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RÓD SOBIESKICH W EUROPIE PO ŚMIERCI JANA III 

W ciągu trzech pokole·ń przeobrażała się pozycja i znaczenie rodu 
Sobieskich. Marek - żołnierz i senator, który wzniósł rodzinę do po· 
zycji magnackiej, Jakub - ,,godny i zasłużony", parlamentarzysta 
i przywódca szlachty sejmowej, utrwalił ogólnonarodowe znaczenie rodu 
i · pomnożył jego fortunę; Jan, po śmierci brata, dziedzic rozległych 
dóbr - z magnata król - dążył wraz z żoną Marią Kazimierą do stwo
rzenia królewskiej dynastii. 

Małżeństwo z Francuzką i jej krewniacze związki (małżeństwa sióstr 
i brata) stanowiły niejako rozgałęzienia tej poszerzonej rodziny i w za
mysłach królewskich, a także wbrew nim, odgrywać miały pewną rolę 
w kraju i na arenie międzynarodowej. Powiększyła się też bezpośrednia 
rodzina królewska. Z hetmańskiego okresu pożycia małżeńskiego ucho
wał się jedynie syn Jakub Ludwik (ojcem chrz.estnym był mu Lud
wik XIV). W okresie królewskim troje dzieci przeszło szczęśliwie przez 
krytyczny wiek niemowlęctwa, a to w kolejności: Teresa Kunegunda 
ur. w 1676, Aleksander Benedykt ur. w 1677 i Konstanty Władysław 
ur. w 1680 r. 

Po wiktorii wiedeńskiej sława imienia Sobieskiego nie miała sobie 
równej w Europie, torowała ona drogę dalszym ambicjom dynastycznym 
i kojarzonym związkom małżeńskim jego starszych dzieci. 

Gdy król Jan III w dniu 17 VI 1696 r. rozstawał się z tym światem, 
bez sporządzenia testamentu, dwóch młodszych synów nie osiągnęło 
jeszcze wieku pełnoletności. Dwoje starszych dzieci poprzez małżeństwa 
było już uwikłanych w międzynarodowe układy i zajmowało trwałe 
miejsce na arenie politycznej. Zdawało się również, iż królowa wdowa 
zachowa kierowniczą, władczą pozycję w rodzinie - tym bardziej że 
otoczona/ racziej złą niż dobrą sławą była postacią znaną w Europie 
i braną pod uwagę w kołach dyplomatycznych. 

Królewski dom, kreowany przez Jana III, rozpadł się już w następ
nym pokoleniu i wygasł w linii męskiej. Zdecydowany cios zadała mu 
klęska elekcji. Zmienna i burzliwa sytuacja międzynarodowa oraz wielo
rakie powiązania z panującymi domami skazały braci Sobieskich, a przede 

B - Sobótka 2/80 



356 Zofia Libiszewska 

wszystkim Jakuba, na rolę permanentnych pretendentów, dożywotnich 
królewiczów, liczących na zmianę koniunktury i pomoc obcą. Sytuacja 
ta uniemożliwiła im powrót do dawnej, przedkrólewskiej pozycji pol
skich magnatów, lokalnych potentatów dbałych o swą fortunę i ojcow
ską schedę. Przebywając przeważnie za granicą, skoligaceni z wieloma 
książętami Rzeszy i francuskiej arystokracji, Sobiescy ostatniego poko
lenia nabrali cech kosmopolitycznych, dbając przede wszystkim o po
zycję równą książętom krwi. Przyjęli obyczaje i styl życia udzielnych 
władców i następnym latoroślom również w tej sferze upatrywali przy
szłe mariaże _(morgantyczne małżeństwo Konstantego jest tego potwier
dzeniem). 

Ambicje polityczne i dworski aparat, którym otaczała się zarówno 
królowa Maria Kazimiera w Rzymie i w Blois, jak i Jakub w Oławie, 
pochłonęły fabularne bogactwa, gromadzone skrzętnie przez króla Jana, 
wpędziły ich niebawem w finansowe tarapaty. Nastąpił zatem rozpad 
jednej z największych w okresie staropolskim fortun. Uzyskane ze sprze
daży pieniądze wypływały za granicę, podobnie jak rozproszyły się 
po Europie cenne kolekcje i klejnoty rodzinne. 

Zbieżność końca dynastii i końca rodu, aczkolwiek odmienne były 
ich bezpośrednie przyczyny, nie jest tylko sprawą przypadku. Sytuacja 
polityczna, która przekreśliła plany dynastyczne, zaważyła również na 
decyzjach rodzinnych i życiu w rodzinie (niespełnione nadzieje świetnych 
partii dla młodszych królewiczów). 

Od czasów Karola Boromeusza Hoffmana, który ponad st9 lat temu 
na łamach „Gazety Polskiej" przedstawił w odcinkach rozprawę pt. 
Historia upadku dynastii Sobieskich 1, wiedza historyczna o epoce i lo
sach poszczególnych członków rodu została znacznie poszerzona. Za
gadnienia międzynarodowe, przebieg elekcji i zawiła sytuacja Polski 
w latach wojny północnej doczekały się wyczerpujących studiów 2

. Mo
nografie K. Piwarskiego o polityce ostatnich lat panowania Jana III 
i politycznej osobowości jego syna, Jakuba s, przyniosły nowe zasoby 
wiedzy żródłowej. Nurt „oławski" zapoczątkowany monografią Piwar
skiego kontynuowany jest w pięknych publikacjach W. Roszkowskiej 4. 

Autorce tej zawdzięczamy również nowe ujęcie i nowe spojrzenie na 

1 K. B. Hoffma n, Historia upadku dynastii Sobieskich (Ga zeta Polska, 1862).
2 Por . J. St as z ewski, O miejsce w Europie , Warszawa 1973; M. Kom a

s z y ń ski, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego, War

sz awa 1971; J. A. Gier o wski, W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1971; te n że. 

Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r., Warszawa 1965. 

s K. P i  w a r s  ki, Między Francją a Austrią. Z dziejów polityki Jana III So

bieskiego w latach 1687-1690, Kr aków 1933; te n że, Królewicz Jakub w Otawie, 

Kraków 1939. 
ł W. Ros z ko wsk a, Oława królewiczów Sobieskich, Wrocław 1968; taż, 

Polskie dzieje Palazzo Zuccari i Villa Torres-Maita w Rzymie (Kwar t. Architek

tur y i Ur b anistyki, 1964). 
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pobyt Marysieńki i jej synów w ;Rzymie. Krzywdzące i jednostronne 
oceny M. Loreta s o kapryśnej Ma�ysieńce i fanaberiach jej młodszych 
synów ustępują ukazanym przez Roszkowską zasługom na polu krze
wienia kultury teatralnej i muzycznej. 

Kreowanej przez Boya-Żeleńskiego, obdarzonego talentem i intuicją 
historyczną narratora, wizji królowej Marysieńki trudno się oprzeć. 
Stwierdzić należy jednak, że lata wdowieństwa królowej potraktowane 
zostały bardzo skrótowo. Nie uruchomione były bowiem zasoby źródło
we dotyczące tego okresu. Należałoby postulować za M. Komaszyńskim, 
by ten dwudziestoletni okres życia Marii Kazimiery został w pełni opra
cowany 6

• Królowa wdowa, żywy świadek wielkich czynów męża, matka 
pretendentów, przyczyniła się w dużym stopniu do podtrzymania na 
zachodzie tej sprawy, pamięci i kultu, którym otoczone było nazwisko 
Sobieskich. Wbrew krążącym opiniom dążyła do konsolidacji rodziny, 
jej solidarności i wzajemnej pomocy. Kojarzyła, acz bez powodzenia, 
małżeństwa swych synów i nieletnich jeszcze wnuczek. 

O ile królewiczowie Sobiescy, a także rezydująca w Rzymie i w Blois 
ich niezwykła matka, wchodzą znów na karty historii, o tyle ukochana 
córka Jana III, Teresa Kunegunda, nie przyciągnęła uwagi żadnego dzie
jopisa polskiego. Odnajdujemy ją w jakże już kurzem pokrytych studiach 
bawarskiego historyka K. Th. Heigla 7 i późniejszych biografów elektora 
Maxa Emanuela e. Ostatnio w języku niemieckim szkic jej poświęcił 
polski emigrant K. Czarkowski-Golejewski 9. Dochowało się wiele listów 
pisanych przez nią i do niej. Postać jej zasługuje na wydobycie. Losy 
Teresy Kunegundy bowiem stanowią bardzo istotne uzupełnienie poli
tycznej epopei jej braci 10. Warto też dodać, że Teresa Kunegunda nie 
uległa zniemczeniu. Z mężem korespondowała w języku francuskim. 

s M. L o r e t, Życie polskie w Rzymie w XVIII w., b.m. 1930. 
6 M. K o m  a s  z y ń ski, Zamek w Blois, ostatnia rezydencja Marii Kazimiery

Sobieskiej (1714-1715) (PH, 1978, z. 2, s. 239-259); nowe fakty do życiorysu 
Marii Kazimiery wnosi jej biogram pi óra A. Kerstena, PSB, t. XX. 

7 K. Th. H e  i g e 1, Die Beziehungen des Kurf. Maximilian Emanuel v. B. 

zu Polen 1694-1696, Miinchen 1864; t e  n ż e, Die Beziehungen des Kurf. M.E. v. B. 

zu Rakocy, Milnchen 1855; t e  n ż e, Studien und Abhandlungen zur neuen Ge

schichte Bayerns, Milnchen 1883; t e  n ż e, Die Korrespondenz des Kurf. M.E. mit 
seiner zweiten Gemahlin Therese Kunigunde (Quellen und Abhandlungen, nr 1, 
Milnchen 1884). 

a L. H il t t 1, Max Emanuel. Der blaue Kurfurst 1679-1726. Eine politische 

Biographie, Milnchen 1976. 
9 K. Cz a rk o w ski-Go 1 e j  e w  ski, Die Kurfii.rstin Therese Kunigunde

(Zeitschrift fiir Bayerische Landesgeschichte, 1974, s. 845-870); odbitkę artykułu 

zawdzi ęczam uprzejmości doc. dra hab. M. Komaszyńskiego. 
1o K. K r  u p  i ń ski, Dzieci Króla Jana III Sobieskiego (Mówi ą wieki, 1978, 

z. 1), artykuł pożyteczny i ciekawy, niesłusznie jednak autor kwituje, iż Teresa

Kunegunda „nie utrzymywała bliższych stosunków ani z matką, ani z braćmi".
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Dwom synom nadała, nie spotykane poprzednio w rodzinie Wittelsba
chów, imię Jan 11. 

Niniejszy artykuł, wyrosły na kanwie dotychczasowej historiografii 
i udostępnionych drukiem źródeł, jest ,niejako glosą do znanycłi już 
faktów, ich refleksją interpretacyjną. Nadając mu tytuł Rodzina So

bieskich w Europie, ograniczyłam jego zakres do dwu wątków: pierw
szy to pozycja rodziny w Europie, jej uznanie i powiązania z europej
skimi dworami, ,drugi to pasmo szans i nieziszczonych nadziei, które 
przynosiły Sobieskim burzliwe i zmienne powikłania międzynarodowe. 

* * 

* 

Potomstwu Jana III wypadło zyc i �ziałać w czasach szczególnie 
skomplikowanych i burzliwych. Historycy żgadzają się bowiem, że prze
łom XVII i XVIII w. stanowi wyraźną cezurę między epokami 12. Być

może za moment przełomowy w układzie międzynarodowym należałoby 
uznać właśnie elekcję 1697 r. Przegrana to Sobieskich, ale i kompromi
tująca porażka Francji. Załamała się jej polityka wschodnia, załamała 
się szansa na hegemonię w świecie, na wschodzie zabłysnął już talent 
Piotra I i sprawy Rzpltej weszły w orbitę jego zainteresowań. Rywali
zacja francusko-habsburska i wiekowy spór o hegemonię na Bałtyku 
przerosły w wielostronne konflikty i wojny, które ogarnęły wszystkie 
niemal kraje europejskie. W tych warunkach utrzymać się mogły jedy
nie jednostki o dużej „sile charakteru". Żadne z dzieci Sobieskiego jej 
nie miało. Miała ją natomiast królowa Marysieńka i z nią jedną liczono 
się w świecie dyplomatycznym. Trafiła jednak na godnego przeciwnika 
i słus.zne wydaje się stwierdzenie La Bizardiere'a, że Polignac „był na
rzędziem upadku Sobieskich" 1a. 

