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KANDYDATURA SOBIESKICH DO TRONU POLSKIEGO 
W CZASIE WIELKIEJ WOJNY POI.NOCNEJ 

Francuska krew nie przysłużyła się rodowi Sobieskich. Królewscy 
synowie nie sięgali poziomu ojca i dziada ani jako mężowie stanu, ani 
jako wodzowie. Pod tym względem przypominali raczej swych fran
cuskich przodków, którzy nie błyszczeli nadzwyczajnymi talentami. 
Brakło im nawet energii: resztki jej rozpraszali w przygodach erotycz
nych, jakże marnych w porównaniu z romansem Jana i Mar�sieńki. 
W dziedzicznej monarchii defekta takie mogłyby przejść nie zauważone; 
przy dobrych doradcach Jakub wypełniałby zapewne należycie swe kró
lewskie obowiązki. Być może, nawet jako władca Rzpltej polsko-litew
skiej rządziłby bez polotu, ale spokojnie, chociaż wydaje się, że wśród 
współczesnych przypominałby raczej pruskiego Fryderyka I niż Fryde
ryka Wilhelma. Tak się wszakże nie stało. Fatalny koniec panowania 
Jana III, napięcia między Marysieńką a Jakubem, zawiść magnatów, 
niechętnych. ugruntowaniu się dynastii narodowej, sprawiły, że w toku 
przeciągającego się bezkrólewia Sobiescy tracili zwolenników i elekcja 
zakończyła się ich klęską. Polemika przedwyborcza wyolbrzymiła praw
dziwe czy rzekome braki królewiczów, zwłaszcza Jakuba, który nie umiał 
i poprzednio pozyskać sobie sympatii szlachty. Wygłaszane wówczas 
oceny utrwaliły negatywny obraz Sobieskich w oczach społeczności szla
checkiej i jakby umieściły królewiczów w ramach, z których później 
trudno im było się wyrwać. Nie powtórzyła się sytuacja z 1632 r., ale 
Zygmunt III do końca nie wypuszczał steru ze swych rąk, a Władysław 
cieszył się niekłamaną popularnością. 

Trzeba było dopiero ciężkich doświadczeń z Augustem II, jego saski
mi ministrami i wojskiem, by z imieniem Jana III wiązać ostatnie blaski 
polskiej świetności. ,,Polska nasza straciwszy wielkiego Scypiona, Jana 
trzeciego, króla polskiego, dopiero poznała, jak wielkie zaszczyty i obrony 
straciła ... Król zacny i nie wyżałowany, terror gentium, clipeus pa
triae ... Ja o tego pana nie wychwalonych nigdy zadosyć czynach nie 
śmiem mówić, znając niezdolność moję" - zaczynał swe Dzieje Polski
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pod panowaniem Augusta II Franciszek Ksawery Otwinowski 1
. Pisał 

to wszakże ten szlachcic spod Częstochowy dopiero w ćwierć wieku po 
zgonie Jana III. Było za późno, by z tej zmiany opinii mogli skorzystać 
synowie króla, a wnuków zabrakło. 

Po elekcji 1697 r. i zwłaszcza po sejmie pacyfikacyjnym możliwości 
powrotu Sobieskich na tron zdawały się raz na zawsze pogrzebane. 
August II już zaczynał przemyśliwać, jak zapewnić koronę swemu sy
nowi, nie miał nawet zamiaru spłacać Jakubowi obiecanych kwot za 
koszty elekcyjne i traktował go zimnym Monsieur zamiast oczekiwanego 
Altesse. Sobiescy przebywali więcej za granicą niż w Rzpltej, krążyli 
między Oławą a Rzymem, Jakub zaś był gotów objąć urząd gubernatora 
Dolnej Austrii z siedzibą w Grazu i odsunąć się od spraw polskich. Nie
spodziewanie wojna północna sprawiła, że cały dotychczasowy układ 
stosunków okazał się płynny. 

Wojna północna wybuchła wprawdzie w wyniku porozumienia Augu
sta II, Piotra I i Chrystiana V, jednak bardzo prędko Szwecja uznała ją 
za doskonałą okazję do ugruntowania swej przewagi na północy Europy. 
Karol XII nie zadowolił się skuteczną obroną swego terytorium, ale 
podjął działania ofensywne. Ich celem było m. in. rozbicie niewygodnej 
dla Szwecji unii personalnej polsko-saskiej i podporządkowanie Sztok
holmowi Warszawy. Wysunięty w 1701 r. przez Szweda postulat detro
nizacji Augusta II otworzył znów sprawę obsady tronu polskiego. Za
mknęło ją dopiero zakończenie wojny północnej. 

Zaprzepaszczona szansa uzyskania korony polskiej stanęła nieocze
kiwanie ponownie przed Sobieskimi. Była jednak zasadnicza różnica 
między sytuacją w 1697 a w 1701 r. Jeżeli początkowo elekcja Augu
sta II budziła wątpliwości co do swej legalności, to po sejmie pacyfi
kacyjnym trudno było już kwestionować jego królewskość, podobnie 
jak nie kwestionowano jej poprzednio wobec monarchów okrzykniętych 
tylko przez część wyborców. Każda nowa elekcja wymagała albo detro
nizacji Augusta II za pomocą dość skomplikowanej procedury przewi
dzianej przez konstytucje 1607 i 1609 r. przy wypowiadaniu. posłuszeń
stwa królowi, albo wymuszenia abdykacji Wettyna, co było w gruncie 
rzeczy sprzeczne z istniejącymi prawami. Gdyby było możliwe rozwią
zanie tej kwestii jako wewnętrznej sprawy Rzpltej, wy::.�arczyłoby przy 
tym rozważyć, czy nowa elekt.ja była potrzebna. Jednak w czasie wojny, 
gdy kolejno Litwa i Polska padły ofiarą inwazji szwedzkiej, elekcja 

musiała nabrać niekorzystnych dla państwa polskiego aspektów między
narodowych. Chodziło bowiem nie o to, czy dany władca jest gorszy 
czy lepszy, czy łamie prawa Rzpltej, czy też stara się ich przestrzegać, 
czy słucha więcej obcych doradców czy głosów senatorskich, ale czy 

1 E. (!) Ot w i n owski, Dzieje Potski pod panowaniem Au.gusta II, Kraków
1849, s. 1. 
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obcy monar.cha może narzucić Polsce elekcję nowego króla, czy też nie. 
Rzecz szła o prawa narodu szlacheckiego do powoływania swego monar
chy, o suwerenność Rzpltej i całkowicie było obojętne, czy na tronie miał 
zasiadać król z łaski Karola XII czy Piotra I. Otworzył bowiem swym 
żądaniem król szwedzki niesłychanie groźny dla Rzpltej precedens na
rzucania jej króla zgodnie z interesem obcego państwa. 

