

Podług legendy król powinien był zamieszkiwać przez cały ten czas 
w ulubionym przezeń pałacu wilanowskim. Przeświadczeniu temu nie 

10 J. W o 1 ińs k i, Wilanowskie wczasy i niewczasy króla Jana Sobieskiego

(Stolica, R. XXIII, 22 IX 1968, nr 38/1085); te n że, Jan III Sobieski w Wilanowie 

(Rocznik Warszawski, t. VII, 1970). 
11 Tamże. 
12 N. A. S a 1 va n d y, Histoire de Pologne avant et sous le Roi Jean Sobieski,

t. III, Paris 1829, s. 241.
13 K. S ar nec k i, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje

z lat 1691-1696, opr. i przygotował do druku J. Woliński, Wrocław 1958, s. 106. 

dalej cyt.: Sarnecki (publ.). 
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oparł się nawet Woliński, uważając, że przebywanie Jana III w stolicy 
było jednoznaczne z zamieszkiwaniem Wilanowa. Ze źródeł wynika tym
czasem, że rozmiłowany w ustawicznych wędrówkach monarcha zmieniał 
również w Warszawie swe rezydencje, nie mówiąc ó dalszych wyjazdach 
na polowanie. Tylko zimowe miesiące potrafiły przykuć go na czas dłuż
szy do jednej siedziby. Mroźną zimę 1694 na 1695 r. spędził w Zamku 
Warszawskim. Dopiero pod koniec marca „na obiad do Wilanowa król jm. 
pojechał i tam się łowieniem ryb zabawiał". Na noc powrócił jednak 
do Zamku 14. 

Z nastaniem cieplejszej pogody zaczynały się peregrynacje Jana III, 
w których pałac wilanowski odgrywał istotną rolę jako letnia rezyden
cja królewska. Nie mógł wszakże zatrzymać na czas dłuższy swego mo
narszego lokatora. U Sarneckiego czytamy, że król udawał się często 
do Marymontu, Służewca i Solca, nie mówiąc już o przygodnych nocle
gach. W październiku 1694 r. nocował raz w dworku pewnej szlachcianki 
i potem „tak sobie ten nocleg chwalił nad wszystkie insze, kiedy aż do 
ósmy z rana, układłszy się o dziesiątej w noc, dobrym snem spał" 15

. Nasz 
pamiętnikarz zaznacza nieraz, że monarcha „pojechał do Wilanowa" lub 
„nocował w Wilanowie". Już te wzmianki świadczą, że nie przebywał 
tam stale bawiąc w Warszawie. 

Jesienią 1695 r. wzbogaciły stolicę zabudowania Marywilu _wzniesione 
przez Marię Kazimierę. Odtąd królowa czyniła wszystko, ażeby przeko
nać swego małżonka do nowej rezydencji. Jan III przedkładał jednak 
Wilanów. Gdy w połowie kwietnia 1696 r. zabawił tam przez dwa dni, 
przyjechała królowa i zabrała go do Marywilu, ,,czego gdyby była nie 
uczyniła, pewnie by dotychczas tam rezydował, tak Warszawy nie lubi" 
- podkreślał Sarnecki. Przykuty do stolicy monarcha znalazł dla siebie
tereny łowieckie w okolicach pobliskiej Góry. W październiku 1695 r.
polował w tamtejszych lasach przez trzy tygodnie 16. 

Pobyt swój w Warszawie traktował Sobieski jakby rodzaj wygnania 
i marzył o wyjeździe na Ruś. Niedomagając coraz bardziej, żył w prze
świadczeniu, że powietrze rodzinnych stron przywróci mu zdrowie. Pa
miętnikarz nasz pisze bardzo często o królewskim. pragnieniu wyruszenia 
„w ruską drogę". Wiosną 1696 r. kilkakrotnie zdawało się, że lada dzień 
król opuści stolicę. Nie mogąc wyjechać na Ruś, rozmiłowany w podró
żach monarcha musiał zadowalać się objeżdżaniem swych podwarszaw
skich siedzib. Dopiero na początku maja 1696 r. przeniósł się na stałe 
do Wilanowa 17, gdzie w połowie czerwca dokonał żywota. 