Poseł francuski przyczynił się również do nadania rozgłosu niesnas
kom w rodzinie Sobieskich i przygwożdżenia Marysieńki we współczes
nej opinii francuskiej . Znamienny jest sąd Saint Simona: ,,Miała zgubny 
wpływ na męża w ostatnich latach jego życia, co sprawiło, że nikt nie 
żałował - gdy umarł i żadne z jego dzieci nie otrzymało tronu po 
ojcu ... To co wyrabiała z księdzem Polignac, ambasadorem Francji, 
po śmierci władcy, znajduje się w każdym podręczniku historii. W końcu 

11 Por. W. D w o r z a c z ek, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 76. 
12 Por. uzasadnienie cezury w rozdziałach wstępnych syntez historii powszech

nej, Z. Wójc ik, Historia powszechna XVI-XVI! w., Warszawa 1968, i E. Ro

s t  w o r o  w sk i, Historia powszechna XVIII w., Warszawa 1978. 
13 M. D. B i z ar d ier e, Bezkrólewie po Janie III Sobieskim dzieia... tłum. 

J. Bartoszewicz, Wilno 1853, s. 65. Tytuł oryginału, Histoire de ia scission ou

division arrivee en Pologne le 17 Juni 1697 au sujet de t'etection d'un roi, par

M. de la Bizardiere, Paris 1700.
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znienawidzona w Polsce przez wszystkich, aż do swych kreatur. i dzieci 
zabrała skarby i ojca i usunęła się do Rzymu" 14

. 

· Propaganda zrobiła swoje. Gwałtowne przeciwnatarcie dyplomacji
francuskiej, której sprzyjały porachunki wielmoży skłóconych z rodziną
Sobieskich, zmiotły kandydaturę Jakuba już w pierwszej próbie na
sejmikach. Nawet cesarz, szwagier żony Jakuba, nie widząc dla niego
szans, poparł elektora saskiego, kandydata, który „siłą przebicia" zasko
czył „contystów" i wprawił w zdumienie Europę.

Cofnijmy się jednak ':"stecz i przypomnijmy, jak w Europie przyjęta 
została królewskość domu Sobieskich. W protokole dyplomatycznym 
i obyczajach dworskich król elekcyjny i jego rodzina nie byli traktowa
ni na równi z dziedzicznymi. Różnice te były przestrzegane i rygory
stycznie stosowane. Podobnie i posłowie elekcyjnego monarchy zajmo
wali odpowiednio niższe miejsca od wysłanników monarchów z bożej 
łaski. Ongiś odczuła to gorzko Ludwika Maria, nie mogła się z tym 
również pogodzić Maria Kazimiera i o swą pozycję królowej wdowy 
walczyła uparcie aż do śmierci. Afront spotkał króla i najstarszego syna 
Jakuba, gdy po wiktorii wiedeńskiej przedstawiony cesarzowi nie został 
przez niego powitany zgodnie ze zwyczajami przysługującymi synom 
królewskim. Cesarz nie uchylił kapelusza 1s. Prasa i okolicznościowe re
lacje drukowane w wielu krajach europejskich nadmieniały zarówno 
o udziale królewicza i jego męstwie w boju, jak i doznanym upoko
rzeniu.

Małżeństwo Jakuba z Jadwigą Elżbietą Neuburską, siostrą cesarzo
wej, i obranie rezydencji w Oławie zmieniło stosunek Europy do Ja
kuba. Nie był on już tylko synem elekcyjnego monarchy, stawał się 
przez małżeństwo członkiem familii cesarskiej, przynależnym do poli
tycznego klanu Habsburgów, narzędziem ich polityki. Tak też pojmował 
te rodzinne związki sam cesarz, domagając się lojalności i uległości. 
Jakub okazał się bardzo drażliwy na punkcie swojej godności, pragnął 
zachować niezależność i pomimo przegranej na elekcji tytułował się 
nadal królewiczem i domagał się zwrotu „Altesse" w korespondencji do 
niego kierowanej 16

. Odmówił złożenia przysięgi na wierność Augusto-

14 S a i n t - S i m  o n, Pamiętniki, przeł. A. M. Bocheńscy, t. II, Warszawa 
1961, s. 57.

15 W liście Jana III do żony po zwycięstwie, opublikowanym w całej Europie, 
czytamy: ,,Stanąwszy tedy przeciwko sobie prezentowałem mu [cesarzowi - Z. L.] 
syna swego, który się mu zbliżywszy ukłonił. Nie pociągnął cesarz nawet ręką do 
kapelusza, na co ja, patrząc, ledwom nie zdrętwiał". J. S o b i e s k i, Listy do

Marysieńki, wyd. L. Kukulski, t. II, wyd. 3, Warszawa 1973, s. 214 i n.; sekretarz 
króla, Tomasz Talenty, podawał w liście: ,,gdy królewicz Jakub - po oswobo
dzeniu Wiednia - przedstawił się cesarzowi, ten nie zdjął nawet kapelusza przed 
nim". J. U. N i e m  c e  w i c z, Pamiętniki o dawnej Polszcze, t. V, Warszawa 1830, 

s. 306.
10 Pi w a r s  k i, Królewicz ... , s. 21.
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wi II, wymaganej w zamian za swobodę w dysponowaniu dobrami ojca, 

,,estymując bardziej konserwację honoru niż iacturam substancjej" 17. 

Choć tytułował się szumnie, ,,princeps regius Poloniae et Lithuaniae, 

Olavae dux", nawet w Rzymie nie mogąc liczyć na honory przysługu

jące członkom rodziny panującej, zrezygnował z audiencji u papieża. 

