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KRÓLEWICZ ALEKSANDER SOBIESKI KANDYDATEM 
DO KORONY WĘGIERSKIEJ 

Sprawa kandydatury węgierskiej królewicza Aleksandra nie miałaby 
większego znaczenia, gdyby nie jej skutki uboczne. Powstała bowiem 
jako projekt dyplomaty francuskiego du Herona, który jej nie zdołał 

doprowadzić do końca ani jako pomysłu, ani w postaci określonych 
działań. Jeżeli jest mimo to warta wzmianki, to przede wszystkim z po
wodu zaangażowania wielu polityków i poczynań dworów szukających 
załatwienia swoich interesów w Polsce. 

Jak już wspomniał w swoim artykule L. Hopp, inicjatorem powoła

nia Aleksandra na tron węgierski był poseł francuski w Polsce, du He
ron 1. Latem 1702 r., gdy po Kliszowie sądził, iż upadek Augusta II jest 
bliski, rozważał różne kandydatury na tron polski. Był wśród nich tak
że Jakub. Prezentując tę kandydaturę (obok innych) wskazał Ludwi
kowi XIV na możliwość jednoczesnego osadzenia na tronie węgierskim 
królewicza Aleksandra. Nie czekając odpowiedzi z Wersalu (była ona 
ostatecznie negatywna), rozpoczął na ten temat rozmowy z M. Bercse
nym, a następnie z ks. F. Rakoczym. Zanim osiągnął porozumienie, zo
stał wskutek aresztowania przez August_a II usunięty z Polski i utracił 
możliwość kontynuowania swego pomysłu bezpośrednio. 

Uruchomił jednak mechanizmy działań, które w sprzyjających oko
licznościach miały przynieść pomoc Francji dla królewicza Jakuba, gdy
by Ludwik XIV udzielił mu swego poparcia. Zaczęły one przynosić owo
ce nawet pod nieobecność du Herona w Polsce. Najpierw bowiem poseł 
uzyskawszy wiadomość o siłach stronnictwa królewicza Jakuba posta
nowił wesprzeć materialnie ugrupowanie, którego działalność osłabiała 
pozycję Augusta II, od czasu zawarcia traktatu sasko-austriackiego 
w marcu 1702 r. traktowanego jako wroga Francji. Przekazał pewne 
sumy na skonfederowanie armii koronnej na ręce strażnika w. k., Po
tockiego, głównej postaci w stronnictwie jakubowym. Ponieważ plan 

konfederacji nie powiódł się, pieniądze te zostały zużyte w 1703 r. na 
zaciągi i utworzenie oddziału, który stał się zaczątkiem armii powstań-

1 Por. artykuł L. Hopp� w tym tomie. 
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czej na Węgrzech w połowie 1703 r. pod wodzą księcia Rakoczego. 
W gronie stronników Jakuba pomysł osadzenia na tronie węgierskim 
królewicza Aleksandra zyskał poparcie, udzielił mu swej akceptacji 
także książę Rakoczy licząc, że za pośrednictwem tej kandydatury uzy
ska także poparcie Francji 2• 

Jednakże jeszcze jesienią 1702 r. sprawa kandydatury Jakuba do 
tronu polskiego, Aleksandra zaś do tronu węgierskiego, zniknęła z ko
respondencji między du Heronem i dworem Francji. Ludwik XIV sta

nowczo odrzucił możliwość udzielenia poparcia dla Jakuba, w związku 
z czym poseł podsunął - zapewne w porozumieniu z kardynałem Ra
dziejowskim - myśl o reelekcji księcia Conti lub nawet o zwykłym 

uznaniu elekcji już dokonanej w 1697 r. Tej myśli poświęcił wiele miej
sca w swych raportach z Polski, zapewniając Ludwika XIV, że objęcie 
tronu przez księcia będzie chętnie widziane przez licznych panów pol
skich i zostanie przyjęte przez większość szlachty, która boi się inter
regnum i nowej elekcji, dobrze pamiętając doświadczenia z okresu po 
śmierci Jana III Sobieskiego. 