14 Tamże, s. 207. 
1s Tamże, i) 153. 
is AGAD, AR, nr 13 939, kop. 1633, s. 111, 27 X 1695, dalej cyt. jako: Sarnecki 

(rkps). 
11 Tamże, kop. 1632, s. 194, 9 V 1696. 
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Legenda otaczająca zmierzch panowania Sobieskiego głosi, że scho
rowany władca odsunął się całkowicie od spraw publicznych, a całą 
władzę ujęła w swoje energiczne dłonie Marysieńka. Pogląd taki zako
rzenił się również w literaturze historycznej. Konopczyński podkreśla, 
że Jan III tracił w owych latach „wiarę w ideał panowania" 1s. Podług 
innego historyka sprawami polityki wewnętrznej i zagranicznej zajęła 
się Maria Kazimiera, stając się de facto „regentką Polski" 19. 

Zagadnienie udziału pogromcy Turków w rządach owych lat przed
stawia się wielce złożenie. Odnosząc się nawet do źródeł, nie da się 
określić jednoznacznie, w jakiej mierze uczestniczył Sobieski w decy
zjach podejmowanych w tym czasie przez dwór polski. Korespondencja 
dyplomatów francuskich wskazywałaby na doniosłe znaczenie Marii Ka
zimie"ry. Zorientowany dobrze w stosunkach panujących na dworze So
bieskich i spokrewniony z parą królewską markiz de Bethune zalecał 
swemu następcy ambasadorowi d'Esnevalowi, ażeby pozyskał względy 
monarchini. Podkreślał, że „król obawia się i unika wszelkich spraw. 
Królowa jest natomiast niezmiernie aktywna i lubi zajmować się spra
wami" 20. Gdy po rychłej ś:tnierci d'Esnevala przybył, latem 1693 r., na 
dwór polski nowy ambasador Ludwika XIV opat Bonportu Polignac, to 
od samego początku związał się z Marią Kazimierą. 

Przy jej pomocy usiłowała dyplomacja Wersalu wprowadzać w życie 
swe zamierzenia. Królowa, zrażona całkowicie do Wiednia, udzielała 
przedstawicielowi Francji wszelkiego poparcia. Pomimo to wyniki usil
nych zabiegów Polignaca wyglądały mizernie. Okazywało się, że bez 
włączenia się do akcji samego króla nie można doprowadzić żadnego 
zamierzenia do końca. Jan III zdawał się zachowywać biernie, aczkol
wiek przyglądał się bacznie poczynaniom swej małżonki. Gdy był od
miennego zdania, zaczynał przeciwdziałać. 

Znamiennie przedstawiał się stosunek pary królewskiej do konfliktu 
litewskiego, w którym biskup wileński K. K. Brzostowski przeciwstawił 
się za sprawą króla potężnemu rodowi Sapiehów, trzęsącemu całą Litwą. 
Maria Kazimiera słuchająca rad opata Bonportu dążyła wytrwale do 
pogodzenia przeciwników. Jan III, który nienawidził całym sercem Sa
piehów, nie pochwalał działalności swej małżonki. ,,To się tu dzieje, że 
się Państwo Miłościwe nie zgadzają w teraźniejszych koniunkturach z so
bą i cale'�ię królowi jm. nie podoba królowej jm. około ugodzenia tych 
kłótni pieczołowanie", donosił w swej relacji latem 1695 r. Sarnecki 21. 