Można się zastanawiać, w jakim stopniu rozumieli tę sytuację współ
cześni. Rzpltą magnatów znamionuje głęboki upadek kultury politycznej. 
Interes osobisty wyrównywał w odczuciu przedstawicieli wielkich rodów 
„inkonweniencje", jak wtedy mówiono, interesu państwowego. Ponadto 
w Europie królów państwa uważano wciąż jeszcze za swoistą własność 
monarchów. Dla osiągnięcia swych celów dynastycznych nie przejmo
wali się oni zbytnio prawami czy postulatami ludności. Władców czy 

. członków rodów panujących obowiązywał jakby własny kodeks postę
powania i historyk przy ferowaniu ocen musi się z tym liczyć. Rzplta 
wprawdzie niezbyt podlegała tym kryteriom, niemniej i wcześniej, i póż
niej królowie polscy uprawiali też swoją politykę dynastyczną ku zgor
szeniu mas szlacheckich. Znany był z tego August II, ale nawet Stani
sław Leszczyński, gdy już raz został królem, dla ratowania czy pod
trzymania swej godności monarszej gotów był nie liczyć się ani z pra
wami, ani z całością Rzpltej. Całkowitym nieporozumieniem jest kreo
wanie go na króla narodowego, przynajmniej w czasie wojny pół
nocnej. 

Wśród takich ludzi przyszło działać Sobieskim i nie można się dzi
wić, że swym postępowaniem nie odbiegali od współczesnych. Byli prze
cież królewiczami, a więc należeli do wybranej grupy rodów monarszych 
i postępowali zgodnie z jej etyką. Elekcyjność tronu polskiego osłabiała 
wprawdzie ich pozycję w porównaniu z innymi dynastiami, niemniej 
sami wysoko cenili swe królewskie pochodzenie, a dawnych poddanych 
swego ojca skłonni byli traktować z góry. Nie słychać więc, by mieli 
j?kieś skrupuły skorzystania z szans, jakie się niespodziewanie otwo
rzyły. Czynili też niemało, by korona przyozdobiła znów skronie So
bieskiego. Nadzieje zaś na uzyskanie tej korony przyświecały im nie 
tylko w 1704 r., ale niemal do końca wojny północnej, w różnych oko
licznościach i ze strony całkowicie wrogich sobie obozów i potęg. Nie 
dosyć było w Rzpltej króla i antykróla: co trochę pojawiała się jeszcze 
kandydatura trzeciego władcy - jednego z Sobieskich. 

O możliwościach przeciwstawienia Jakuba Sobieskiego Augustowi II 
mówiło się w otoczeniu Karola XII już w sierpniu 1700 r. Była to su
gestia kanclerza Bengta Oxenstierny, ale u jej podłoża leżało zachowa
nie Jakuba. Wylewał on bowiem swoje żale na postępowanie Augusta II 
zarówno przed szwedzkim rezydentem w Warszawie Jerzym Wachschla
gerem, jak i przed samym kanclerzem szwedzkim 2• Jakub pisywał zre-

2 G. Jo n a s  son, Kart XII och hans rddgivare, Uppsala 1960, s. 239.
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sztą do nich ostrożnie, głównie zabiegając o oszczędzanie dóbr swoich 
i swych zwolenników. Wkrótce ta kurtuazyjna wymiana korespondencji 
przybrała bardziej konkretny charakter. Jest dyskusyjne, w jakiej mie
rze Jakub stał się narzędziem w ręku opozycji antyaugustowej w Ko
ronie, zwłaszcza prymasa Radziejowskiego i Rafała Leszczyńskiego 3, 

a w jakim realizował swe własne zamierzenia. W każdym razie w za
biegach o zyskanie poparcia do tronu polskiego okazał się niezwykle 
jak na siebie aktywny, zwłaszcza odkąd Karol XII podjął decyzję po
stawienia żądania detronizacji Wettyna jako warunku pacyfikacji 
w Rzpltej 4. W początkach sierpnia 1701 r. wysłał do króla szwedzkiego 
z Oławy Jana Jakuba Kickiego z propozycją współdziałania przeciwko 
Augustowi II oraz szczegółowymi wskazówkami, jak należy postępować, 
by pozyskać szlachtę dla planów detronizacyjnych 5

. Pozostawał również 
Jakub jako „Kreon" w korespondencji z pracownikiem kancelarii szwedz
kiej, Josiasem Cederhielmem. Przekazywane mu rady zamykały się 
właściwie w krótkim sformułowaniu: ,,il faut donner aux Polonois des 
bonnes paroles et se tenir a cet axiome: fac et excusa" _6• 

Jakub nie był przecież zbyt popularny wśród przeciwników Augu
sta II w Rzpltej, bodaj większe sympatie budził wtedy jego młodszy 
brat Aleksander. Tym bardziej więc dla realizacji swych planów starał 
się uzyskać przychylność czy pomoc zagranicy. Obok Szwecji szczególne 
nadzieje wiązał z Prusami. Z tego też względu stał się rzecznikiem 
sojuszu między Berlinem a Sztokholmem. Gdy doszło do zawarcia 30 VII 
1703 r. odpowiedniego traktatu, znalazło się w nim zobowiązanie do 
współdziałania Szwecji i Prus w Rzpltej i poparcia interesów Sobieskiego 
przy całkowitym pominięciu Augusta II. Istotne było też zapewnienie 
neutralności Francji, która miała swego własnego kandydata do korony 
w osobie niefortunnego przeciwnika Wettyna - Contiego. Jakkolwiek 
Ludwik XIV nie żywił zaufania do Sobieskich, ostatecznie zajął postawę 
wyczekującą. Jakub pozostawał wszakże w bliskich kontaktach z posłem 
francuskim przy Karolu XII Bonnakiem poprzez swego dyplomatycz
nego agenta pułkownika Saubreya 7. 