Ludwik XIV chętnie akceptował takie rozwiązanie, wysuwał jednak 
szereg wątpliwości. Pierwszą z nich stanowiły ewentualne koszty osa
dzenia na tronie polskim ks. Conti. Pieniędzy na ten cel nie posiadał, 
a gdyby się nawet zdobył na tak wielki w obecnych okolicznościach wy
siłek finansowy, pragnął gwarancji, iż wydatek ten przyniesie oczekiwa
ne korzyści - utworzenie na zapleczu cesarstwa silnego sojusznika 
Francji. Wśród tych gwarancji wymieniał zgodę króla szwedzkiego na 
kandydaturę francuską, popartą sojuszem Szwecji z Francją. Ponieważ 
zdawał sobie sprawę, iż kwestia sojuszu jest jeszcze trudniejsza do 
osiągnięcia niż nowa elekcja w Pols�e, zalecił postępowanie według za
sady: ,,W Polsce należy jak najdłużej ukrywać właściwe cele działania, 
pozwolić różnym kandydatom i ich partiom ujawnić się i wyczerpać we 
wzajemnych sporach oraz czekać końca, by wtedy dopiero przedstawić 
propozycje najbardziej korzystne na rzecz tego, którego pragnie się 
osadzić na tronie". Zalecając taką regułę postępowania 3 korzystał Lud
wik XIV zapewne z doświadczeń ostatniej elekcji w Polsce, kiedy w po
dobny sposób sukces osiągnął August II. Polecał zarazem du Heronowi 
pilne śledzenie rozwoju sytuacji, a zwłaszcza szans, jakie miał główny 
kandydat do korony polskiej ze strony króla szwedzkiego - Jakub So
bieski. 

Do końca pobytu du Herona w Polsce r�lacje zawierały niezmienną 
informację - królewicz Jakub ma tak nikłe stronnictwo, jest tak nie 
lubiany przez szlachtę, że bez pomocy z zewnątrz tronu na pewno nie 
osiągnie. Jesienią 1702 r. w sprawozdaniach zaczęły się pojawiać imiona 

! AE, Pol., t. 114, s. 16, Maron z Warszawy 11 I 1703.

3 AE, Pol. 111, s. 63, Instrukcja z Wersalu 22 VI 1702.
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młodszych braci Jakuba. Zdaniem posła, lepszą pozycję zdawał się po

siadać najmłodszy - Aleksander, wymieniany zresztą już w czasie 

ostatniego bezkrólewia jako kontrkandydat Jakuba, ulubieniec szlach

ty 4.W tym czasie królewicz nie miał takich możliwości działania jak 

starszy brat, nie podejmował nawet usiłowań celem zyskania poparcia 

obcych dworów. Miał jednak posiadać za sobą życzliwość opinii pozyski

wanej przebywaniem w Polsce oraz nadal jeszcze poparcie wojewodziny 

bełskiej - Elżbiety Sieniawskiej - nadal darzącej go serdecznym uczu

ciem. Stało się to przyczyną zaniepokojenia Jakuba, który pozostając 

w zadawnionym konflikcie z Sieniawskimi powziął obawy o to, że Sie

niawska zacznie tworzyć dla młodszych braci, zwłaszcza zaś dla Alek

sandra, stronnictwo na wypadek otwarcia się kwestii obsadzenia tronu 

w Polsce. Obawy te uzasadniało przebywanie Konstantego i Aleksandra 

jesienią 1702 r. na Rusi, gdzie zbierali dowody sympatii zarówno od 

szlachty, jak i ze strony magnaterii. Na skutek tych niepokojów Jakub 

polecił braciom natychmiast przybyć do swego boku do Wrocławia. 

Młodzi Sobiescy podporządkowali się woli głowy rodziny, jak się 

miało okazać - z fatalnymi dla interesów Aleksandra skutkami. Miały 

one źródło w sympatii zadzierzgniętej jeszcze w Warszawie, a następnie 

gwałtownej miłości do niedawnej kochanki Augusta II - hr. Esterle. 