Gdy cała sprawa była już bliska załatwienia, a przeciwnicy mieli paść 

1s Ko n o p c zyń ski, Od Sobieskiego ... , s. 66. 
19 O. Fors t Bat tag 1 i a, Brązowanie Marysieńki (Przegląd Powszechny,

s. 217, 1938, s. 329).
20 AE, Suede 71, f. 83. 
21 Sarnecki (rkps), kop. 1633, s. 41, 42, 23 VIII 1695. 
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sobie w ramiona w komnacie Marii Kazimiery, przystąpił Jan III do 

działania. Polecił biskupowi wileńskiemu trwać nadal w uporze, aż do
prowadził takim sposobem do zerwania rozmów. Polignac pisze, że scho
rowany monarcha chciał pokazać, że umysł jego jest bardziej sprawny 
aniżeli trawione dolegliwościami ciało. ,,Porażka nienawistnego rodu · 
napełniła go taką-radością, że nie potrafił nawet jej ukrywać" 22. 

Nie ulega wątpliwości, że tylko wspólne działania pary królewskiej 

miałyby większe widoki powodzenia. Sobieski był wszakże zniechęcony 
do spraw publicznych na skutek doznanych porażek i choroby. Gdy pew

nego majowego poranka 1694 r. zbliżyło się doń w ogrodzie żółkiewskim 
kilku petentów, zawołał głośno: ,,bodaj zabito budowniczego mego, że 
mi zwodu na moście zrobić nie kazał, pewnie by się za mną nie włó
czyli" 2s_ Wypadek ten można uznać za symboliczny dla postawy króla 
wobec spraw publicznych. Nie mógł on jednak odgrodzić się całkowicie 
od spoczywających na nim obowiązków. Niekiedy przejawiał nawet pew
ną aktywność. Np. w latach 1693-1694 zabiegał gorliwie o przystąpie
nie Polski do przymierza handlowego, jakie łączyło Danię ze Szwecją. 
Pomimo współdziałania Marii Kazimiery poczynania te zakończyły się 
niepowodzeniem 24_ 

W jednej tylko dziedzinie pozostał Jan III do końca niezaprzeczalnym 
władcą, a mianowicie w zakresie wojny tureckiej. Nie mógł wprawdzie 
wyprawiać się już sam na czele wojska przeciw Turkom i Tatarom, ale 
zajmował się żywo wszelkimi sprawami wojennymi. Każdy nawet naj
mniejszy sukces odniesiony na pograniczu polsko-tureckim czy pod mu
rami niezdobytego Kamieńca radował niepomiernie Sobieskiego. Żołnie
rze przyprowadzający mu jeńców tureckich byli sowicie wynagradzani. 
Król czuwał osobiście nad przygotowaniami do corocznej kampanii wo
jennej przeciw Turkom i Tatarom. Wydawał odpowiednie rozkazy. Za
biegał o pieniądze na wojsko, nie szczędząc w razie potrzeby własnych 
środków 25. Prowadził ożywioną korespondencję z hetmanem Jabłonow
skim w sprawach wojny tureckiej i obrony granic .Rzpltej 2s. Marzył 
o odzyskaniu twierdzy kamienieckiej.

Przechodząc do pożycia małżeńskiego Jana III w ostatnich latach
jego królowania, wypada powiedzieć, że legenda przedstawia je w naj
czarniejszych barwach. Jeden z autorów pisze, że w owym czasie „pie-

22 Teki Waliszewskiego VI, s. 5796, 5797. 

23 Sarnecki (publ.), s. 126.
24 K. P i  w a r s  k i, Jan III Sobieski wobec spraw bałtyckich w latach 1693-

1694 (RG, t. 7/8, 1933/1934); M. K o m  a s  z y ń s k i, Maria Kazimiera d' Arquien 

Sobieska królowa Polski 1641-1716 (praca w druku). 
25 Gazette de France", np. 15 V, 26 X, 9 XI 1693; zob. też ustawiczne wzmianki

na ten temat u Sarneckiego (pub!.). 
26 Np. AGAD, APP, 47, t. 2, s. 595-597, S. Jabłonowski do Jana III, z obozu 

pod Rypincami 18 X 1695. 
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kłem stał się dom króla". Całkowitą winę ponosiła przewrotna Mary
sieńka zatruwająca każdą „wolną chwilę sławnego wojownika" 27

• Pene
tracja źródłowa rozjaśnia w znacznej mierze ten ponury obraz. Już 
pierwszy wydawca pamiętników Sarneckiego, lekarz Ziembicki, zauwa
żył, że „królowa, której wady usposobienia i charakteru tak powszech
nie potępiano, okazuje się nad wyraz czułą i troskliwą małżonką. Dba 
o króla na każdym kroku, pielęgnuje go" 2s.