Podobnie przy wyborze Teresy Kunegundy na żonę elektora bawar

skiego Maksymiliana II Emanuela jedyny defekt panny stanowiło to, 

iż była córką króla elekcyjnego 1s. Ale cesarz i Hiszpania poparli ten

związek. Potężny bowiem posag i sława nazwiska kompensowały ten 

poważny mankament. Teresa Kunegunda Sobieska stała się więc elekto
rową bawarską, matką dziedzicznych książąt, a w pierwszych latach 

również przybraną matką elektorskiego synka z pierwszego małżeństwa 

z Habsburżanką, dziecka przeznaczonego na następcę tronu hiszpańskie

go. W polityce europejskiej zarówno elektor, jak i jego druga żona zaj

mowali kluczowe miejsce. O ich pozyskanie zabiegała dyplomacja fran
cuska i próbowała poprzez polską żonę odciągnąć elektora od Ligi Augs

burskiej 19. On sam, zachęcony przez teściową, znalazł się również na

liście kandydatów do korony polskiej. Słuchy o tej kandydaturze krą

żyły jeszcze za życia króla. ,,Mam też od pewnego sub ,5ecreto tę re

lacyą - donosił K. Sarnecki - że ks. JM Bawarski srodze akomoduje 

się królowej JM serdecznymi listami życząc być sukcesorem Królestwa 
Polskiego". Autor relacji snuje domysły, iż królowa tej kandydaturze 

nie będzie przeciwna, gdyż w ten sposób pozostanie z córką na dworze 

i będzie młodej parze doradczynią 20. 

Zgłoszenia pro forma nie poparł jednak odpowiednimi zabiegami ani 
wkładem finansowym. Myśl o sukcesji hiszpańskiej i czekającej go re

gencji była dlań ważniejsza. Istotnie, natychmiast po emocjach związa

nych z walką o tron Polski rozpoczyna się w świecie gra o sukcesję 

hiszpańską. Karol II, ostatni Habsburg na tronie hiszpańskim, przeka
zywał (28 XI 1698) na wypadek swej bezpotomnej śmierci tron Józefowi 

Ferdynandowi bawarskiemu. Zainteresowane mocarstwa akceptowały tę 

kandydaturę. W kilka miesięcy _potem (6 II 1699) dziecko nie żyło. Po
tomstwo z Sobieską uprawnień tych już nie miało. A trzeba nadmienić, 

że ta dzielna kobieta wydała na świat dziesięcioro dzieci. Innych więc 
należało szukać dróg, by rekompensować domowi Wittelsb?chów utra
cone nadzieje. 

11 Tamże, s. 26. 
1a Hut t 1, Max Emanuel, s. 230. 
19 Tamże, s. 288. 
2
° K. Sa r n e c ki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego, wyd. J. Woliński, 

Warszawa 1958, Relacja z Warszawy 9 II 1696, s. 320; także He i g e 1, Die Bezie

hungen; ciekawe opinie o ks. bawarskim znajdują się w ulotnych pismach okresu 
bezkrólewia, por. np. Oss., rkps 5762/II, ,,Zdanie o kandydatach prawdziwie ko
chającego ojczyznę". 
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Po kompromitującej Sobieskich elekcji królowa wdowa - dzięki 
pośrednictwu elektora bawarskiego - uzyskała zgodę papieża Inocen
tego XII na osiedlenie się w Rzymie 21

. Jakub z rodziną osiada w Oła
wie. Rezydencja rzymska i oławska oraz siedziba elektora w Brukseli 
czy Monachium to ogniwa, które zwracają uwagę czujnej dyplomacji. 

Początek XVIII w. otwierał nową szansę pretendentom, a wiązało 
się to z nadciągającą burzą, która dwoma skrzydłami wojennymi objąć 
miała całą Europę. Zjazd braci Sobieskich w Rzymie w roku jubileuszo
wym pozwalał się domyślać, że podejmują wspólne z matką decyzje. 
Jakub Sobieski nawiązał rokowania ze Szwecją, w dalszym planie rów
nież licząc na Francję. Dla brata Aleksandra zabiegał o tron węgierski 22. 

Maksymilian Emanuel, licząc na zwycięstwo tych samych partnerów, so
jusz z cesarstwem zamienił na układ z Francją, która zapewniała mu 
zarówno władanie w Belgii, jak i perspektywę korony cesarskiej. Córka 
Sobieskiego byłaby zatem cesarzową. Historia sprawiła, że stała się 
nie żoną, lecz matką cesarza. Nie dożyła jednak tej chwili. Natomiast 
znamienne jest, że ks. Franciszek Rakoczy zaproponował Maksymiliano
wi bawarskiemu tron węgierski w zamian za pomoc zbrojną dla anty
habsburskiego powstania 2s. Wśród Węgrów, jak zachęcał Rakoczy, elek
tor cieszył się dużą popularnością jako pogromca Turków i mąż córki 
Jana III. Propozycja ta, podobnie jak i poprzednie nadzieje, nie zostały 
zrealizowane, przekreśliła ją klęska pod Hochstadt (13 VIII 1704), ale 
wojna nie była jeszcze przegrana. Licząc na względy cesarza Leopolda I 
dla córki wielkiego Jana, elektor powierzył żonie regencję {17 VIII 
1704) 24_ Wojska cesarskie zajęły Bawarię. Teresa Kunegunda weszła 
z nimi w układy (Ilbesheim) 2s. Opuściła jednak Monachium i umknęła 
do Wenecji w nadziei spotkania z matką, której elektor z }<olei ofiaro
wywał regencję i opiekę nad dziećmi 26. Umowa w Ilbesheim nie została 
dotrzymana. Bawarię potraktowano jako kraj nieprzyjacielski, dzieci 
elektorskie internowano. Dramat pary elektorskiej doszedł do wiado
mości Marii Kazimiery w chwili, gdy zdruzgotana wiadomością o uwię
zieniu synów poruszała wszelkie sprężyny, by ich uwolnić i skompro
mitować w opinii światowej sprawcę zamachu. Pomocy córce udzielić 
nie mogła, uważając,· iż zły wybór uczyniła opuszczając swą stolicę 21

. 