Na krótko przed bitwą kliszowską zjechała ona do Wrocławia, skąd do 

Warszawy już nie wróciła. Jej miejsce w sercu króla zajęła nowa me

tresa - podkomorzyna koronna, Urszula Lubomirska, późniejsza księżna 

cieszyńska. Esterle okazała się łaskawa dla Aleksandra, ten dla niej po
rzucił ostatecznie Sieniawską, skazując się na utratę potężnego poparcia 

politycznego, którego gotowa była mu udzielić. Tak się przynajmniej 

zwierzała posłowi francuskiemu, pisząc o swych zamierzeniach politycz-

enych. Po zdradzie kochanka jej dawna niechęć do Sobieskich jeszcze 
bardziej wzrosła. Stwierdziła, że gdyby królem polskim miał zostać Ja

kub, woli wraz z mężem udzielić poparcia raczej Augustowi II i nie 

dopuścić do jego detronizacji niż poprzeć sprawę Sobieskich s. Wkrótce 

jej serce zwróciło się ku przystojnemu księciu siedmiogrodzkiemu, 

4 Kwestia oceny rzeczywistej popularności Aleksandra napotyka na pewne 
trudności. Z okresu ubiegania się Jakuba przeciwstawiany mu w roli kandydata 
do tronu polskiego Aleksander charakteryzowany był '!" relacjach posłów i agen
tów francuskich wyłącznie pozytywnie. Gdy po aresztowaniu Jakuba i Konstantego 
Bonnac powrócił do koncepcji osadzenia ks. Conti, stwierdził powołując się na sta
nowisko m. in. kardynała Radziejowskiego, iż Aleksander nie miał nigdy szans na 
zyskanie poparcia szlachty z powodu „la fierti et le mepris qu'il a toujours te
moigne pour la nation polonaise". AE Suede 99, s. 29, Bonnak z Gdańska 16 rv

1704. Por. też opinię M. L o r e t  a, Życie polskie w Rzymie w XVIII w., Rzym 
b.r., s. 197: Aleksander „Polski i Polaków nie lubił i wielkich ambicji nie żywił".

5 AE, Pol. 115, s. 26, Torcy do Marona 1 II 1703, także: AE, Suede 98, s. 178 
Bonnac z Gdańska 30 I 1704, AE, Pol. 115, ·s. 42, Sieniawska do du Herona 27 r 1703. 
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Franciszkowi Rakoczemu, który od początku 1702 r. przebywał w gości
nie w Brzeżanach. 

Z tymi to perypetiami musiała się liczyć dyplomacja francuska. W jej 
działaniach po aresztowaniu du Herona wystąpiła nowa faza. Francja 
nie posiadała odtąd przedstawiciela oficjalnie akredytowanego w Rzpl
tej - ani przy królu, ani później przy konfederacji jego przeciwników. 
Interesy Wersalu reprezentowało kilka osób, których pozycja formalna 
nie była uregulowana. Przebywał też w Polsce, głównie zresztą w Gdań
sku, Ludwik de Bonnac, wysłany przez Ludwika XIV do Karola XII, 
ale na skutek oddalenia. od centrów życia politycznego miał on stosun
kowo ograniczony wpływ na rozwój wydarzeń w Polsce. Ważniejszą 
pod tym względem rolę spełniał Franciszek Maron, dawny sekretarz du 
Herona, oficjalnie pełniący funkcję sekretarza hetmana Sieniawskiego. 
W istocie rzeczy jego rola wynikała z aktywności i ambicji politycznych 
Sieniawskiej, która przez długie okresy skupiała w swych rękach nici 
intryg dyplomacji francuskiej, nieraz decydując o ich sukcesach lub 
niepowodzeniu. Przyczyniało się do tego zwłaszcza sprawowanie przez 
nią opieki nad powstaniem węgierskim: Brzeżany i dwór Sieniawskiej 
spełniały' rolę centralnego ośrodka komunikacji z powstaniem dla Fran
cji i pomocy znad Sekwany przez Rzpltą na Węgry. 