Codzienność przynosiła jednak wiele spraw, które doprowadzały nie
kiedy do nieporozumień między małżonkami. Z jednej strony były to 
problemy wielkiej polityki, jak wspomniany już konflikt litewski. Po 
drugie zaś mogło dochodzić w łonie pary królewskiej do zadrażnień na 
tle spraw gospodarczych. Bezcenne relacje Sarneckiego zawierają opis 
nieporozumienia w sprawie dzierżawy ekonomii samborskiej latem 
1695 r. Jan III chciał wielce zawrzeć kontrakt z przybyłymi ze Śląska 
Niemcami, którzy ofiarowali mu pokaźną sumę. Pominęli wszakże po
średnictwo Marii Kazimiery, dlatego popierała ona Żyda Becala, aczkol
wiek zalegał ze znaczną sumą do skarbu królewskiego. Wobec odmien
nej postawy małżonki Sobieski był tą sprawą wielce „zmieszany" 29. 

Nie można wszelako uważać zwycięzcy spod Wiednia za potulnego 
w domu małżonka, który „wszystkie przykrości znosił z bezprzykładnym 
mazgajstwem, a sponiewierany przez żonę, jak żak płakał po kątach nad 
swoją niedolą" 3o. Wprost przeciwnie, niedomagający monarcha wpadał 
często w gniew, nie był łatwy w obejściu ani w odżywianiu. ,,Królowa 
którekolwiek wymyś[la] potrawy, król żadnej nie przyjmuje, rzuca, łaje, 
fuka. Ma za swoje Pani Miłościwa. Piędzią nie odstępuje JKM słabe
mu" s1. Sprawa litewska tak wyprowadziła pewnego razu Sobieskiego 
z równowagi, że przez kilka dni nie rozmawiał z Marysieńką 32

. Francuz 
Mongrillon,. sekretarz ambasadora Polignaca, opowiada, że w chwilach 
gniewnego uniesienia monarcha był „straszny", ale złość przechodziła 
mu rychło 33. 

Legenda głosi, że ostatnie lata Jana III zatruła powazme niechęć 
Marii Kazimiery do królewicza Jakuba. Między matką a najstarszym 
synem wybuchały ustawiczne nieporozumienia i kłótnie. Wydaje się, że 
prawda wyglądała również i w tym wypadku inaczej aniżeli legenda. 
Wbrew powszechnej opinii wzajemne stosunki między królową a Jaku
bem nie układały się aż tak źle. Wymownym tego świadectwem są „nie-

21 A.�S 1 i w ińs k i, Jan Sobieski, Warsza wa 1924, s. 321.
28 W. Ziembick i, Zdrowie i niezdrowie Jana Sobieskiego. Studium histo-

ryczno-lekarskie, Poznań 1931, s. 49, 50. 
29 Sarnecki (rkps), kop. 1633, s. 22, 23, 12 VII 1695. 
so ś 1 i wiń s k i, op. cit., s. 90.

