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OSTATNIE LATA PANOWANIA JANA III ORAZ BEZKROLEWIE 
i WOLNA ELEKCJA PO JEGO ZGONIE W ŚWIETLE 

PAMIĘTNIKOW MONGRILLONA 

W ramach planu wydawniczego Biblioteki ZNiO został złożony w bie
żącym roku do druku w Wydawnictwie Ossolineum pamiętnik Mongril
lona, sekretarza Melchiora Polignaca, przetłumaczony przeze mnie z ję
zyka francuskiego, opracowany i opatrzony wstępem. 

Wydaniu pamiętnika przyświecał podwójny cel, po pierwsze, udostęp
nienie dodatkowego źródła ukazującego schyłkowe czasy Jana III, burzli
we bezkrólewie i wolną elekcję po jego zgonie, po drugie zaś zwrócenie 
uwagi na problem opinii Francuzów o Polakach i Rzpltej szlacheckiej 
w drugiej połowie XVII w., szczególnie o jej ustroju i kulturze poli
tycznej. Przedstawiciele tej narodowości bowiem byli równie licznie 
reprezentowani na dworze Jana Kazimierza i Ludwiki Marii, jak i na 
dworze Jana III i jego żony Marysieńki. 

Królowe pochodzenia francuskiego na tronie polskim stanowiły siłę 
przyciągającą dla swoich współziomków. Wielu z nich osiedliło się 
w Warszawie lub innych miastach polskich, parając się najrozmaitszymi 
zawodami. Wielu Francuzów podróżowało po Polsce. Najżywsza jednak 
była ich działalność dyplomatyczna na gruncie polskim. W wyniku obser
wacji i doświadczeń przybyszów znad Sekwany doszło do ukształtowa
nia się we Francji określonych opinii i 'Sądów o Polsce i Polakach. 

Kwestia ta zasługuje na większe niż dotąd zainteresowanie badaczy, 
zwłaszcza że istnieje do tego dość zasobna podstawa źródłowa w ·postaci 
pamiętników, różnorodnych relacji, opisów podróży, listów i prasy, m. in. 
„Gazette de France" (bibliografia drukowanych źródeł tego rodzaju 
dotyczących XVII w. została dołączona do edycji pamiętnika). 

Mongrillon przybył do Polski w świcie Polignaca w lipcu 1693 r. 
i gozostał tu z krótkimi przerwami do końca 1697 r. 

Po kolejnym zawodzie, jakiego doznał Sobieski ze strony Wiednia 

w ostatniej wyprawie mołdawskiej, mimo odnowionego sojuszu w 1690 r. 

i małżeństwa królewicza Jakuba ze szwagierką cesarza, Jadwigą Elżbietą 
Amalią Neuburską, doszło w 1692 r. do ponownego zbliżenia między 
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dworami w Wersalu i w Warszawie. Maria Kazimiera, rozczarowana 
podobnie jak król do cesarza, podpisuje przygotowany przez de Bethune'a 
dokument nawiązujący do traktatu jaworowskiego z 1675 r., gwaran
tujący Sobieskim poparcie ich planów dynastycznych przez króla fran
cus_kiego za cenę zawarcia przez Rzpltą odrębnego pokoju z Turcją. 
Wówczas to dyplomacja francuska pod kierownictwem Melchiora Po
li gna ca przystąpiła do energicznej akcji, której celem miało być odbu
dowanie silnego stronnictwa francuskiego w Polsce i realizacja zawar
tego układu. Polignacowi było ponadto dane przeżyć w Polsce śmierć 
króla, okres bezkrólewia oraz wolną elekcję. Bliskim świadkiem jego 
poczynań w tym okresie był Mongrillon. Zyskuje on możliwość bliskiego 
przyjrzenia się rodzinie Sobieskich i ich dworowi, odkąd Polignac otrzy
mał w 1694 r. zaproszenie do zamieszkania na zamku królewskim, co 
dowodziło zarówno zręczności dyplomaty, jak i naturalnej skłonności 
i sympatii obu małżonków królewskich do Francji i Francuzów. 

Mongrillon jest świadkiem zdarzeń ważnych i błahych. Dzięki jego 
dociekliwości powstało ciekawe źródło informacji, pochodzące od osoby 
wywodzącej się z grupy zawodowej, którą określilibyśmy współczesnymi 
pojęciami pomocniczą służbą dyplomatyczną. Pamiętnikarz, który sam 
miał ambicję wybicia się na niwie dyplomatycznej, koncentrował uwagę 
głównie na ludziach, i to wpływowych. Jego pamiętnik jest właściwie 
zbiorem charakterystyk różnych postaci, z którymi zetknął się 'bezpo
średnio lub o których słyszał. Kreśli on portrety, z których da się od
czytać zarówno wygląd fizyczny postaci, jak i ich profil moralny i psy
chologiczny tudzież postawę polityczną. Najwięcej miejsca poświęca, 
rzecz oczywista, królowi i królowej, obejmując ponadto wyraźnie krąg 
stronników francuskich i niektórych ich przeciwników. Obserwuje zre
sztą gwałtownie następujące zmiany w postawach jednostek i układach 
politycznych koterii magnackich, nie zawsze zresztą orientując się w ich 
przyczynach. Owe portrety słynnych osobistości stanowiły tło do przed
stawienia różnorodnych zagadnień i szczegółów wydarzeń związanych 
z poszczególnymi ludźmi. Pamiętnikarz wzbogacił własne spostrzeżenia 
świadectwami innych osób, zwłaszcza Francuzów, nieraz bardziej od 
niego zasiedziałych w Polsce. Pamiętnik �łaje zatem świadectwo mental
ności określonego kręgu Francuzów przebywających w Polsce, dowodzi 
ich ogólnego poziomu, stopnia wyrobienia politycznego oraz zrozumienia 
polskiej rzeczywistości. 