Wskutek takiego układu sytuacji utrzymało się, a nawet zwiększyło 
w porównaniu z 1702 r. uwikłanie interesów Sobieskich. Zanim nastą
piło wyciszenie konfliktu między Ludwikiem XIV i Augustem II, kon
fliktu spowodowanego przyłączeniem się elektora saskiego do koalicji 
antyfrancuskiej i aresztowaniem posła francuskiego, Wersal w ciągu 
1703 r. poświęcił wiele wysiłku dla osłabienia pozycji króla polskiego 
w Rzpltej. Dyplomacja francuska ·wspierała dążenia Karola XII do de
tronizacji Wettyna, jednak nie podnoszono w 1703 r. tak miłej dla Lud
wika XIV myśli powrotu do osadzenia na tronie polskim księcia de 
Conti. O wiele ważniejsze było dla Francji pozyskanie życzliwości, 
a zwłaszcza wsparcia militarnego Szwecji, stąd też król-słońce gotów 
był poprzeć każdą inicjatywę Karola XII, byle dzięki temu poparciu 
nakłonić króla szwedzkiego do zawarcia aliansu z Francją. 

Istotną przeszkodą w osiągnięciu celu w ten sposób była kandyda
tura królewicza Jakuba do tronu polskiego. Ludwik XIV nie lubił kró
lewicza, nie darzył go zauf-miem w najmniejszym stopniu. Był przeko
nany, że Jakub zostawszy królem dzięki poparciu Francji przystąpi na
tychmiast do koalicji antyfrancuskiej wskutek swych związków z cesa
rzem. Dlatego przez długi czas odrzucał wszelkie próby Jakuba porozu
mienia się i sobą i prośby o udzielenie pomocy w zabiegach o polską 
koronę. Kiedy jednak w traktacie szwedzko-pruskim z lata 1703 r. zna
lazło się zobowiązanie obu układających się stron dotyczące wspólnego 
popierania kandydatury Sobieskiego, Ludwik XI:V zaczął zmieniać swoje 
dotychczas nieprzejednane stanowisko. 
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Najpierw, przekonany licznymi doniesieniami z Polski o słabości 
stronnictwa Jakuba i małej jego popularności wśród szlachty, próbował 
karkołomnej koncepcji. Chciał, by dzięki pośrednictwu Francji Au
gust II zrzekł się korony polskiej na rzecz Jakuba w zamian za koronę 
węgierską. Tłumaczył w jednej z instrukcji Bonnakowi 6, że takie roz
wiązanie pozwoli Jakubowi uwolnić się spod ścisłej zależności od ce
sarza, silniej zwiąże go z Karolem XII, Francji zaś przyniesie zabezpie
czenie jej interesów przez podtrzymanie powstania węgierskiego siłami 
saskimi. Byłoby to możliwe w przypadku dojścia jP skutku traktatu
sasko-francuskiego, o jaki w tym czasie usilnie zabiegał August II. Już 
jednak w kolejnej instrukcji porzucił ten plan jako niepewny i mało 
realny. Doszedł bowiem do wniosku, że wspomniany traktat szwedzko
-pruski otwiera przed Francją szczególnie dogodną okazję przeciągnięcia 
na jej stronę już nie tylko Karola XII, ale i Fryderyka I. Sukces 
w osiągnięciu tego celu mogło zapewnić uznanie pretensji Jakuba So
bieskiego. Ponieważ jednak nadal nie dowierzał mu, poprzestał na po
leceniu Bonnakowi, żeby poinformował Jakuba, iż nie będzie stawiał 
przeszkód aspiracjom królewicza do korony polskiej, jednak udzieli mu 
poparcia tylko poprzez układ ze Szwecją 7• 