21 L o r e t, op. cit., s. 177.
22 Por. S ta s ze wski, op. cit., s. 409. 
23 B. Kop e cz i, Le France et la Hongrie au debut du XVIII-e siede, Buda

pest 1971, s. 58 i n. 
24 He i g e 1, Maximilian II Emanuel ... (Allgemeine Deutsche Biographie, t. XXI, 

Leipzig 1887, s. 22-27); także, Hi.i t t 1, Max Emanuel, s. 410. 
2s Tamże, s. 411. 
26 Cz ark owski-Go 1 ej ew ski, op. cit., s. 857. 
21 Tamże. 
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Rok 1704 zaczynał się wielkimi nadziejami, przyniósł zaś rodzinie nowy 

pogrom. 

Sprawa uwięzienia królewiczów Sobieskich stała się głośna i po
ciągnęła za sobą wielorakie skutki. Pierwszym z nich było przekreśle
nie, całkiem realnie zapowiadającej się, szansy na koronę polską z rąk 

Karola XII. Drugi - to niespodziewany wzrost sympatii dla pokrzyw
dzonych, nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. Opinia publiczna 
dostrzegła w nich naturalnych pretendentów do tronu polskiego, synów 

wielkiego ojca. Obudziła się tęsknota do króla narodowego, co wykorzy
stał Karol XII, a z kolei uszanować chciał również Piotr I. Sympatie 
rodzinie zjednała jej rzekoma solidarność w działaniu i w przegranej. 

Najchlubniejsze świadectwo rodzinnej solidarności wystawił Sobies
kim Voltaire. W Historii Karola XII przypomniał scenę, gdy Aleksander 
przybył do obozu króla szwedzkiego domagając się pomszczenia krzyw
dy braci. Wówc;:zas Karol XII zaproponował mu, by wobec niemożności 
przejęcia tronu przez Jakuba sam przyjął koronę. Aleksander odmówił 
motywując, iż nic nie mogłoby go skłonić, by skorzystał z nieszczęścia 

starszego brata. Voltaire podaje, iż odmowa ta wywołała zdumienie na 
wszystkich dworach panujących i nie wiedziano, kogo bardziej mają 
podziwiać, czy tego, ,,qui a l'age de vingt deux ans donnait la couronne 

de Pologne, ou le prince Alexandre qui la refusait" 2e. 
Bezpośrednim skutkiem niewoli Sobieskich było niespodziewane wy

niesienie wojewody poznańskiego, Stanisława Leszczyńskiego, który po 
kilkuletnim królowaniu przejął po Sobieskich również rolę pretendenta 
do polskiego tronu. 

Późniejsze lata wojen nikłe już tylko szanse niosły braciom Sobies
kim. Znikają z areny politycznej. Być może brak męskiego potomka 
był przyczyną osłabienia aktywności politycznej Jakuba. Wojna przy
n_iosła też dalsze rozczarowania rodzinie elektora. Rozgromiony wraz 
z francuską armią pod Malplaquet, Maksymilian Emanuel wycofać się 
musiał z Belgii i pędzić długie lata we Francji w charakterze pretenden
ta własnego księstwa. Z tych lat pochodzi niepochlebna o nim opinia 
Fenelona. ,,Il est bien prince - c'est a dire faible dans sa conduite et 
corrompu dans ses moeurs" 29. Dopiero pokój utrechcki zwrócił mu jego 
bawarskie dziedzictwo. W drodze powrotnej_ odwiedził teściową w Blois 30. 
Wieloletnie rozstanie małżonków i rodzi,ców z dziećmi wpłynęło źle na 
rodzinne stosunki. Po śmierci męża Teresa Kunegunda osiadła w We

necji, gdzie zmarła w 1730 r. 

28 M. A. V o 1 ta i re, Histoire de Charles XII, Roi de Suede (Oeuvr es com

pletes, Paris 1817, s. 91). Stas z e w ski, op. cit., s. 428, zw r aca uwagę na oso

biste przyczyny odmowy korony. 
29 Cyt. za H e  i g 1 e m, QueUen und Abhandlungen. W stęp.
ao Kom as z y ń sk i, op. cit., s. 257. Wizyta miała mi ejsce 22 II 1715, Ho ff

m a n, op. cit. 
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Koniec wojny sukcesyjnej hiszpańskiej zbiega się z likwidacją rzym
skiej rezydencji królowej Marii Kazimiery i śmiercią królewicza Ale
ksandra w Rzymie. W ostatniej rezydencji w Blois Maria Kazimiera 
spędziła niespełna 2 lata i zmarła w 1716 r. 

* * 

* 

Sława zwycięzcy spod Wiednia i znaczna jeszcze scheda rodzinna 31 
torowały, a także przeszkadzały małżeńskim planom córek Jakuba So
bieskiego. O przyszłych koligacjach pomyślała za wczasu ich zapobiegli
wa babka. Najstarszą zabrała do Rzymu. Zadbała o edukację odpowiednią 
do jej królewiczowskiej pozycji. Od dzieciństwa snuła plany przyszłego 
mariażu. W grę wchodzili jedynie książęta krwi (wśród nich Filip V 
i syn Jakuba II Stuarta). Smierć Marii Kazimiery plany te przecięła. 
Panna powróciła do Oławy, stała się ofiarą ambicji rodziny i presji ce
sarza, który wzbraniał jej związku z wybranym przez nią narzeczo
nym s2

• Zanim dopięła swego, zmarła. 
Międzynarodową sensacją i skandalem politycznym stało się małżeń

stwo najmłodszej córki Jakuba, Marii Klementyny, ze wspomnianym już 
Jakubem III Edwardem Stuartem 33. Nie wracając do romantycznych 
przygód narzeczonej w drodze do ukochanego, co nadało temu małżeń
stwu szczególnego rozgłosu, należy przypomnieć, że sytuacja polityczna 
nie sprzyjała pozornemu awansowi oławskiej księżniczki. Małżeństwo 
zostało zawarte w chwili, gdy szanse Stuarta po jego klęsce militarnej 
były równe zeru. Po śmierci Ludwika XIV i Karola XII, zaciekłych

wrogów domu hanowerskiego, stracił on również poparcie Francji i Szwe
cji. Cesarz zaś od początku deklarował swą przyjaźń rodzinie hanower
skiej. Oparcia politycznego udzielała starszemu pretendentowi już tylko 
Hiszpania w osobie kardynała Alberoniego i papież Klemens XI, który 
jako ojciec chrzestny Klementyny do jej małżeństwa się przyczynił. Roz
gniewany cesarz Karol VI zdęcydował się usunąć Jakuba z Oławy. 