Najbardziej skomplikowana była sprawa stosunku Wiednia do pla
nów Jakuba. Mimo napięć ·między Leopoldem I a Augustem II nie wy
daje się, by cesarz akceptował kiedykolwiek projekty uzyskania tronu 
polskiego przez Sobieskiego kosztem Wettyna. Właśnie w maju 1701 r. 
Jakub otrzymał nominację na gubernatora Dolnej Austrii. Zbiegło się 

3 W ten sposób widzi to J. Stas z ew ski, O miejsce w Europie, Warszawa. 
1973, s. 275. 

4 Jo n as so n, op. cit., s. 245; 28 V s.s. 1701. 
5 S t a s z ew ski, op. cit., s. 309. 
G E. Hass i n g er, Brandenburg-Preussen, Russland und Schweden 1700-1713, 

Milnchen 1953, s. 87; w liście z 25 XI 1701. 
7 S t a s z ew s ki, op. cit., s. 407-409. 
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to jednak z podjęciem decyzji detronizacyjnych przez Karola XII i So

bieski wybrał ryzykowną grę o polską koronę. Nie jest przy tym wy

kluczone, że początkowo Wiedeń patrzył przez palce na poczynania pana 

oławskiego, widząc w nich środek nacisku na Augusta II, flirtującego 

wówczas z Francją. Sytuacja się zmieniła, gdy August II wycofał się 

z sojuszu z Ludwikiem XIV i związał się z cesarzem. Wówczas Leo

pold I podjął nawet kroki zmierzające do pogodzenia Wettyna z So

bieskim. Pośredniczący w tej sprawie Sedlnicki nie osiągnął w Oławie 

spodziewanych rezultatów s. W odpowiedzi na postulat Jakuba, by wolno 

mu było zaciągnąć żołnierzy do obrony przed grożącym zamachem 

ze strony saskiej, cesarz zalecił mu zdać się na swą opiekę; jednocześnie 

Wiedeń roztoczył nad dworem oławskim ścisłą kontrolę. Nieprzypad

kowo bowiem wśród informatorów Augusta II o poczynaniach Sobieskich 

znalazły się osoby blisko związane z władzami habsburskimi. Zarzuca 

się słusznie Sobieskiemu, że lekceważył niebezpieczeństwo i zbytnio 

ufał ludziom. Jeżeli prowadził swą politykę zbyt otwarcie, zaważyło 

przecież na tym niedostateczne lub błędne wyobrażenie o taktyce Wied

nia oraz przekonanie, że jako członek rodu królewskiego nie musi się 

obawiać zastosowania wobec niego środków używanych wobec innych. 

Wbrew powtarzającym się opiniom o uznaniu, jakie Karol XII miał 

żywić do syna wielkiego wodza, nie przejawiał on początkowo entuzjaz

mu wobec kandydatury Jakuba do tronu polskiego i dopiero na jesieni 

1703 r. opowiedział się za nią jednoznacznie, a 23 grudnia tegoż roku 

wydał nawet dyplom asekuracyjny, w którym zalecał Jakuba jako kan

dydata do korony polskiej i zapowiadał swe pełne poparcie dla niego. 
Dopiero wtedy Sobieski mógł uznać, że droga do tronu została otwarta. 

August II nie był tym jednak zaskoczony. Sygnałem do podjęcia 

przez niego bezwzględnych kroków stało się ogłoszenie 16 II 1704 r. 

manifestu konfederacji warszawskiej. W 11 dni później Jakub i Kon

stanty zostali u bram Wrocławia porwani przez Sasów. Znaleziono przy 

nich liczne dowody zmowy ze Szwedami. Bez procesu zostali osadzeni 

w Pleissenburgu pod Lipskiem. Dopiero traktat w Altranstadt miał im 

przynieść wolność 9_ 

Uwięzienie królewiczów otworzyło możliwość elekcji trzeciego z bra

ci - Aleksandra, któremu powiodło się przedostać do Warszawy. Była 

już mowa, że cieszył się większą popularnością wśród szlachty niż Jakub; 

wiele po nim, czy raczej jego słabości, obiecywał sobie w razie powoła

nia go na tron prymas Radziejowski. Gdy za Aleksandrem opowiedział 

się Karol XII, nawet niechętny królewiczowi hetman Hieronim Lubo

mirski (,,z powodu nieprzystępności i pogardy okazywanej narodowi 

8 K. Pi w ar s ki, Królewicz Jakub Sobieski w Oławie, Kraków 1939, s. 33.

9 O porwaniu pisała najdokładniej ostatnio W. R o s z k o w s k a, otawa króle

wiczów Sobieskich, Wrocław 1968, s. 59 nn. 
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polskiemu" 10)
_ 

gotów był mu udzielić poparcia. Aleksander jednak zre
zygnował z ubiegania się o tron, może z obawy o los braci, może 
ze względów czysto osobistych 11. Wtedy dopiero Karol XII wystąpił 
z wcześniej upatrzonym kandydatem, Stanisławem Leszczyńskim, woje
wodą poznańskim. Pod wpływem swej ambitnej matki, Anny z Jabło
nowskich, zgodził się on na przyjęcie korony, jednak 24 VI 1704 r. wy
stawił asekurację, że po uwolnieniu królewiczów będzie się starał prze
kazać tron Jakubowi. Jeszcze po przeprowadzeniu elekcji deklarował 
Aleksandrowi, że miał na celu tylko „utrzymanie i powiększenie blasku 
królewskiego Sobieskich domu" 12. Waga tych oświadczeń przygasła, gdy
pod naciskiem cesarskim Ja kub złożył w listopadzie akt wyrzeczenia się 
wszelkich pretensji do tronu polskiego. 

