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Pokój oliwski z 1660 r. zakończył długotrwały konflikt między Szwe
cją a Polską o ziemie, które niegdyś zajmowało państwo zakonne. Dla 
Rzpltej traktat ten oznaczał wyrzeczenie się Inflant, dla Wazów rezyg
nację z pretensji efo tronu, a dla Szwecji - z planów panowania nad 
Bałtykiem. Układ ten wpłynął na politykę zagraniczną Szwecji, zmie
niając Polskę z wroga, którym była przez dłuższy czas, w naturalnego 
sprzymierzeńca .. W latach sześćdziesiątych XVII w. utrzymanie przyja
cielskich stosunków z Rzpltą stanowiło główną wytyczną szwedzkiej 
polityki zagranicznej. Rzplta, jako naturalny sojusznik, była bardzo po
trzebna Szwecji w jej zatargach ze starymi wrogami: przede wszystkim 
z Rosją, także z cesarzem, elektorem brandenburskim i Danią. Pokój 
i przyszłość Szwecji uzależnione były od utrzymania wolnej i silnej 
Polski. 

Osoby odpowiedzialne za politykę zagraniczną w latach sześćdziesią
tych próbowały przełamać izolację Szwecji właśnie drogą traktatów 
z Polską. Dążenia te były hamowane słabością kraju, a zwłaszcza trud
nościami gospodarczymi. Było więc pożądane, aby sojusz polsko-szwedzki 
został wzmocniony przez przystąpienie trzeciego mocarstwa, którym 
mogła być Francja. W tym czasie plany zbliżenia dwóch nadbałtyckich 
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państw były gorąco popierane przez kierowników francuskiej polityki 
zagranicznej dążących do utworzenia wielkiej koalicji przeciw Habs
burgom. Wysiłki mające na celu utworzenie takiego potrójnego przy
mierza nie dały jednak wówczas rezultatu. U źródeł tego niep.owodzenia 
leżała głęboko zakorzeniona nieufność między Polską a Szwecją. Nato
miast w latach siedemdziesiątych zwiększyły się szanse na realizację 
tych zamierzeń. Szwecja w 1672 r. związała się przymierzem z Francją, 
ale dopiero po trzech latach . przystąpiła do wojny prowadzonej przez 
Ludwika XIV, najeżdżając ziemie elektora Brandenburgii. Rządzący 
w okresie regencji Magnus Gabriel de la. Gardie uważał, że powinien 
przeciwstawić się antyfrancuskiej koalicji państw niemieckich. Plany 
te miały być zrealizowane w przymierzu z Polską, która w ostatnich 
latach znalazła się w konflikcie z rywalem Szwecji w walce o ujście 
Odry, z Brandenburgią. 

Zbliżenie ułatwił wybór na tron Polski, w maju 1674 r., nowego 
króla. W pierwszych latach swego panowania Jan Sobieski bardzo in
teresował się kwestią bałtycką i jasno zdawał sobie sprawę z polsko
-szwedzkiej wspólnoty interesów na tym obszarze. W 1657 r. elektor 
brandenburski zawarł z Polską przymierze przeciw Szwecji w zamian 
za uznanie go za niezależnego władcę Prus. Dla Sobieskiego, jak się 
wydaje, kusząca była perspektywa wykorzystania sytuacji politycznej 
dla odzyskania Prus Wschodnich drogą zbliżenia interesów dwóch państw 
nadbałtyckich. Trudno było jednak zapomnieć o długiej rywalizacji. 
Z punktu widzenia Francji przymierze polsko-szwedzkie było bardzo 
pożądane, gdyż stwarzało możliwość zorganizowania drugiego frontu na 
tyłach wroga. 

Gdy w listopadzie 1673 r. do Sztokholmu dotarła wiadomość, że król 
polski zmarł, rząd postanowił wysłać posła, barona Andersa Lilliehoka, 
który miał dopilnować interesów Szwecji w trakcie nadchodzącej elekcji. 
Jego korespondencja jest głównym w Szwecji źródłem wiedzy o stosun
kach z Polską w czasach panowania Jana Sobieskiego. Poseł otrzymał 
pierwotnie instrukcję, aby się sprzeciwiać elekcji kandydata Danii, Rosji 
i Brandenburgii, nie miał jednak możliwości wykonania tego polecenia, 
gdyż w momencie wyboru Jana III Sobieskiego był jeszcze w Szwecji. 
Został wysłany dopiero po tym wydarzeniu z nowy.mi instrukcjami. 
Miał złożyć gratulacje nowo obranemu władcy i zgodnie z planami de la 
Gardie, przy współpracy z francuskimi posłami, doprowadzić do przy
mierza między Polską a Szwecją. 