„Królowa angielska", jak ją również tytułowano, wydała na świat 
dwu synów, wierząc, że starszemu Karolowi Edwardowi przeznaczona 
jest korona brytyjska. Niebawem jednak rozpoczęły się rozdźwięki mię-

St Oss., rkps 1770/II, dokument o sumach posagowych księżniczek oławskich, 
Marii Klementyny i Marii Karoliny. Pierwsza, ,,Regina Magnae Britaniae", otrzy
mywała 100 tys. dukatów i 100 tys. liwrów franc.; Maria Karolina, żona ks. de la 
Tour d'Auvergne, 700 tys. liwrów francuskich. Pieniądze zabezpieczone były na 
dobrach w Polsce (ekonomia szawelska) i francuskich nieruchomościach. 

a2 R o s  z k o  w s k a, Oława ... , s. 111-122. 

33 Barwną opowieść o tym małżeństwie na podstawie źródeł daje P. Mi 11 e r, 

A Wife for the Pretendent, London 1965, polski przekład, Zona dla pretendenta -
Rzecz o Marii Klementynie Sobieskiej, wstęp A. Kersten, Warszawa 1968. - Por. 
R. P r  z e  ź d z i e c  k i, Diplomatic, Ventu.res and Adventu.res, London 1953; R o s  z
k o w s k a, Oława ... , s. 123-142.
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dzy małżonkami. S. Grzybowski podaje, że przyczyną ich był upór Kle

mentyny w sprawie edukacji synów, których ojciec wychować chciał 

w wyznaniu protestanckim 34• W moim przekonaniu, chodziło bardziej 

o osobę wyznaczonego wychowawcy, Murraya, którego Klementyna nie

cierpiała. Stanowisko w tej sprawie określają jej własne słowa zanoto

wane przez Pamiętnikarza. ,,The Princes observed to us, that as she

behaved he was to live and die among Protestants, she thought fit to

have him bred up by their hands, and that in the country where she

was born, there was no other distinction, but that of honest or dis

honest" 35. W głośnym konflikcie małżeńskim opinia europejska wypo

wiedziała się po stronie Klementyny. Ona wzbudzała sympatię i współ

czucie, wyrażające się w listach i apelach do Stuarta oraz w Pamiętni

kach epoki, jak np. H. Walpole'a as.

Młodszy syn Klementyny, Henryk Benedykt, obrał stan duchowny, 

został kardynałem Yorku w wieku 23 lat (dożył do 1807 r.). Wieloletni 

pobyt w Rzymie królowej Marysieńki i jej nieszczęśliwej w małżeństwie 
wnuczki, Marii Klementyny, pozostawił w wiecznym mieście legendę 

Sobieskich - i dobrą pamięć o tych miłosiernych kobietach. Maria Kle

mentyna stała się też popularna na Wyspach Brytyjskich, szczególnie 

w Szkocji. Portrety jej zdobią galerie i pałace królewskie. Przypominana 

jest jako żona i matka ostatnich z rodu i wnuczka of 1„the gallant Polish 
King". Synom jej nie udało się jednak uprawomocnić swych pretensji 
do części spadku po śmierci dziadka Jakuba Sobieskiego. Nie posiadali 

bowiem indygenatu polskiego, który by ich do dziedzictwa uprawniał s7_ 

Krew Sobieskich wlała się również do arystokratycznego rodu hr. 

de la Tour d'Auvergne przez związek małżeński drugiej córki Jakuba, 

Marii Karoliny, z Karolem Gotfrydem de la Tour d'Auvergne. Ona jedna 

przeżyła ojca i stała się dziedziczką pozostałej jeszcze fortuny ss. 

W tym samym czasie kszt�łtowały się losy potomstwa elektorskiej 

34 S. Gr z y b o w s k i, Maria KLementyna (PSB, t. XX, s. 4-5). Jest rzeczą
znamienną, że weszła ona do PSB pod hasłem imienia, jak głowy koronowane, 
aczkolwiek w świetle prawa Jakub III był królem samozwańczym, uznanym jedy
nie przez Ludwika XIV, papieża i niektóre państwa katolickie; tegoż autora, 
Pretendenci i GóraLe. Z dziejów unii szkocko-angieLskiej, Warszawa 1971. 

ss A. L a n g, Prince CharLes Edward, London 1900, s. 10. 
ss „At Rome ... they have little esteem for him [Charles Edward - Z. L.] but 

it was his illtreatement of the Princes Sobieski his wife, that originaly disgisted 
the Papal Court ... She was fervently suported by that Court, when she could 
no longer endure the mortifications that were offered to her by Hay, and his 
wife the titular countess of Iverness to whome the Chevalier Charles had entirely 
resigned himself". J. H. J e s s e, Memoirs of the Pretendents and Their Adhe
rents, London 1958, s. 54-60. 

a7 Gr z y b o w s k i, Maria KLementyna (PSB, t. XXI, s. 5). 
38 Kr up i ń s k i, op. cit., s. 32; także Ro s z k o  ws k a, Oława ... , rozdz. ,,Królew

nisia Charlotta", s. 142-156. 
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pary. Pięciorgu dzieciom (w tym czterech synów), którym po pokoju 
utrechckim cesarz przywrócił ich książęce prawa, zapewnić· należało 
przyszłość. Dwóch synów wysłał elektor na kampanię wojenną przeciw 
Turcji pod dowództwem największego wodza swoich czasów, ks. Euge
niusza Sabaudzkiego, zwycięzcy spod Hochstadt i Malplaquet. Książę 
ten doprowadził do małżeństwa starszego z nich, Karola Alberta, z córką 
cesarza Józefa I w 1722 r. Drugiego z synów czekał wysoki stopień 
w armii cesarskiej. Dwaj pozostali obrali stan duchowny i w młodym 
już wieku objęli wielkie biskupstwa Rzeszy, Kolonię i Ratyzbonę. Jedno
cześnie elektor umacniał swe sojusznicze związki z Francją. Znamien
nym tego wyrazem było przyjęcie zaproszenia dla czterech synów na 
uroczystości weselne związane z zaślubinami Ludwika XV z Marią 
Leszczyńską, córką aktualnego pretendenta do tronu polskiego su. 