Pomimo pewnej ograniczoności sądów Mongrillona warto zwrócić 
uwagę na jego wypowiedzi dotyczące ustroju politycznego Rzpltej .. Czuje 
się on bowiem bardzo pewny w znajomości praw i zwyczajów politycz
nych Polski, szczególnie w odniesieniu do wolnej elekcji. Nabiera to 
specjalnego wydźwięku, kiedy uwzględnimy, że chodziło o spojrzenie 
człowieka posiadającego świadomość polityczną wyrobioną w warunkach 
absolutyzmu królewskiego. 
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Mongrillon widział scenę polityczną od strony kulis. Był świadkiem 
metod stosowanych przez Polignaca, choć nie wydaje się, by był grun

townie wtajemniczony w jej szczegóły i cele. Najbardziej godne uwagi 
są fragmenty relacji odnoszące się do bezkrólewia po śmierci Jana III 
i wolnej elekcji, kiedy to nasiliła się działalność polityczna Francuzów 

oraz ich zwolenników w Polsce. Uwagi te pozwalają na odtworzenie 
klimatu wydarzeń związanych z wolną elekcją, przedstawienia nastro- \ 
jów, opinii oraz w pewnym stopniu na naświetlenie stosunku Francu-

zów do wolnej elekcji w Polsce. 
Postać pamiętnikarza była już dotąd znana i wymieniana anonimowo 

w opisach i relacjach historycznych w osobie trzeciego kuriera wysła

nego przez Polignaca do Francji po elekcji Contiego w czerwcu 1697 r. 

Z pozycji tegoż właśnie trzeciego kuriera Mongrillon przedstawił włas
ną, nie znaną dotąd wersję przyczyn spóźnionego przybycia Contiego 

do Polski po elekcji. Końcowa bowiem część jego pamiętnika jest pole
miką, którą podjął z Michelem de la Bizardiere'em po ukazaniu się 
v1 1698 r. jego Historii podwójnej elekcji w Polsce 1

. Mongrillon oczysz
cza się z postawionych mu tam zarzutów świadomego zatrzymania listów 
Rzpltej napisanych przez prymasa do księcia Contiego, aby dostąpić 
osobistego zaszczytu zawiezienia ich elektowi do Francji, naświetlając 
stanowisko, jakie zajął Polignac w sprawie wyekspediowania tychże li
stów. Wiedział on ponoć o tym, że wspomniane listy leżały sobie spo
kojnie na stole w pokoju Mongrillona w Warszawie przez ponad 3 ty
godnie, gdy tymczasem były one tak bardzo oczekiwane na dworze 
francuskim, który chciał mieć oficjalną podstawę do wyprawienia Con
tiego po koronę Sobieskiego. Tajemnicze zachowanie się Polignaca wska
zuje także na brak porozumienia i całkowitej szczerości między dworem 
wersalskim a ambasadorem w Polsce. 

Sądzę, że zamiary wydania pamiętnika Mongrillona warte są odno
towania również ze względu na to, że ostatni pamiętnik francuski z cza
sów Sobieskiego ukazał się w Polsce w końcu XIX w. 

DIE LETZTEN JAHRE DER HERRSCHAFT JOHANNS IIl., 

DAS INTERREGNUM UND DIE FREIE ELEKTION NACH SEINEM TODE 

IM LICHTE DER MEMOIREN MONGRILLONS 

Der Ossolineum-Verlag wird in naher Zukunft die Memoiren des Franzosen 

Mongrillon, des Sekretars des Botschafters Melchior Polignac, herausgeben, die 

eine zusatzliche Quelle liber die letzten Jahre Johanns III., das turbulente Interreg

num und die freie Elektion nach dem Tode des Konigs darstellen. Der Verlag 

verfolgt auch die Absicht, die _
Aufmerksamkeit auf die franzosischen Memoiren 

1 M. de la B i  z a r  d ier e, Histoire de la scisswn ou division arrivee en Po

logne au sujet de L'election d'un roi par ... , Paris 1698.
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und Berichte ilber Polen zu lenken, die filr die Rekonstruktion der fremden Mei

nungen ilber Polen sehr wertvoll sind. 

Neben der Charakteristik der Hauptfiguren des koniglichen Hofes und der 

franzosischen Partei verdient besondere Beachtung jener Teil des Berichts von 

Mongrillon, der den Verlauf der freien Elektion betrifft und die Umstande be

schreibt, die, nach Meinung des Verfassers, die i\nkunft des Filrsten Conti in 

Polen verzogerten. 
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