Lilliehok wkrótce po przybyciu do Warszawy w 1674 r. został przy
jęty przez króla i królową. W jego relacji czytamy o przychylności So
bieskiego dla planów przymierza. W trakcie negocjacji posłowie fran
cuscy zaproponowali, by Szwecja zaatakowała Brandenburgię, Rzeczy
pospolita - Prusy Wschodnie. Natomiast Lilliehok chciał, aby �obieski 
zaatakował Pomorze, Szwedzi zaś napadliby na Prusy, z tym że po woj-
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nie oba państwa wymieniłyby prowincje przez siebie zagarnięte. Dla 
Polski plan ten był mało interesujący, gdyż Prusy Wschodnie stanowiły 
prowincję bardziej ponętną niż Pomorze, a nie było żadnej gwarancji, 
że Szwedzi oddaliby zdobyte przez siebie ziemie. Nadal istniał więc kon
flikt interesów odnośnie do Prus. 

Lilliehokowi zlecono kontynuowanie negocjacji i wyposażono go 
w uprawnienia do podpisania traktatu z Polską. Niestety, jego kontakt 
z Sobieskim urwał się, gdyż król wyjechał z Warszawy na wojnę z Tur
kami. Mimo że poseł nie miał czasu na szczegółowe rozmowy, uważał 
jednak, że może potwierdzić przyjazne nastawienie władcy Rzpltej 
względem Szwecji. Później o sprawy stosunków polsko-szwedzkich dbali 
posłowie francuscy rezydujący w Warszawie. 

Zainteresowanie Francji związaniem militarnym Brandenburgii na 
wschodzie wzrosło po przystąpieniu elektora do koalicji przeciw Ludwi
kowi XIV, zwiększyło to szanse polsko-szwedzkiego przymierza. Jednak 
w końcu października Lilliehok (który był wówczas w Gdańsku) otrzy
mał list od Sobieskiego informujący go, że król nie może podejmować 
bezpośrednich rokowań tak długo, jak długo trwa wojna z Turcją. 

Na początku 1675 r. w stosunkach między obydwoma państwami na
stąpił kryzys, którego przyczyną raz jeszcze były Prusy. Do króla pol
skiego, przebywającego przy wojsku, dotarły mianowicie wieści o kon
centracji na Pomorzu wojsk szwedzkich, których celem miało być zdo
bycie Prus. Kryzys ten został szybko zażegnany, gdyż armia szwedzka 
wkroczyła do Brandenburgii i stało się jasne, że działania będą prowa
dzone w Niemcz;ech, a nie w Prusach, Tak więc stosunki polsko-szwedz

kie raz jeszcze uległy poprawie i na wiosnę rozmowy nabrały rozmachu. 
W czerwcu 1675 r. został podpisany w Jaworowie przez Polskę 

i Francję układ sojuszniczy, w którym Sobieski zobowiązał się wypo
wiedzieć wojnę Brandenburgii, gdy tylko zakończy działania na froncie 
tureckim. Następnym krokiem powinna być bardzo pożądana dla Fran
cji współpraca polsko-szwedzka. Ale po układzie w Jaworowie stosunki 
między tymi dwoma nadbałtyckimi państwami popsuły się, a jedną 
z przyczyn były klęski ponoszone przez Ludwika XIV i jego sprzymie
rzeńców. Także położenie polityczne i militarne Szwecji zmieniło się na 
niekorzyść po przegraniu bitwy pod Fehrbellin latem 1675 r. i wypę
dzeniu z Brandenburgii. Klęski poniesione na terenie Niemiec w ciągu 
lata, przewaga nieprzyjaciela na· morzu, pogarszająca się sytuacja na 
Pomorzu, wszystko to zmuszało do szukania rozwiązania w zaatakowa
niu Prus z Inflant, a takie przedsięwzięcie mogło być zorganizowane 
w porozumieniu z Rzpltą. Dało to asumpt do nowych rozmów. 

W ciągu następnych 3 lat Karol XI i Sobieski próbowali zorganizo
wać współpracę obu państw na t�renie tychże Prus Książęcych, które 
dotąd były jedyną poważną przeszkodą na drodze do porozumienia. 
W październiku 1675 r. Lilliehok opuścił Gdańsk, aby odnaleźć Sobies-
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kiego na południowych rubieżach Polski. Rozpoczęto rozmowy, których 
celem było zaplanowanie wspólnych poczynań obu państw przeciw 

elektorowi z zamiarem zdobycia Prus przez Szwedów wspomaganych 
przez Sobieskiego. Realizacja tego planu była uzależniona od zawarcia 

pokoju z Turcją, do czego doprowadził Sobieski w październiku 1676 r. 