Wraz ze śmiercią Jakuba w 1737 r. ród Sobieskich w linii męskiej 
wygasł. Nie wygasła jednak w następnym pokoleniu pamięć rodzinnych 
związków. Wojna sukcesyjna austriacka otworzyła szansę nowym pre
tendentom. Karol Albert sięgnął po koronę cesarską jako Karol VII 
(1742-1745). O nim to pisał Saint Simon, przypominając jego pocho
dzenie i krewniacze powiązania: ,,Trudno o rzecz bardziej nieprawdo
podobną . . . otóż gdyby elektor bawarski nie był cioteczno-ciotecznym 
bratem pani de Belle Isle (siostrzenicy Marii Kazimiery) byłby pozostał 
przy tym, co mu ojciec w dziedzictwie pozostawił, i nie osiągnął ani 
jednego stopnia tej wspaniałej kariery, jaką nagle zrobił" 40. 

W tym samym czasie, również przy pomocy Francji, prawnuk 
· Jana III, Karol Edward Stuart tzw. młodszy pretendent, a na Wyspach
Brytyjskich obdarzony przezwiskiem Bonnie Prince Charlie, jeszcze za
życia ojca sięgnął po koronę dziadów. W brawurowej, acz źle rozegranej
wyprawie stracił ostatnią szansę, która zarysowywała się dość realnie.

Nauczony bolesnym doświadczeniem, w kilka lat później postanowił
przyjąć konfesję anglikańską. W proklamacji do narodu, wydanej
w 1759 r., deklarował wierność kościołowi anglikańskiemu, odżegnując
się od katolicyzmu, w którym „wyrósł i został wychowany wraz z wpo
jonym mu przywiązaniem do Rzymu" 41_

Na synach Marii Klementyny wygasł królewski ród Stuartów. 

* * 

* 

Legenda rodu Sobieskich, podobnie jak wygasłego w tym samym 
pokoleniu królewskiego domu Stuartów, przetrwała nie tylko w pamięci 
i twórczości artystycznej i literackiej. 

39 E ei g e 1, Maximilian Emanuel (Allgemeine D. Biographie, s. 26). 

40 S a i n t - S i m o n, op. cit., t. II, s. 56.

41 La n g, op. cit., s. V, Proclamation. 
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W pierwszej połowie stulecia XIX na arenie europejskiej pojawili 
się dwaj bracia Allen, podający się za naturalnych potomków Karola 
Edwarda Stuarta zrodzonego z Marii Klementyny Sobieskiej. Jeden 
z nich występował pod nazwiskiem John Sobieski de Stolberg (nazwisko 
żony Karola Edwarda), drugi przyjął imię i nazwisko swego naturalnego 
dziada, Karol Edward Stuart 42

. Łatwowierność ludzka i przywiązanie 
do tradycji królewskiej torowały im drogę. Był to przecież okres ro
mantyzmu. Uznano ich przede wszystkim w Szkocji, gdzie zaopiekowali 
się nimi możni potomkowie starożytnych klanów. Obdarzono ich po
siadłością Eskadale, gdzie założyli swą siedzibę. Stali się bardami swego 
kraju, uprawiali poezję i historię. Próbowali również wykorzystać swe 
pochodzenie dla odegrania jakiejś politycznej roli w Europie. Na dwo
rze wiedeńskim i w Pradze, gdzie przebywali dłużej, otoczeni byli nawet 
ceremoniałem dworskim, należnym książętom krwi, m. in. osoby im 
przędstawiane całowały ich w rękę. Jan zmarł w 1876 r., jego brat Ka
rol Edward w 1880. Obydwaj zostali pochowani w Eskadale. Ufundo
wana przez żonę Jana nagrobna tablica głosi: To' the dear memory of 
John Sobieski Stuart Count d'Albanie. Jan był bezdzietny. Charles 
pozostawił 3 córki i syna. Nadał im imiona rodzinne: Edward, Maria 
i Luisa Sobieska. 

Drugi przykład z terenu Ameryki. Osiadła tam przed wiekami rodzi
na Zabrickich dorobiła sobie z czasem własną legendę, iż pochodzi od 
brata króla Jana, zmuszonego do emigracji z kraju. Z rodziną Zabric
kich i nazwiskiem Sobieskich zetknął się J. U. Niemcewicz w czasie 
swego pobytu w Ameryce, z sceptycyzmem odnosząc się do tych kró
lewskich paranteli 43

. Sfabrykowane koligacje najdawniejszych przyby
szy z Polski do Nowego Świata podnosiły ich społeczną rangę i nada
wały większego prestiżu w obcym środowisku. 

* * 

* 

Konkluzja nie je::;t łatwa. Miarą sukcesu rodziny są trwałe jej osiąg
nięcia i jej kontynuacja. Koniec rodziny pobudza do refleksji i szukania 
przyczyn jej niepowodzeń. 

Janowi Sobieskiemu nie udało się to, co powiodło się Wazom, a póź
niej Augustowi II: utrzymanie korony w dynastii. Królewskość domu 
skończyła się bowiem wraz ze śmiercią Jana III. I to jest pierwsza poli
tyczna kwestia, rozwiązywana i rozplątywana wielokrotnie przez naukę 

historyczną. 