Można się zastanawiać, czy taki rozwój wydarzeń był korzystny dla 
Rzpltej. Odpowiadał on w gruncie rzeczy obu głównym antagonistom, 
Karolowi XII i Augustowi II. Dla Wettyna Leszczyński był przeciwni
kiem mniej groźnym, bo pozbawionym szerszego oparcia w kraju i za 
granicą. Z tych samych powodów dla króla szwedzkiego był bardziej 
uległym sojusznikiem. Jeżeli przyjmiemy, że w interesie Rzpltej leżało 
utrzymanie na tronie Augusta II, sprawa na tym się wyczerpuje. Gdyby 
jednak uznać, że byłoby lepiej, gdyby na tronie polskim zasiadł (czy 
został osadzony) król narodowy, który nie kierowałby się głównie inte
resem szwedzkim czy saskim, wtedy trzeba by uznać, że porwanie kró
lewiczów zaważyło negatywnie na losach Polski w czasie wielkiej wojny 
północnej. Leszczyńskiego nie było stać na zdobycie takiej samodziel
ności, najwyżej mógł rzucać groźby, że złoży koronę i pójdzie do kla
sztoru. Pod tym względem możliwości któregokolwiek z Sobieskich były 
lepsze, choć swą niezależność każdy z nich musiałby zapewne okupić 
stratami terytorialnymi. 

Po trzech latach przed Sobieskimi roztoczył się ponownie miraż pol-
·skiej korony. Wprawdzie po Altranstadcie Leszczyński nie kwapił się
już ani z uznaniem tronu polskiego za wakujący, ani z promowaniem
Jakuba do korony, jednak pozbawieni władcy sandomierzanie zaczęli
upatrywać w Sobieskim kandydata na króla, który mógłby doprowadzić
do zjednoczenia rozbitą Rzpltą; niektórzy spodziewali się po prostu
obalić przez królewicza Jakuba „cały systemat Stanisława" u. Konfe
deracja sandomierska znajdowała się wówczas pod presją Piotra I, który
w obawie przed jej rozpadem parł do nowej elekcji w Polsce. Wpraw
dzie część sandomierzan nie uznawała legalności aktu altranstadzkiego,

10 S t a s z e w s k i, op. cit., s. 428. 
11 Stas z e w ski, op. cit., s. 428, pr zyp. 17 , sugeruje, że obawiał się uzależ nie

nia od s wej daw nej kochanki E. Sieniawskiej. 
12 K. Jar o c h  ow ski, Porwanie Jaku.ba i Konstantego Sobieskich. przez 

Augusta II. Opowiadania i studia historyczne, Poznań 1863, s. 128. 
1a Pi w ars ki, op. cit., s. 47.
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przeważał przec1ez niepokój, że car gotów wprowadzić na tron nowego 

Leszczyńskiego. W tej sytuacji najmniejszym złem byłaby elekcja So

bieskiego. Toteż przywódcy sandomierzan zobowiązali się nie tylko nie 

zawierać odrębnych układów ze Stanisławem, ale i poprzeć jednego 

z Sobieskich do korony polskiej. Traktowano wtedy na równi kandyda

turę Jakuba i Konstantego. 

Za Sobieskimi opowiedział się i sam Piotr I, gdy wysuwany przez 

niego początkowo hetman w. k. Adam Sieniawski nie przyjął propozycji. 

Wysłano więc do Saksonii, gdzie jeszcze przebywali Sobiescy, ks. Des

jardins, zarządcę dóbr Konstantego. Nie jest jasne, w jakim stopniu 

z tą misją związane było równoczesne zapewne wysłanie przez Szembe

ków z Krakowa do Jakuba posłańca z informacją o przygotowywaniu 

nowej elekcji i propozycją powołania go na tron 14. W każdym razie 

Jakub, który prowadził przewlekłe rokowania z Leszczyńskim o zabez

pieczenie dóbr Sobieskich w Rzpltej, okazał zainteresowanie propozycją. 

Przeprowadzone rokowania natrafiły wszakże na rozliczne trudności. 

Wysłany do Jakuba Szaniawski ograniczył się do korespondowania z nim 

z Krakowa. Natomiast wysłannik Piotra I do Oławy, Hussen, spotkał 

się tylko z żoną Jakuba, Jadwigą Elżbietą, która oświadczyła, że mąż 

nie przyjmie korony bez zgody cesarza i króla szwedzkiego. Tymczasem 

cesarz Józef I stanowczo zastrzegł się przed wszelkimi krokami, które 

mogłyby popsuć i tak napięte na tle praw protestantów śląskich sto

sunki z Karolem XII. Ten zaś nie chciał słyszeć o nowej elekcji 

w Rzpltej, żądając od ·innych władców uznania Stanisława za króla 
polskiego. W tej sytuacji Jakubowi, jak i jego braciom, nie pozostawało 
nic innego jak odpowiedzieć oficjalnie odmownie na propozycje sando

mierzan. 

Jednocześnie nie ustawały przecież nadzieje, że uda się doprowadzić 
do pacyfikacji między Rosją a Szwecją, i toczyły się odpowiednie ne

gocjacje dyplomatyczne. Kryła się za nimi także możliwość nowej elek

cji w Polsce, toteż zarówno dyplomacja carska, jak i sandomierzanie 

podtrzymywali kontakty z Sobieskimi. Mówiło się wówczas raczej o kan

dydaturze Konstantego, do którego wysłano znów ks. Desjardins 15. Kon

stanty nie zarzekał się, byleby car zapewnił odpowiednie gwarancje. 

Według propozycji Jakuba polegałyby one na tym, że carewicz zaślubił

by jedną z córek Jakuba, Konstanty zaś pojąłby za żonę jedną z brata

nic Piotra I 16
• Ponieważ carowi nie powiodły się zabiegi o uzyskanie 

innej kandydatury, wysłał w czerwcu do Oławy Krzysztofa Szembeka 

14 Maron de Torcy 2 III 1707, AE, Suede, k. 187-188. A. Ka m i ńs ki, Kon

federacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaitrasztadzkim 1706-1707, Wro

cław 1969, s. 73, uważa, że Szembekowie wysłali posłańca bez porozumienia z in

nymi sandomierzanami. 

n Maron de Torcy 12 i 27 IV 1707, jw., k. 306. 
18 Maron de Torcy 11 V 1707, jw., k. 374. 
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nie tylko z listem obiecującym pomoc przy elekcji Jakuba (z powoła
niem się na dawny sojusz z Janem III), ale również z dyplomem gwa
rancyjnym. Obiecywał w nim m. in. Jakubowi, że gdyby nie zdołał 
utrzymać się na tronie polskim, przekaże mu rządy w jednej z prowincji 
rosyjskich. Jakub oczekiwał wysłańca, o stanowisku carskim uprzedziła 
go wysłana wcześniej w ściśle tajnej misji strażnikowa koronna Potocka. 
Nie podjął jednak ryzyka. Potockiej powiedział wprost, że Szwedzi grożą 

mu Sztokholmem, na spotkaniu zaś w Strzelinie z Szembekiem oświad
czył, że nie podejmie decyzji bez zgody cesarza, i to pod warunkiem 
zawarcia sojuszu między nim a Piotrem I 17_ 