Po uzyskaniu tej informacji Jakub w październiku 1703 r. rozwinął 
szerokie działania, które - jak sądził - miały przekonać Ludwika XIV 
o szczerości jego uczuć dla Francji. Można też przypuszczać, iż zamie
rzał doprowadzić do układów z Wersalem bez pośrednictwa szwedzkiego,
bez wchodzenia w silniejszą zależność od Karola XII. Chodziło mu więc
o ominięcie postawionego przez Ludwika XIV warunku, co wywierało

zresztą nie zamierzony skutek - oferty Jakuba stawały się mniej
pewne, a bardziej podejrzane. Nie zaniedbał jednak możliwości, jaką
otwierała do życzliwości Ludwika XIV pomoc w podjęciu rokowań mię
dzy Francją i dworem berlińskim. W tym bowiem kierunku zmierzały
jesienią 1703 r. zabiegi dyplomacji francuskiej. Losy tych rokowań zło
żone zostały w ręce Bonnaka, który po uzyskaniu oświadczenia Ludwi
ka XIV, iż Francja nie będzie się sprzeciwiała wyniesieniu Jakuba na
tron polski, powrócił do dawnej koncepcji du Herona połączenia w ro
dzinie Sobieskich korony polskiej i węgierskiej. W poprzednio występu
jącym układzie sił pomysł du Herona był o wiele mniej realny, obecnie,
po wybuchu powstania na Węgrzech i jego pierwszych znacznych suk
cesach, miał zupełnie inną wagę.

Pośrednikiem Bonnaka w pertraktacjach z Berlinem był w pewnym 
.okresie płk Saurbrey, agent królewicza Jakuba, za jego pośrednictwem 
przekazywał poseł swoje sugestie do Oławy i Wrocławia, tą samą drogą 

6 AE, Suede 98, s. 29, Instrukcja z Wersalu 15 XI 1703, to samo pisał minister 
stanu de Torcy do Marona 12 XI 1703, AE, Pol. 114, s. 174. 

7 AE, Suede 98, s. 150, Instrukcja z Wersalu 31 I 1704.
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otrzymywał liczne listy Sobieskiego. Ten ostatni nawiązując do swych 
ofert składanych jeszcze du Heronowi ponowił propozycję dokonania 
dywersji na teren Saksonii zebranymi przez siebie siłami. Pytał więc 
Bonnaka, czy nadal jest aktualna możliwość uzyskania od dworu fran
cuskiego 600 tys. talarów oferowana latem 1702 r. Karolowi XII przez 
du Herona, pragnącego wówczas skłonić króla szwedzkiego do poniecha
nia gonitwy za Augustem II po Polsce i uderzenia wszystkimi siłami na 
Saksonię. Chciał także wiedzieć, czy zostaną mu zrekompensowane stra
ty, jakie w wyniku podjęcia akcji poniesie z powodu utracenia życzli
wości cesarza s. 

Ludwika XIV zainteresowało tylko pierwsze pytanie. Stwierdził, iż 
nie wierzy, aby królewicz był w stanie podjąć się ataku na Saksonię, 
a tym samym rzeczywiście narazić się Leopoldowi I. Jeżeli więc Jakub 
ma prawdziwe zamiary, niech je zrealizuje samodzielnie, a wówczas 
Francja podtrzyma je w odpowiednich do swoich możliwości rozmia
rach, ale - przestrzegał posła - ,,il ny'a point de liaisons plus parti
culieres a prendre avec luy" 9. 

Nie czekając na odpowiedź (wyszła ona z Wersalu 15 XI) na pierw
szą ofertę, podniecony perspektywami pozyskania poparcia i pomocy 
francuskiej, Jakub wystosował 10 XI 1703 r. list do Ludwika XIV za
pewniając go o swej gorącej miłości do Francji. Z ochotą akceptował 
koncepcję osadzenia na tronie węgierskim swego brata, a nawet - gdy
by rozwój wydarzeń w Polsce okazał się dla niego samego nieko
rzystny - wyrażał gotowość zaryzykowania własnej osoby w ubieganiu 
się o koronę węgierską. Gdyby jednak udało mu się osiągnąć tron w Pol
sce i umocnić się na nim polecał na tron węgierski Aleksandra jako naj
lepszego kandydata 10. 