Teraz, gdy główna przeszkoda na drodze do interwencji na północy zo

stała usunięta, król mógł zainteresować się problemami Bałtyku. 

Wiosną 1677 r. Lilliehok znowu przybył do Warszawy, aby kon

tynuować rozmowy, Sobieski jednak oświadczył, że nie może otwarcie 

współpracować, gdyż bez zgody sejmu nie mógłby wszcząć wojny. 

W zamian sugerował, aby Szwecja wtargnęła do Prus z Inflant, a on 

postawi do jej dyspozycji kilka tysięcy żołnierza. Bazując na tych su

gestiach Lilliehok sformułował projektowane przymierze w 12 artyku
łach. Król Polski miał zezwolić na zaatakowanie Księstwa Pruskiego 

i wesprzeć Szwedów zbrojnie. Zaplanowano, że Szwedzi mają uzyskać 
od pruskich stanów zerwanie z elektorem i oddanie się pod władzę 

króla polskiego oraz uznanie go i jego potomków za prawowitych 
władców. Natomiast gdyby sejm nie wyraził zgody na poddanie się Prus 
Sobieskiemu, wówczas król szwedzki zatrzymałby swoją zdobycz do 

chwili podpisania pokoju z elektorem. Celem Lilliehoka było zagwaran

towanie Szwecji rekompensaty w Prusach, jeśli nie uda się odzyskać 
Pomorza. W rezullacie tych negocjacji w maju 1677 r. powstało kilka 
wersji proponowanego układu. Wspólny plan akcji zakładał podjęcie 
przez armię szwedzką z pomocą polską działań z terenu Inflant z za
miarem zdobycia Prus dla Sobieskiego. Następnie elektor miał być za
atakowany na Pomorzu. Wykonanie tych zamierzeń było zależne nade 
wszystko od potencjału armii, jaką Szwedzi będą w stanie wystawić 

w Inflantach. Sobieski wahał się do ostatniej chwili. Wątpił, czy 
Szwecja jest w stanie zdobyć się na wystarczająco dużą armię, tym bar
dziej że poniosła ona straty na morzu z rąk Duńczyków. Co więcej, listy 

dotyczące polsko-szwedzkich negocjacji wpadły w ręce Duńczyków. 

którzy nie zwlekali z poinformowaniem elektora o ich treści. Być może 

Sobieski wątpił też, czy Szwedzi zająwszy Prusy zechcą je oddać. 

Konwencja została podpisana dopiero w sierpniu w Gdańsku, i to po 
osobistym zredagowaniu jej przez króla. Zdaniem Lilliehoka układ ten 
został napisany przez Sobieskiego, natomiast tłumaczenia na swój oj
czysty język dokonała królowa. W ostatecznej redakcji ustalono, że 

Szwedzi po zdobyciu Prus Wschodnich wymogą na stanach, by poddały 

się pod zwierzchnictwo Rzpltej i uznały króla i jego następców za 
swoich prawowitych władców. Szwedzi zobowiązali się wycofać z Prus 

zatrzymując jedynie Kłajpedę. Sobieski obiecał udzielić pomocy pry
watnym zaciągiem w sile 6-7 tysięcy żołnierza, który miał złączyć się 
z liczącą 8-10 tysięcy armią szwedzką. Każdy z władców przyrzekł nie 
nawiązywać rozmów pokojowych z Brandenburgią ani z żadnym in-
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nym państwem bez zgody swego sprzymjerzeńca. Przedstawiona powy
żej konwencja miała pozostać w tajemnicy. Fakt, że król Polski gotów 
był podpisać ten układ, nie zaskakuje, gdyż zapewniał on sobie w nim 
duże korzyści. Szwedzi zobowiązali się pomóc Sobieskiemu w zdobyciu 
Prus, ale nie żądali od niego pomocy przy odzyskaniu Pomorza. Gdyby 
Sobieski zagarnął Prusy, odzyskanie ich przez Brandenburgię byłoby 
niezmiernie trudne, a zaistniała sytuacja mogłaby zmusić elektora do 
szukania rekompensaty, czego obawiał się Karol XI, dlatego też dążył 
do otrzymania od Sobieskiego gwarancji, że ten wymusi na ich wspól
nym wrogu, by oddał Pomorze Szwedzkie. Także w przyszłości Szwecja 
mogłaby zapłacić utratą Pomorza za odzyskanie przez Sobieskiego Prus. 
Ale z podpisania konwencji odniosła również pewne korzyści dzięki 
stworzeniu zagrożenia dla Brandenburgii. Należało teraz szybko rozpo
cząć wojnę, jeżeli pomoc Sobieskiego miała być przydatna. Niestety, 
ekspedycja do Inflant nie została rychło zorganizowana. Wywołało to 
przypuszczenia, jakoby Szwedzi niepoważnie potraktow§lli Polaków. Po
wodem był jednak raczej brak środków umożliwiających szybką akcję. 