Stanowi�ko Jakuba Sobieskiego zaważyło na niepowodzeniu planów 
przeprowadzenia nowej elekcji w Rzpltej w 1707 r. Miało to pozytywne 
skutki przede wszystkim dla Augusta II. Nie wydaje się wszakże praw
dopodobne, by powołanie jednego z Sobieskich na tron przyczyniło się 
wtedy do pacyfikacji Rzpltej. Groziła mu raczej wówczas rola „carskiego 
duraka", jak to obrazowo określiła Sieniawska 1s, i jeżeli nawet króle
wicze stracili ostatnią realną możliwość sięgnięcia po koronę polską, nie 
stało się to z krzywdą dla Rzpltej. 

Niespodziewanie sprawa powołania jednego z Sobieskich na tron 
polski odżyła w 1709 r., w dniach Połtawy. Zarówno część sandomie
rzan, .zwłaszcza Sieniawski, jak i Piotr I nie byli wówczas zadowoleni 
z postawy Augusta II, który z ponownym włączeniem się do wojny i po
wrotem do Rzpltej wyczekiwał na zwycięstwo rosyjskie. Pojawiła się 
wtedy koncepcja zrezygnowania z restauracji Wettyna i przeprowadze
nia nowej elekcji. Kandydatem do tronu był Konstanty Sobieski. 

Po niepowodzeniach planów elekcyjnych w 1707 r. królewicz bawił 
najpierw na Śląsku, gdzie tak „familiarnie" poczynał sobie z dawną 
kochanką Augusta II Lubomirską, księżną cieszyńską, że korespondent 
kanclerza litewskiego Karola Radziwiłła, Jan Henryk Skronski, radca 
księstwa opolskiego i raciborskiego, pobłażliwie zauważył, iż „nie bra
kuje Ichmościom nic inszego, tylko benedykcyjej duchownej" 19. Później 
udał się do Stanisława Leszczyńskiego do Prus Królewskich, gdzie król 
zabawiał się z Marianną Denhoffową, królewicz zaś z Marią Józefą Wess
lówną. Na jesieni tegoż roku poślubił ją, równie jednak szybko zniechę
cił się do niej i rozpoczął starania o unieważnienie tego morganatycz
nego małżeństwa 20

. Wkrótce znalazł się też znów przy boku Stanisława, 
który wraz ze swymi wojskami i Szwedami kierował się na Lwów. Kon
stanty starał się wtedy odegrać rolę jednego z pośredników między 
Stanisławem a sandomierzanami, bez większego zresztą powodzenia. Gdy 

11 Kam i ń s k i, op. cit., s. 86. 
18 J. A. Gier owski, W cieniu ligi północnej, Wrocław 1971, s. 29.
19 Skronski do Radziwiłła 22 II 1708, AGAD, AR V, t. 360, nr 14513.
20 Ros z ko w s  k a, OP. cit., s. 62.
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hetman Sieniawski wycofał się przed Stanisławem na wschód, Konstan
ty zaopiekował się jego żoną. Przez parę tygodni przebywał wraz z nią 
w Skolem, by chronić Sieniawską przed rabunkami wojsk Stanisława, 
póżniej zaś „pocieszał" ją we Lwowie. Hetmanowa była oczarowana 
królewiczem i rozwodziła się w listach do męża, że z niego prawdziwy 
„ociec na twarzy", że „na świecie nic grzeczniejszego" 21

. Gdy zmieniły 
się losy wojny, Sieniawska postarała się, by puszczono w niepamięć 
Konstantemu udział w kampanii Stanisława. Vy początkach lipca 1709 r. 
zjechali się do królewicza do Żółkwi obaj hetmani koronni i zaczęły się 
rozchodzić wieści o szykowanym małżeństwie Konstantego z córką Sie
niawskiego, Zofią. Miała to być jego droga do korony, Sieniawska bo
wiem natychmiast po Połtawie wysłała list do Piotra I, by przeciwstawił 
się spóźnionemu powrotowi Wettyna i opowiedział się za elekcją nowego 
króla, który byłby jego prawdziwym przyjacielem. Od męża zaś żądała, 
by zaraz wzywał szlachtę na koń dla poparcia tych planów. Projekt 
elekcji został przygotowany już przed zwycięstwem cara. Zebrani we 
Lwowie sandomierzanie doszli bowiem do przekonania, że był to je
dyny sposób pogodzenia Rzpltej i że najlepszym kandydatem byłby 
właśnie Sobieski 22. 

Propozycja nowej elekcji nie zyskała wszakże poparcia wię�szości 
sandomierzan. Nie wydaje się też, by Jakub Sobieski pozytywnie usto
sunkował się do pomysłów powołania na tron jego brata. O rozbież
nościach, jakie wówczas istniały między braćmi, najlepiej świadczy fakt, 
że kiedy Konstanty bawił przy Stanisławie w Malborku, Jakub wysłał 
do Opawy, gdzie szukała azylu część przywódców sandomierzan, swego 
dworzanina Kazimierza Chlebowskiego z deklaracją, że bardziej niż 
Augustowi nie może „dufać Stanisławowi" i że chciałby zgody z Wetty
nem. Dla ubicia jej proponował oddanie swej córki za żonę młodemu 
Fryderykowi Augustowi 2s. W następnym zaś . roku, już po Połtawie, 
właśnie Jakub ostrzegał Stanisława Leszczyńskiego przed wymarszem 
·Augusta II do Polski i nawet zgłaszał gotowość oddania słynnej aseku
racji, byleby Stanisław zobowiązał się utrzymywać z nim ścisłą przy
jażń, po śmierci zaś Marii Kazimiery przekazał mu wszystkie kró
lewszczyzny znajdujące się w jej ręku 24_

Ostatecznie dyplomacji wettyńskiej udało się odwieść cara od za
miarów elekcyjnych, deklaracja Stanisława spod Opatowa, ogłaszająca 