31 Sarnecki (rkps), kop. 1632, s. 194, 9 V 1696. 
32 Teki Waliszewskiego VI, s. 5879. 
33 Oss., rkps 5862/II, s. 30. 
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znane listy" Marii Kazimiery do syna s,. ,,Austriackie" małżeństwo Ja

kuba obudziło w nim jednak wielkie aspiracje do tronu, a poczynaniami 

swymi przysporzył wiele zmartwienia rodzicom. 
Gdy latem 1695 r. skarbnik Sobieskiego Wołczyński odmówił Jaku

bowi pieniędzy, królewicz postanowił zemścić się na nim. Zasadził na 

drodze wilanowskiej kilku zbirów z rozkazem zabicia skarbnika. Na 

szczęście skierowane nań pistolety chybiły. Na polecenie Jana III udał 

się do Jakuba biskup Witwicki i zażądał wyjaśnień. Królewicz pełen 

wzburzenia odpowiedział mu, że po śmierci króla zamierza „zagarnąć 

ojcowskie skarby, zabić braci, uwięzić królową swą matkę, a w końcu 
ukoronować się przemocą". Gwałtowna mowa Jakuba wstrząsnęła do 

głębi królewską parą as_ Jesienią tegoż roku Sarnecki dowiedział się 

o nowych knowaniach Jakuba. Przekupił on podobno kucharza ambasa

dora Francji przyrządzającego potrawy dla Jana III, ażeby otruł króla.
Kucharza aresztowano jednak w porę ss.

Wedle legendy Sobieski miał zgromadzić w ciągu swego panowania 
pokaźne skarby. Zgorzkniały pod koniec życia, cieszył swój wzrok wi
dokiem tych bogactw. Wypada powiedzieć, że Jan III wykazał jeszcze 

w czasach przedkrólewskich wielką gospodarność. Umiał wydobyć ze 

swych ziem sporo pieniędzy, wysyłając do Gdańska szkuty załadowane 

zbożem i innymi towarami. Wstąpiwszy na tron uzyskał znacznie więk
sze możliwości bogacenia się, którymi nie pogardził. Nic dziwnego, że 

zawistna szlachta przezwała niebawem swego monarchę „polskim Wespa-
. zjanem". 

Skarby Jana III, pomnożone dzięki zdobyczom wojennym, uchodziły 
w Polsce i Europie za fabularne. Liczono je na miliony, a jedyną córę 
Sobieskich Teresę Kunegundę uważano za najbardziej posażną z euro
pejskich księżniczek. Gdy wiosną 1694 r. doszło do rozmów matrymo
nialnych z posłem elektora Bawarii Maksymiliana Emanuela, Jan III 

okazał się wielce powściągliwy w opróżnianiu swego skarbu. Zgadzał się 

na 400 OOO talarów posagu, gdy tymczasem Bawarczycy domagali się 
uparcie pół miliona. Maria Kazimiera, której zależało ogromnie na ba

warskim małżeństwie córki, wzięła więc na siebie pozostałych 100 OOO 
talarów, jak również zobowiązała się do pokrycia znacznych kosztów 

podróży Teresy Kunegundy do męża. Po zakończeniu rozmów nad po

sagiem Sobieski chciał jeszcze odwlec jego wypłatę, proponując uiszcza

nie sumy posażnej ratami, co zostało jednak odrzucone przez stronę ba
warską 37. 

u W. Zi embi ck i, Nieznane listy krótowej Marii Kazimiery (KH, R. XLVIII. 

1935, s. 4). 

a5 Teki Waliszewskiego VI, s. 5707, 5708.

36 Sarnecki (rkps), kop. 1633, s, 119, 2 XI 1695. 

n M. Ko m a  s z y ń s k i, Teresa Kunegunda Sobieska etektorowa Bawarii 

(1676-1730) (praca w druku). 
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Jeśli król żałował pieniędzy na posag dla ukochanej „Pupusieńki", 
to nie szczędził ich na inne cele. Zdaje się, że najwięcej wydawał na 
wojnę z Turkami. Utrzymywał ze swej szkatuły twierdze na pograniczu 
tureckim. Wynagradzał sowicie żołnierzy wyróżniających się w wojnie 
podjazdowej pod murami Kamieńca. Opłacał swe gwardie cudzoziemskie. 
„Polski Wespazjan" nie skąpił również pieniędzy na opiekę nad rannymi 
i chorymi żołnierzami. We Lwowie powstał za pieniądze królewskie 
klasztor i szpital Bonifratrów przeznaczony dla rannych żołnierzy as. 

