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MARIA KAZIMIERA SOBIESKA WOBEC KANDYDATURY 
SYNA JAKUBA PODCZAS BEZKRÓLEWIA 

W SWIETLE DEPESZ AMBASADORA POLIGNACA (1696-1697) 

W literaturze historycznej zakorzenił się mocno pogląd o niechętnym 
stosunku Marii Kazimiery do syna Jakuba. Pogląd ten występował 
jeszcze za życia Jana III, a szczególnie zaostrzył się po jego zgonie w za
ciekłej walce o tron 1. 

Okres bezkrólewia 1696-1697, niezwykle burzliwy w wydarzenia. 
nie doczekał się dotąd, pomimo obfitości źródeł, rzetelnego opracowania. 
Jednym z dokumentów rzucających sporo światła na ten fragment dzie
jów polskich są depesze ambasadora Ludwika XIV na dworze Jana III, 
opata Bonportu Melchiora Polignaca 2

. Ukazują one nieco odmienny 
obraz stosunków między królową a jej najstarszym synem, niż głosiła 
to powszechna opinia. 

Generalnie treścią tych relacji jest sprawa kandydatury księcia Con
tiego do korony polskiej. Ambasador Francji poświęca jednak sporo 
miejsca postawie królowej wdowy wobec Jakuba, gdyż ma ona ogromne 
znaczenie dla realizacji jego planów elekcyjnych. Jedynie walka o skarby 
po zmarłym królu nie znalazła szczegółowego zrelacjonowania, a stało 
się to z powodu choroby opata w pierwszym okresie bezkrólewia. Ale 
już w depeszy z 31 VII 1696 r. Polignac donosi Ludwikowi XIV o opo
wiedzeniu się Marii Kazimiery za najstarszym synem. Na poparcie tej 
wiadomości poseł cytuje słowa Sobieskiej, które wielokrotnie z jej ust 
słyszał, ,,to jest że nigdy nie zechce szkodzić najstarszemu synowi, jak-

t A. W a 1 ew sk i, Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III, i. I, Kraków 1874; 
K. Ja r o ch o w ski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili

wstąpienia króla Karola XII na ziemię polską, Poznań 1856; L. R o  g a 1 s ki, Dzieje

Jana III Sobieskiego, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, Warszawa

1847; ostatnio M. Kom as z y ń ski, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po

koronę Sobieskiego, Warszawa 1979.
2 Depesze księdza de Polignac, posła francuskiego, po śmierci Jana III króla

polskiego, cz. I i II (Roczniki Towar zyst wa P r zyjaciół Nauk Poznańskiego, t. VII, 
1872). 
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kolwiek jest niegodny jej miłości - co większa, że woli go widzieć na 

tronie polskim niż cudzoziemca. Uczucie to zupełnie w niej pojmuję, bo 

matka zawsze jest matką" 3_ 

Następna relacja wysłannika Wersalu przynosi jeszcze jedną, po
dobną w treści wypowiedź Sobieskiej. Królowa stwierdza w niej, że 

jeżeli kandydatura jej syna upadnie, ,,natenczas wszystko jej jedno, czy 

Neuburg, czy kto inny zostanie królem polskim" 4
. 

Kolejna depesza przytac�a fragmenty rozmowy, jaką poseł fran
cuski przeprowadził z Marią Kazimierą. Ambasador stwierdził w niej, 

iż królowa raz jeszcze podkreśliła, ,,że gdyby wybór od niej zależał, 
pewno by go '[królewicza Jakuba] nie przełożyła nad innych" 5

. Odmó

wiła też wszelkiej współpracy ze stronnictwem francuskim w myśl swo

jej zasady, iż „cały majątek poświęcę dla zachowania mojej rodziny na 

tronie ... a jeżeli przegram, niech panuje kto chce" 6• Po zakończeniu

óbrad sejmu konwokacyjnego w depeszy z 2 X 1696 r. poseł zawiadamia 
swojego monarchę, iż „królowa i królewicz Jakub ... starali się koniecz

nie, aby zmienić dzień elekcji naznaczony ... na 15 V [1697 r.]" 7 na 
wcześniejszy, bardziej korzystny dla królewicza. 

Polignac uskarżał się również w swych doniesieniach na „zgodną 
współpracę" hajduków królowej i królewicza, którzy występowali prze
ciw jego służbie do tego stopnia, że musiał prosić kardynała Radziejow
skiego o przysłanie straży do obrony ambasady 8• 

W świetle analizy tych depesz zarysowuje się postawa Marii Kazi
miery jako czułej matki, która pomimo niechęci do syna wywołanej 
walką o skarby stawia go na ,pierwszym miejscu wśród kandydatów do 
tronu polskiego. 

Taka ocena sytuacji przez Polignaca była z pewnością tendencyjna. 
Zmierzała ona do pozyskania Ludwika XIV dla kandydatury księcia 

Contiego. Początkowo stanowisko króla Francji było bardzo życzliwe dla 
rodziny Sobieskich. Opat Bonportu miał „wszelkimi siłami popierać ... 
zamiary królowej polskiej" 9_ ,,Król Słońce" nie zamierzał wystawiać 
kandydatury francuskiej na polską elekcję, lecz w końcu uległ suge-

-- stywnym namowom swojego ambasadora i wyraził zgodę na kandyda
turę wymienionego wyżej księcia. 

Polignac, wiążąc ściśle Marię Kazimierę z królewiczem Jakubem 

dążył do zdyskredytowania jej w oczach Ludwika XIV, gdyż osoba 
królewicza ze względu na jego austriackie małżeństwo nie mieściła się 

3 Tamże, cz. I, s. 14--15. 
4 Tamże, cz. I, s. 19. 
5 Tamże, cz. I, s. 22. 
6 Tamże. 
1 Tamże, cz. I, s. 37. 
a Tamże, cz. II, s. 2. 
9 Tamże, cz. I, s. 1. 
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w orbicie zainteresowań polityki Wersalu. Dlatego też oboje Sobiescy, 
tak matka, jak i syn, musieli zejść na dalszy plan. 