42 Dictionary of National Biography, t. XIX, s. 104-107, hasło Stuart John 

Sobieski Stolberg (1795?-1872); także H. Je n ner, The Sobieski Stuarts (The 

Genealogical Magazine, May 1897). 
43 J. U. N iem ce w i cz, Podróże po Ameryce 1797-1807, Wrocław 1959,

s. 63 i 400.
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Druga sprawa to biologiczny koniec rodu Sobieskich i obecność jego 
jedynie w związkach krewniaczych, przez małżeństwa żeńskich przed
stawicielek domu. Któż mógł przypuszczać, iż na trzech synach królew
skich wygaśnie męska linia rodu. Z kolei zaś brak męskiego potomka, 
po zawiedzionych nadziejach, osłabił aktywność polityczną Jakuba i jego 
braci. 

Rodzina Sobieskich w Europie nie była jednak lekceważona, rzec 
można, że zajęła w niej trwałe miejsce. Nazwisko Sobieskich pojawia 
się w różnych zakamarkach dyplomacji w latach międzynarodowych 
zmagań i niemal w każdym sporze sukcesyjnym. Zyskuje przychylność 
opinii publicznej, staje się ozdobą dynastycznych koligacji i paranteli 
rodzinnych. 

Nie ujmując dodatnich cech i osobistych walorów potomkom Jana III, 
a nawet upominając się o rewizję poglądów na rolę Marii Kazimiery, 
stwierdzić jednak należy, że rodzina Sobieskich po śmierci Jana III 
podobnie jak księżyc świeciła odbitym blaskiem. Europejska sława po
gromcy Turków, króla wojowników, zyskała mu ogromną popularność 
w Europie. Świadczy o tym dowodnie - tak bogata materiałowo -
książka J. Ślizińskiego u. 

Popularność osoby zmarłego króla przeszła na jego. potomstwo. Fa
bularna fortuna królewska była również poważnym atutem branym pod 
uwagę w międzynarodowych układach i małżeńskich związkach. Mit 
Sobieskiego odgrywał jeszcze dużą rolę w pokoleniu następnym, otwie
rając jego wnukom szanse małżeństw królewskich i korony cesarskiej. 

Ale „dola i niedola Jana Sobieskiego" szła również za jego potom

stwem. Błędy zagranicznej i wewnętrznej polityki ojca odcisnęły się 
na sytuacji jego synów, począwszy od fałszywego startu na elekcji, który 
nie dał się już potem naprawić. 

I uwaga ostatnia. Pomimo tendencji kosmopolitycznych członkowie 
rodziny Sobieskich nie czuli się na obczyźnie zadomowieni. Wiekowa 
królowa wdowa zapragnęła umrzeć na francuskiej ziemi i obok męża, 
w Polsce, znaleźć miejsce ostatniego spoczynku. Synowie odczuwali no
stalgię za krajem rodzinnym. Aleksandra postępująca choroba przy
gwoździła w wiecznym mieście. Zarówno jednak młodszy Konstanty, 
jak i najstarszy Jakub, po latach aktywności politycznej i zagranicz
nych wojaży, wracali· do kraju i do rodzinnego gniazda - Żółkwi, gdzie 
też dokonali żywota. Kobiety z rodu Sobieskich, które poślubiły cudzo
ziemców, nie potrafiły przystosować się całkowicie do nowego środ
wiska. Nostalgia przebija z listu Teresy Kunegundy pisanego do ojca 
w pierwszych miesiącach jej małżeństwa: ,,Tuteczne ,[okolice], w których 
mieszkać muszę, powinny się mi podobać, ale przecież nie masz jak 

H J. S 1 i z iński, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 

1978. 
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w Polszcze, ruskie, bo weselsze od tutecznych" 45. Podobnie dorodne

i wesołe córki Jakuba gasły w obcych krajach w smutku i melancholii. 

Ten głęboki związek z tradycją rodzinną i uczuciowa więź z krajem 
ojczystym są najbardziej autentycznymi i sympatycznymi cechami tej 

grupki rzuconych w Europę politycznych rozbitków. 

DAS GESCHLECHT DER SOBIESKIS IN EUROPA 

NACH DEM TODE JOHANNS III. 

Johann III. und seine Gemahlin Maria Kasimira strebten die Grilndung eines 
koniglichen Hauses und die Sicherung der Krone filr einen ihrer Sohne (Jakob, 
geb. 1667, �lexander, geb. 1677, Konstantin, geb. 1680) an. Die franzosische Diplomatie 
ftihrte die Niederlage der Sobieski� wahrend der Elektion von 1697 herbei, doch 

es gelang ihr nicht, den Thron des von der Mehrheit gewahlten Fiirsten Conti 
zu sichern. Die Sobieskis waren mit zahlreichen europaischen Hofen verschwagert 
(Jakob war mit der Schwester des Kaisers vermahlt, Therese Kunegunde war Gat
tin des Kurfilrsten Max Emanuel von Bayern); die in Rom ansassig gewordene 

Konigin-Witwe spielte in der Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges und des Nordi
schen Krieges eine bedeutsame politische Rolle. Mitglieder dieser Familie bewar
ben sich urn die polnische, spanische, niederlandische und ungarische Sukzession, 
urn die Kaiserkrone und die britische Krone. Politische Misserfolge beschleunigten 
das Ende der mannlichen Linie der Sobieskis, verschlangen ein riesiges Vermogen, 
obschon das Prestige des koniglichen Geschlechts die Karriere und Ehen der 
Enkel weiterin begunstigte. Nach im nachsten Jahrhundert tauchten Menschen 
auf, die Anspruch erhoben auf den Namen Sobieski und sich als Nachfahren des 
Siegers von Wien betrachteten. 

Der Aufsatz stiltzt sich auf Bearbeitungen und veri:iffentlichte Quellen. Er 
enthalt Vorschlage filr die weitere Forschung. 

45 S a r  n e c  k i, op. cit., s. 207; por. W. C z  a p l i  ń s k i, O Polsce siedemnasto

wiecznej, Warszawa 1966, s. 61. 