Po zgonie Jana III stwierdzono ze zdumieniem, że pozostawione 
przezeń skarby nie są tak pokaźne, jak powszechnie mniemano. Naj
większa ich część znajdowała się w zamku żółkiewskim. Przebywający 
stale u· boku monarchy i dobrze zorientowany w jego poczynaniach 
ksiądz Vota donosił z Rzymu, że król „płacił wszystkim, długów nie 
zostawił, hojnie obdarzał ubogich, rozdawał wiele pensji w Polsce, na 
Mołdawii, Wołoszczyźnie i Kozakom, by utrzymać ich w wierności. Pła
cił liczne gwardie złożone ze wszystkich wschodnich ludów, budował 
i poprawiał wszędzie, darowywał długi dłużnikom, budował świątynie, 
szpitale, klasztory, wydawał na kosztowne naczynia kościelne" 39

. 

Legenda opowiada, że sterany życiem· król przechadzał się chętnie 
alejami swych ogrodów. Sadził własnoręcznie liczne drzewa. Legenda 
„alej lipowych" zawdzięczających �we powstanie pogromcy Turków jest 
żywa w wielu miejscach Polski. Legenda ta pokrywa się częściowo 
z prawdą, gdyż Sobieski lubował się rzeczywiście w ogrodnictwie, cho
ciaż nie wiadomo, czy posadził wszystkie lipy, jakie mu się przypisuje. 
Sarnecki zanotował 25 V 1693 r., że król obchodził w towarzystwie kró
lowej i „różnych pań" ogród marywilski „bardzo kontent z założenia 
ogroda i przyjęcia się w nim tych drzew, którymi zasadził" 40. 

Do największych przyjemności Jana III należały wszakże przejażdżki 
i polowanja. Gdy tylko pozwalała na to pogoda, monarcha wyruszał 
w pole. Kochał bowiem przestrzeń i rozległe krajobrazy. Tylko uciążli
we deszcze lub poważniejsze niedomagania mogły zatrzymać go w kom-

. nacie. Szczególną radość sprawiało królowi polowanie. Nie wydaje się, 
ażeby mógł w tych ostatnich latach swego życia dosiadać konia '1. Wy
ruszał więc na polowanie karocą w otoczeniu gwardii i myśliwych. Pod
czas ostatniego pobytu w Warszawie terenami łowieckimi Sobieskiego 
stały się wspomniane już lasy Góry. Wyniki tych polowań przedsta
wiały się raczej mizernie. W październiku 1695 r. monarcha „niemal 

ss A. Cz o lo w s ki, Jan III i miasto Lwów, Lwów 1929, s. 25; zob. też Sar

necki {publ.), s. 136, 138, 145 i in. 
as Teki rzymskie 103, s. 119, 120, nr 148, Vota do kardynała Barberiniego, War

szawa 7 VIII 1696. 

40 Sarnecki (publ.), s. 34. 

•1• W. Zi embi c k i, Jan Sobieski jako myśliwy, Lwów 1926; Sarnecki (publ.),

s. 105.
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codzień w okolicy Góry po kępach i brzegowych wiślnych kniejach 
polowaniem zabawial[ł] się, rzadko kiedy szczęściem, czasem zając albo 
liszka wypadnie, wielkiego zwierza nie masz, takiego jakiego obiecy
wano" 42. 