W miarę zbliżania się elekcji, gdy walka stronnictw weszła w naj
bardziej decydującą fazę, Polignac uskarżał się w ,swych depeszach na 
działalność królowej, tym razem w Gdańsku, gdzie przeszkadzała miej
scowym kupcom w wypłacaniu stronnictwu francuskiemu przesyłanych 
mu z Paryża sum. Wysuwał także przypuszczenie, iż „królewicz Jakub 
i królowa, korzystając z nieprzyjaznego dla Francji usposobienia gdań
szczanów, mogliby pomyśleć, jak zabrać [sobie] powyższą sumę [200 tys. 
talarów]" 10. 

W depeszy t 3 V 1697 r., a więc na parę dni przed rozpoczęciem 
się elekcji, Polignac i przybyły z Francji drugi poseł Ludwika XIV, 
opat de Chateauneuf, obawiali się połączonych sił królowej i jej syna. 
Donosili oni księciu Contiemu, co następuje: ,,chociażby rodzina królew
ska nie połączyła się z Niemcami, to królewicz Jakub sam zostawszy 
obrany w wielu wojewódŹtwach, gotów jest z pomocą królowej utwo
rzyć sobie dostateczne stronnictwo do ogłoszenia siebie królem, a na
stępnie iść na Kraków, oblec go z pomocą wojsk, które trzyma na gra
nicy, ukoronować się i zwiększyć stronnictwo rozdaniem opróżnionych 
urzędów" 11. 

Także po otwarciu obrad sejmu elekcyjnego depesze pełne były wia
domości o poczynaniach stronnictwa Sobieskich, które jednomyślnie opo
wiedziało się za Jakubem. Oznaczało to, że Maria Kazimiera do końca 
popierała swojego syna 12

. Po jego klęsce i ogłoszeniu podwójnej elekcji 
znaczenie stanowiska Sobieskiej wzrosło. Daje temu wyraz Polignac 

w swych doniesieniach przesyłanych do Francji. W relacji z 15 VII 
1697 r. informuje on swego monarchę o usiłowaniach pozyskania kró
lowej dla siebie zarówno przez stronnictwo francuskie, jak i saskie. 
Zabiegi te okazały się niepomyślne dla zwolenników księcia Contiego. 
Ambasador ubolewał, iż „królowa oświadczyła wyraźnie, że chce się 
udać pod protekcję elektora saskiego" 1a. 

Kończąc powyższe uwagi należałoby też przedstawić sprawę kandy
datury elektora Bawarii Maksymiliana Emanuela, o którym wiadomo, 
że również liczył się w planach elekcyjnych Marii Kazimiery. Także 
Ludwik XIV był mu przychylny. Dał temu wyraz w swojej pierwszej 
instrukcji wysłanej do Warszawy. Nakazywał w niej Polignacowi, aby 
popierał zamierzenia królowej, ,,gdyby działała z księciem bawarskim, 
oddając mu koronę" l4. Jednakże z kolejnych poleceń, jakie monarcha 
francuski przesłał swojemu wysłannikowi, wynika, że elektor bawarski 

10 Tamże, cz. II, s. 5. 
11 Tamże, cz. II, s. 9-10. 
12 Tamże, cz. II, s. 16.
1a Tamże, cz. II, s. 36. 
14 Tamże, cz. I, s. I. 
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,,nie pragnie korony polskiej" 1s. Słowa te potwierdza zrelacjonowana 

przez ambasadora wypowiedź Sobieskiej, ,,że elektor bawarski kazał jej 

oświadczyć kilkakrotnie, iż ... nie ma zamiaru starać się o tron polski" 16• 

Również i ta kwestia posłużyć miała rzutkiemu opatowi do pomyślnego 

zakończenia starań o całkowite wykreślenie królowej i jej syna z dal

szych planów Ludwika XIV. 

Omawiany wyżej problem jest doskonałym przykładem na potwier

dzenie wniosku, jaki stę nieodparcie nasuwa w podsumowaniu dotych

czasowych rozważań - o tendencyjności, a także stronniczości przeka

zywanych przez Polignaca wiadomości. 

MARIA KASIMIRA SOBIESKA UND DIE KANDIDATUR IHRES SOHNES JAKOB 

WXHREND DES INTERREGNUMS IM LICHTE VON DEPESCHEN DES 

GESANDTEN POLIGNAC (1696-1697) 

Entgegen die eingewurzelten Meinungen von der Abneigung der Konigin 
gegen ihren Sohn Jakob fiihrt die Lekture von Depeschen des Botschafters Po
lignac zu etwas anderen Schlussfolgerungen. Die Konigin-Witwe erscheint dort 
ais eine zartliche Mutter, trotz ihrer Abneigung gegen den Sohn wegen des Kamp
fes urn die Schatze. Unter den Kandidaten zum polnischen Thron stellt sie ihn 
an erste Stelle. Eine solche Beurteilung der Lage durch Polignac war gewiss 
tendenzios und sollte den franzosischen Konig fiir die Kandidatur des Filrsten 
Conti elnnehmen. Nachdem sich Ludwig XIV. fiir die Kandidatur Contis aus
gesprochen hatte, treten die Sobieskis in den weiteren Depeschen in den Hinter
grund. Aus sparlichen Erwahnungen geht hervor, dass Maria Kasimira ihren 
Sohn bis zum Ende unterstiltzt hatte. 

is Tamże, cz. I, s. 7 .. 
1G Tamże, cz. I, s. 21. 