21 Sieniawska do Sieniawskiego 24 IV, 10 V, 9 VII 1709, Czart., rkps 5943,

nr 37255, 37256, 37270. 
22 Sieniawska do Sieniawskiego 18 VII 1709, jw., nr 37275; Maron de Torcy

25 VI 1709, AE, Suede 120, k. 126-130; Baluze de Torcy 14 VII 1709, tamże, 

k. 144-151; Bonnac de Torcy 21 VII 1709, tamże, k. 168-169. Por. też Gier o w

s k i, W cieniu ligi północnej, s. 87.
21 Szaniawski do J. Szembeka, Czart., rkps 543, s. 217-220.
24 Karp do Radziwiłła 17 VIII 1709, AGAD, AR V, t. 142, nr 6465.
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właściwie tron polski wolnym, pozostała bez echa i dla Sobieskich 
wszystko skończyło się znów na nie zrealizowanych planach. Trwałym 
jednak rezultatem gorącego lata 1709 r. było dążenie Sieniawskich do 
doprowadzenia do małżeństwa swej córki z Konstantym. Jeszcze w po
czątkach 1721 r. jej przyszły małżonek, hetman polny litewski Den
hoff, wybrzydzał się nad tym małżeństwem dla korony z utracjuszem 
i „debosznikiem" 2s. 

Restauracja Augusta II nie zamknęła sprawy obsadzenia tronu pol
skiego i nadal nie ustawały projekty nowej elekcji. Przy okazji różnych 
spisków antyaugustowych powtarzało się imię Konstantego jako ęwen
tualnego kandydata do tronu. Natomiast Jakub w związku ze zbliżają
cym się końcem wojny sukcesyjnej hiszpańskiej posyłał swych agentów 
do Wiednia, Paryża i Londynu, by przypomnieć o swych nie prze
dawnionych prawach do korony polskiej, opierających się na aseku
racji Stanisława, i przynajmniej wytargować odszkodowanie od Augu
sta II czy jakąś rekompensatę terytorialną w postaci ks. Neufchatel 
czy Piombino �6

• Prawdziwej aktualności nabrały pretensje do tronu 
polskiego dopiero w dobie konfederacji tarnogrodzkiej. 

Emancypacyjna polityka Augusta II doprowadziła bowiem wkrótce 
do napięcia stosunków między Piotrem I a Wettynem. Car starał się 
wykorzystać niezadowolenie z polityki króla obu wielkich hetmanów, 
Sieniawskiego w Koronie i Pocieja na Litwie, by zapobiec grożącemu 
wycofaniu się Augusta II z wojny północnej. Jakkolwiek różne próby 
pacyfikacji rozbiły się na niechętnej Augustowi postawie Karola XII, 
który nie rezygnował z popierania Leszczyńskiego, Piotr I przestał uwa
żać Augusta II za pewnego sojusznika. Zaniepokojenie dworu petersbur
skiego budziły też plany wzmocnienia władzy monar�zej w Rzpltej. 
Wzmacniało to więzi między opozycją antyaugustową a Piotrem I. Gdy 
w lecie 1715 r. Pociej zaczął organizować opór Litwy przeciwko kontry
bucjom dla wojska saskiego, szeroko rozpuszczał wiadomości, że uzyskał 
poparcie cara dla małżeństwa Konstantego z carską bratanicą i wprowa
dzenia go na tron ,polski. Wywołało to nawet interwencję saską w Pe
tersburgu i stanowcze zaprzeczenia kanclerza Szafirowa 27

• 

2s S. Denhoff do K. Denhoffowej 28 III 1721, Czart., rkps 5790, nr 7664: ,,na

przód substancyja przez marnotrastwo poszłaby wszystka prędko, tak jego poszła. 
potym ... że królewic i przez to, że się sobie ani im na nic przydać nie może. 
chyba dla jednej korony, która i odiegła, i bardzo niepewna dla niego. Jeżeliby 
zaś to było, nie mógłby ich Pan Bóg bardziej za mnie skarać. Mnie by tylko 
panny serdecznie żal było, żeby przy tak ślicznym charakterze swoim musiała 
z debosznikiem i takiem, coby uprzykszywszy ją sobie i straciwszy substancyją 
jej, mógł być capabile znowu trzeciej szukać". Za zwrócenie uwagi na ten list 
winien jestem podziękowanie drowi A. Sowie. 

26 Memoriały bez daty i jeden z 14 X 1713, AE, Pologne 142, s. 302-309. 
27 J. Gi e r  o w s k i, Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r., Warszawa

1965, s. 221. 
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Pomysły te powróciły wszakże po zawiązaniu konfederacji tarno
grodzkiej na jesieni tegoż roku. Konfederaci, wśród których istniał za
równo obóz filorosyjski, jak i filoszwedzki, mieli nadzieję, że uda im się 
doprowadzić do porozumienia między Piotrem I a Karolem XII (co 
w rzeczywistości nastąpiło nieco póżniej). W oparciu o takie porozumie
nie można by dokonać zmiany na tronie polskim. Ponieważ u jego pod
staw leżałby kompromis, na króla polskiego projektodawcy wysuwali 
nie tyle Stanisława, ile któregoś z Sobieskich, jako kandydata do przy
jęcia zarówno dla Szwedów, jak i Rosjan. Sprawa detronizacji Augu
sta II była już poruszana w rozmowach między przedstawicielami cara 
i konfederatów tak w Libawie, jak i w Gdańsku. Ostatecznie Piotr I od
rzucił jednak te sugestie i podczas spotkania w Gdańsku zaczął mani
festować odnowier..ie przyjażni z Augustem II. W toku rokowań, gdy 
zarówno przedstawiciele cara, jak i Wettyna wymieniali wzajemne pre
tensje, ministrowi,� rosyjscy kategorycznie stwierdzili, że Piotr I nie 
podjął żadnych zobowiązań wobec· domu Sobieskich, ,,bo dom ten nie 
znajduje się w takim stanie, by Jego Carskie Wieliczestwo jakikolwiek 
zysk czy awantaż mógł z takiego zobowiązania wyciągnąć" 2s. Nie wy
czerpało to jednak sprawy. Po rozpoczęciu rokowań w Lublinie między 
konfederatami a i:rzedstawicielami króla sekretarz konfederacji Frezer 
tłumaczył w zaufaniu mediatorowi Dołgorukiemu, że konfederaci oba
wiają się zemsty króla i hetmanów i dlatego chętnie widzieliby na tronie 
królewicza Jakuba, a buławy w nowych rękach. Dołgoruki nie wyraził 
aprobaty dla tych pomysłów, ale prosił Frezera o podtrzymywanie z nim 
„konfidencji". Wkrótce z:. podobnymi sugestiami przybył do ambasadora 
carskiego wojewoda lubelski Adam Tarło, wyrażając rozczarowanie kon
federatów z postawy cara okazanej w Gdańsku. Konfederaci bowiem 
liczyli poprzednio, że przy pomocy cara uda im się pozbyć nie tylko 
wojsk saskich, ale i Augusta II 29. 