Należy jeszcze powiedzieć, że codzienność króla nie była tak ponura, 
jak chce tego legenda. Jan III przepadał za krotochwilą, za żartem, za 
śmiechem. Przy byle sposobności wychodziła zeń szlachecka dusza, a ma
jestat królewski schodził na plan dalszy - pisze Żeleński. Taki pozostał 
Sobieski niemal do samego końc� Relacje Sarneckiego obfitują w przy
kłady wskazujące na wielkie poczucie humoru u króla. Nawet wypro
wadzony z równowagi targami o posag Teresy Kunegundy potrafił za
żartować przy stole, że wydałby ją chętnie za chana tatarskiego, gdyż 
nie musiałby wypłacać mu posagu. Szczególnie rozweselały Jana III 
zacięte dysputy, jakie wybuchały nieraz między opatem Bonportu a księ
dzem Votą. Król lubił też przyglądać się tańcom, chociaż sam nie brał 
już czynnego udziału w zabawie, ale przygadywał dowcipnie tańczącym, 
obdarzając ich odpowiednimi epitetami ,s. Gdy jesienią 1694 r. przeby
wający w Warszawie Francuz La Neuville, który swym gadulstwem 
musiał -się narazić jakiemuś magnatowi, został pewnego wieczora obity 
kijami przez nieznanych ludzi, skwitował monarcha ten incydent po
wiedzeniem, ,,że za gębę musiał ten kuper odpowiadać" 44. 

Na koniec wypada zauważyć, że zagadnienie „legendy i prawdy" 
o ostatnich latach królowania Jana III wymaga dalszych badań. Ale już
powyższy zarys pozwala na wysnucie pewnych wniosków. Legenda pra
wie w żadnym wypadku nie odpowiada w pełni prawdzie. Czasem po
krywa się z prawdą tylko połowicznie, a czasem odbiega od niej dość
znacznie. Jeśli prawda okazuje się przeważnie złożona, to legenda jest
jednoznaczna. Dzięki temu posiada większą sugestywność. Uderza współ
istnienie legendy i prawdy, jak również przejmowanie wielu elementów
legendy przez poważnych nawet historyków. Sprzyjał temu nie tylko
brak pogłębionych badań nad schyłkiem panowania Sobieskiego, ale też
siła oddziaływania legendy na wyobraźnię. Można wysnuć na ostatek
przypuszczenie, że nawet dokładne zbadanie czasów Jana III nie roz
proszy tak mocno zakorzenionej o nim legendy. Funkcjonuje ona bowiem
niezależnie od prawdy.

LEGENDE UND WAHRHEIT t)BER DIE LETZTEN LEBENSJAHRE JOHANNSIII. 

Die letzten Jahre der Herrschaft Johanns III. umschwebt eine Legende, der zu

folge der alternde und kranke Monarch am liebsten in seiner Residenz in Wilanów 

verweilte, sich von den offentlichen Angelegenheiten zurilckgezogen und diese 

42 Sarnecki (rkps), kop. 1633, s. 107, 20 X 1695.

43 Sarnecki (publ.), s. 96, 107, 141, 145 i in. 

H M. To m k i e  w i c z  o w a, W. To m k i e  w i c z, Dawna Polska w anegdocie, 

Warszawa [1968], s. 168, 169. 
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seiner Gemahlin iibertragen habe, der gegeniiber er sehr nachgiebig war. Er habe 
mit Vorliebe Schatze gesammelt und sei in den Garten seiner Residenzen pro
meniert. Diese Legende findet in den Quellen nur partiell Bestatigung. Sobieski 
hatte nicht immerfort in Wilanów gewohnt, selbst wenn er sich in Warschau auf
hielt. Weiterer Forschungen benotigt die Frage der Abkehr Sobieskis von Staatsan
gelegenheiten. Man kann gegenwartig sagen, daI3 er in bezug auf das Militar und 
den Tiirkenkrieg bis zum Ende Kenig blieb. Es vermochte auch nicht selten seinen 
Willen durchzusetzen, und zwar unter Hintansetzung der abweichenden Meinung 
seiner Gemahlin. Und er hinterliess weniger Schatze als man vermutete, denn er 
gab viel aus fiir das- Militar, Stiftungen und andere Zwecke. Seine beliebtetse. 
Zerstreuun!b war die Jagd. Festzustellen ist, daI3 die Legende von den letzten 
Lebensjahren des Tilrkenbezwingers fast in keiner Hinsicht der Wahrheit voll 
entspreche. 