Na początku 1678 r. Sobieski doszedł do wniosku, że Szwedzi za
przepaścili szansę wspólnej wyprawy, dlatego zmienił orientację, ze
zwalając elektorowi na przemarsz przez ziemie polskie do Prus, tym 
samym unicestwiając szanse jakiejkolwiek akcji niedawnego sojusznika. 
Przekreślenie przez Sobieskiego szans wspólnej wyprawy nie było 
jednoznaczne z przyjęciem wrogiej postawy względem nadbałtyckiego 
sąsiada. Nowe plany króla były jednak zaprzeczeniem dotychczasowych 
zamiarów i odsuwały go od Szwecji i Francji. 

Osoby lubiące spekulacje mogłyby zastanowić się nad sytuacją, jaka 
by zaistniała, gdyby doszło do wspólnej akcji monarchów Rzpltei 
i Szwecji nad Bałtykiem. Niepowodzenie tego przedsięwzięcia przyczy
niło się do zainteresowania Sobieskiego nowymi planami. Ważną w nich 
rolę grało przymierze z Austrią, którego konsekwencją była pamiętna 
bitwa pod Wiedniem. Sojusz między Sobieskim a Karolem XI był tylko 
krótkim epizodem, jest jednak świadectwem wspólnych celów, z których 
zdawali sobie sprawę politycy w obu państwach. Do końca panowania 
Sobieskiego dostrzegano w Szwecji korzyści, jakie mogła przynieść współ
praca z Polską, jak pomoc w walce z Brandenburgią czy Danią. W latach 
osiemdziesiątych Szwecja próbowała wejść w przymierze z Rzpltą i ce
sarzem. Sobieski nie zgodził się na te układy, co - moim zdaniem -
musimy mu wybaczyć, jako że trudno spodziewać się, by zrezygnował 
ze swych dobrych stosunków z Brandenburgią bez żadnej rekompensaty. 

Dowodem istniejącej przychylności między obydwoma rodami jest 
wysłanie przez Karola XI na elekcję po śmierci Jana Sobieskiego posła, 
którego zadaniem było popieranie kandydatury Jakuba. Królewicz jesz
cze przed śmiercią swego ojca starał się o przychylność władcy Szwecji 
w nadchodzącej rozgrywce o tron. 
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Gdy Karol XII zdecydował się zdetronizować Augusta II, kandyda
tem jego był właśnie królewicz Jakub, dzięki dobrym stosunkom panu
jącym między obydwoma państwami za panowania ich ojców. Jesienią 
1703 r. Jakub otrzymał obietnicę poparcia w walce o tron. Posłowie 
szwedzcy w czasie spotkania z Karolem XII, które miało miejsce 
w Warszawie w styczniu 1704 r., otrzymali polecenie niedopuszczenia 
do wygrania elekcji przez innego kandydata. Niepowodzenie Karo
la XII w restaurowaniu na tronie Rzpltej Sobieskich było spowodowane, 
jak wiadomo, uwięzieniem królewicza przez Augusta II i odrzuceniem 
propozycji objęcia tronu przez jego brata Aleksandra. 

Tłumaczyła A. S. Hołdys 

POLEN UND SCHWEDEN IN DEN ZErrEN JOHANNS III. SOBIESKI 

Vor dem Hintergrund der polnisch-schwedischen Beziehungen in der 2. Hiilfte 

des 17. Jh. zeigt der Autor die zur Zeit der Herrschaft Jans III. Sobieski ein

getretenen Veranderungen in diesem Bereich. Gewilrdigt wird besonders der Bei

trag der schwedischen Diplomatie (Gesandter Lillieshi:ik) zur Annaherung zwischen 

beiden Landem. Der Verfasser weist sowohl auf die diesen Prozess begilnstigenden 

als auch beeintriichtigenden Faktoren hin . 