Nie było przypó1dkiem, że to właśnie Frezer podjął tego rodzaju roz
mowy z Dołgorukim. On właśnie na przełomie stycznia i lutego 1716 r. 
przybył do Wrocławia, gdzie wprawdzie zatrzymał się u agenta Stani
sława Korniakta, chodziło mu jednak o nawiązanie kontaktów z dwo
rem oławskim 30. Frezer przygotowywał w ten sposób grunt dla Stefana 
Morsztyna, starosty duninowskiego, wysłanego w poselstwie od tarno
grodzian do Wied ia. Sam Morsztyn w drodze do Wiednia zatrzymał 
się też we Wrocławiu, gdzie spotkał się z Sobieskimi i rozmawiał z nimi 

28 Odpowiedź na punkty króla polskiego ze strony cara, CGADA, fond 79, god

1716, nr 17, k. 254-21.i3. 
29 Dołgoruki do Piotra I 17 VI i 24 VI s.s. 1716, tamże, nr 11, k. 190-191

i 202-203. 
30 J. A. G i e r� w s k i, Konfederaci tarnogrodzcy wobec możliwości porozu

mienia szwedzko-re yjskiego (Słowianie w dziejach Europy, Poznań 1974, s. 257). 
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o ewentualnej nowej elekcji 31• Także w Wiedniu pozostawał w kon
takcie z tamtejszym przedstawicielem Jakuba, franciszkaninem o. Schot
tem, wówczas biskupem Makarii, a poprzednio kapelanem w Oławie.
Wśród zleconych sobie spraw Morsztyn miał bowiem również podjęcie
zabiegów o pozyskanie poparcia cesarza dla ewentualnej zmiany na
tronie polskim z wysunięciem najprawdopodobniej kandydatury Ja
kuba. Nie poruszał jednak tej kwestii na oficjalnych spotkaniach z mi
nistrami cesarskimi, których prosił tylko o przyłączenie się do mediacji.
Prawdopodobnie za pośrednictwem jezuitów zwrócił się poseł tarno
grodzian w sprawie Jakuba do cesarzowej wdowy Eleonory. Skutki były
negatywne. Karol VI uważał, że każda zmiana na tronie w Polsce by
łaby dla jego interesów niekorzystna i stanowczo zakazał Jakubowi mie
szać się do spraw polskich s2

• W ·tej sytuacji Morsztyn uznał, że nie na
leży oficjalnie występować z projektem detronizacji, co nie przeszka
dzało temu, że starał się nawiązać porozumienie ze Stanisławem Lesz
czyńskim i zapewnić odpowiednio· skuteczne poparcie dla niego ze stro
ny Karola XII.

Wszystkie te zabiegi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, chociaż 
konfederaci przeciągali, jak mogli, rokowania z Augustem, by doczekać 
się korzystniejszej dla siebie sytuacji międzynarodowej. Okazało się to 
jednak zawodne. Jedynym śladem powiązań tarnogrodzian z Sobieskimi, 
a także udzielonego im poparcia przez posła cesarskiego do Warszawy 
Virmondta, pozostała wzmianka w traktacie warszawskim zapewnia
jąca bezpieczeństwo królewiczom i ich dobrom oraz zaspokojenie pre
tensji Jakuba z sum z trzymanych ekonomii. Zapewnienie bezpieczeń
stwa mogło być związane z pogłoskami o przygotowywanym na wiosnę 
1716 r. przez Sasów zamachu na życie Jakuba 33_ 

Traktat warszawski nie zamknął bynajmniej problemu tronu polskie
go podczas wielkiej wojny północnej. Oczekiwane przez konfederatów 
zbliżenie między Piotrem I i Karolem XII i rokowania na Wyspach 
Alandzkich otwierały przecież lepsze perspektywy dla Leszczyńskiego 
niż dla Sobieskich. Niemniej gdy August II szukał oparcia w Wiedniu 
i Londynie, Sobiescy znaleźli się znów po drugiej stronie. Małżeństwo 
Klementyny Sobieskiej z Jakubem Stuartem wprowadziło Jakuba So
bieskiego do wspólnego obozu nie tylko z pretendentem do tronu an
gielskiego i Hiszpanią, ale również z współdziałającymi z nimi Piotrem I 
i Karolem XII. Na Jakuba spadły prześladowania. Wprawdzie wskutek 
postawy cesarzowej Eleonory Wiedeń nie zastosował się do życzeń posła 
Jerzego I, Saint Saphorina, by aresztować królewicza i uzależnić jego 
wypuszczenie od powrotu Klementyny, nakazał jednak deportację Ja-

3i Przebendowski do Flemminga, 17 IV 1716, SLA, loc. 700, nr CCXIV, k. 31. 

32 Wyjątki z relacji Vesnicha 25 IV, 29 IV, 11 VII 1716, tamże, loc. 3495 Ab

schickung d. Morstein betref.; Stierhook do Bibera 1 VII 1716, AE, Pologne 155, 

k. 9-11. Por. też Gi e r  o w s ki, W cieniu iigi północnej, s. 180.

33 P i w a r s k i, op. cit., s. 69.
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kuba poza granice cesarstwa 34• Karol XII wtedy już nie żył, car jednak 
pamiętał o Sobieskim. Nowa polityka emancypacyjna Augusta i zawar
cie przez niego traktatu wiedeńskiego skłoniły właśnie Piotra I do pod
jęcia kroków przeciwko królowi polskiemu zarówno na arenie między
narodowej, jak i w Rzpltej. Dyplomacja rosyjska starała się przygo
tować antyaugustową konfederację magnacką, uznając, że ze strony 
Wettyna nie może oczekiwać niczego dobrego. Toteż Piotr I polecił Doł
gorukiemu, który nadal był jego przedstawicielem w Polsce, by podjął 
przygotowania do obalenia Augusta II i wyboru nowego króla, najlepiej 
jednego z Sobieskich. Dołgoruki miał pozyskać zaufanych ludzi, nie do
puścić do przyjęcia przez Rzpltą traktatu wiedeńskiego, a kiedy podpi
sany zostanie pokój ze Szwecją, przystąpić do działania 35. Plany Pocieja 
i konfederatów tarnogrodzkich miały więc trwalszy żywot niż pozornie 
mogło się wydawać, i nie zostały zapomniane na dworze petersburskim. 
Skończyło się przecież i tym razem na kolejnym zerwaniu paru sejmów 
i car już nie musiał obalać Augusta II, nawet po zakończeniu wojny 
północnej. 

Kandydatura Sobieskich do tronu polskiego była więc trwałym ele
mentem wielkiej rozgrywki dyplomatycznej, która toczyła się równo
legle z działaniami militarnymi podczas wielkiej wojny północnej. Po
sługiwały się nią różne strony i do różnych celów, rzadko pokrywają
cych się z interesem Rzpltej. Sami Sobiescy, z wyjątkiem wstępnej 
fazy, dawali się raczej ponosić wydarzeniom, niż nimi kierowali. Po 
doświadczeniach z 1704 r. starali się unikać ryzyka i cofali się, gdy 
występowały poważniejsze trudności. Toteż nie zdołali ani pomóc, ani 
zbytnio zaszkodzić Rzpltej, która zresztą całą tę grę, skupioną w ręku 
niewielu osób, przyjmowała dość obojętnie. Za Sobieskimi nie stanęła 
ani razu poważniejsza siła szlachecka i to głównie determinowało ich 
możliwości. Jeżeli nawet szlachta darzyła ich sympatią, to na ogół nie 
widziała w nich urodzonych kandydatów do korony polskiej. Było to 
zgodne z przyjętą zasadą równości szlacheckiej. Synowie króla Piasta 
byli dla większości znów tylko szlachcicami i to znakomicie ugrunto
wywało poczucie własnej godności wśród szlachty. 

DIE KANDIDATUR DER SOBIBSKIS Ft)R DEN POLNISCHEN THRON 

IN DER ZEIT DES NORDISCHEN KRIBGES 

Trotz des filr sie ungilnstigen Ausgangs der Elektion von 1697 gaben die So

bieskis ihre Hoffnungen auf den polnischen Thron nicht auf. Neue Moglichkeiten 

schuf der Nordische Krieg und das Postulat Karls XII., August II. zu entthronen. 

Der schwedische Konig beabsichtigte die fiir Schweden unbequeme polnisch-siich-

34 St. Saphorin do Stanhope 1 II, 7 V, 3 VI, 13 VI 1719, Public Record Office 

Londyn, S. P. 80, nr 38. 
35 Piotr I do Dolgorukiego 11 IX s.s. 1719. CGADA, fond 79, god 1719, nr I,

k. 292-294.
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sische Personalunion zu zer�chlagen und beschloss, Polen einen neuen Herrscher 
aufzuzwangen. Ohne Riicksicht auf die Interessen der Republik versuchte Jakob 
Sobieski die Gelegenheit zu nutzen und begann eine gross angelegte diplomatische 
Aktion nicht nur unter den Schweden, sondern auch in Berlin, Wien und Paris. 
Diese Bemilhungen wurden durch die Verhaftung Jakobs und seines Bruders 
Konstantin durch die Sachsen unterbrochen, als sie aus Schlesien nach Warschau zu 
reisen beabsichtigten. Der dritte der Brilder,' Akxander, lehnte die Bewerbung um 
den polnischen Thron ab, daraufhin setzte Karl XII. Stanislaus Leszczyński als 
Konig ein. Nach dem Traktat von Altranstadt und dem Verzicht Augusts II. 
tauchte die Kandidatur der Sobieskis wieder auf. Die Konfoderierten von Sando
mierz haben gemeinsam mit Peter I. die Berufung Jakobs oder Konstantins auf 
den polnischen Thron in der Hoffnung vorgeschlagen, dass dieser Schritt die 
polnische Gesellschaft vereinigen wilrde. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht 
verwirklicht, weil sowohl Karl XII. als auch Kaiser .Josef I. entschieden dagegen 
auftraten. Nach der Niederlage Karls XII. bei Połtawa machten die Sieniawskis den 
Vorschlag, anstelle Augusts II., der die Allianz nicht eingehalten hatte, Konstantin 
Sobieski zum Konig zu berufen. Die Sieniawskis hofften dabei, dass es gleichzeitig 
zur Vermahlung des Prinzen mit ihrer einzigen Tochter Sophie kommen wilrde. 
Sie erhielten jedoch keine Unterstiitzung anderer Konfoderierten von Sandomierz 
wie auch Peters I., so kam es zur Restauration des Wettins. Nichtsdestoweniger 
ist die Idee, einen der Sobieskis auf den Thron zu berufen, bis zum Ende des Nordi
schen Krieges wiederholt aufgetaucht. 1716 ergriffen in dieser Frage die Kon
foderierten von Tarnogród die Initiative, indem sie Gesprache mit den Sobieskis 
aufgenommen und sich um die Unterstiitzung des Zaren Peter I. und des Kaisers 
Karl VI. bemiiht hatten. Aus diesmal blieben diese Bemiihungen erfolglos. Als 
schliesslich die Ehe der Klementine Sobieska mit Jakob Stuart den Prinzen Jakob 
Sobieski an die Jakobiten und die mit ihnen damals zusammenarbeitenden Peter I. 
und Karl XII. naherte, dachte der Zar wieder an die Kandidatur eines der So
bieskis; 1719 empfahl er die Bildung einer gegen August II. gerichtete Konfodera
tion in Polen. 

Die Kandidatur der Sobieskis fur den polnischen Thron war also ein kon
stantes Element diplomatischen Tauziehens, das parallel zu den militarischen 
Handlungen des Nordischen Krieges stattgefunden hatte. Man bediente sich der 
Kandidatur zu verschiedenen Zwecken, die jedoch selten den Interessen Polens 
entsprochen hatten. 