Powiedzmy w tym miejscu, że korespondencja między Jakubem 
i Bonnakiem dotycząca wspomnianych kwestii została bądź to przejęta 
przez Augusta II, albo też jej treść została przekazana przez królewicza 
do jego stronników, by dowieść, iż można liczyć na pomoc Francji. 
DośF, że 10 XII 1703 r. agent francuski Jan Kazimierz Baluze donosił 
z Warszawy, że huczy tam od pogłosek o układach zawartych przez Bon
naka z Sobieskimi - z Jakubem na temat pomocy francuskiej w osiąg
nięciu korony polskiej, z Aleksan1rem - węgierskiej. Informacja o tym 
dotarła nawet do Rzymu wśród usprawiedliwień Augusta II z powodu 
porwania braci Sobieskich, jako jeden z dowodów spisku przeciwko 
Wettynowi. Klemens XI uznał za stosowne domagać się wyjaśnień u po-

8 Tamże, s. 21, Bonnac z Gda11ska 17 X 1703. Poprzednia oferta gotowości do 
zaatakowania Saksonii przez Jakuba pochodzi z kwietnia 17b3 r., AE, Pol. 97, 
s. 201, Bonnac z Warszawy 16 IV 1703.

9 Por. cyt. wyżej instrukcję z 15 XI 1703.
10 AE, Pol. 115, s. 121, królewicz Jakub z Wrocławia 10 XI 1703. 
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sła francuskiego w Wiecznym Mieście, kardynała Toussaint Forbin-Jan
sona. Ludwik XIV oficjalnie zdementował wersję o układzie, składając 

rozgłos nadany sprawie na karb nadgorliwości Jakuba 11. 

Tymczasem po otrzymaniu opisanej oferty od królewicza król fran

cuski polecił swemu posłowi w Polsce zachować większą wstrzemięźli

wość w rokowaniach i niczego nie obiecywać, co najwyżej skłonić Ja

kuba do przyjęcia pewnych zobowiązań wobec Francji jeszcze przed 

elekcją 12
. De facto otwierał więc drogę dla nowych nadziei, a jego póź

niejsze dementi nosiło charakter typowy dla tego rodzaju oświadczeń. 

Królewicz jednak uznał, że jego szanse na koronę polską są wystarcza
jąco duże, by podejmować zobowiązania bez konkretnego zabezpie

czenia . 

.Aresztowanie na rozkaz Augusta II królewiczów Sobieskich dopro

wadziło do wyznania przez Ludwika XIV zaskakującej intencji. W in

strukcji dla Bonnaka datowanej w Marły 15 V 1704 r. stwierdził, że 

musiał przystać na dążenie Karola XII do osadzenia na tronie polskim 
Jakuba, jednak zawsze uważał Aleksandra za kandydata bardziej odpo

wiedniego: ,,Je la [tę kandydaturę - J. S.] souhaite mesme apres la 

morte du feu Roy son Pere, et l'on ne travaillast par mes ordres a celle 
de mon cousin le Prince de Conty, que lorsque je sens qu'il estoit im

possible de faire elire le B[rin]ce Alexandre ou le P[rin]ce Constantin. 

Ainsy je persiste dans les mesmes intentions que je deja temoigne 

a l'egard du P[rin]ce Alexandre" 1a.

Ostatnie zdanie odnosiło się do nadziei, jakie wiązano z możliwością 
ubiegania się o koronę przez najmłodszego z Sobieskich. Jednakże 
Aleksander zrezygnował z otwierającej się przed nim szansy, chociaż 

Maria Kazimiera uważała, iż nic nie stoi na przeszkodzie temu, by objął 

tron w posiadanie tymczasowe i złożył koronę w ręce brata, gdy ten 

zostanie uwolniony z niewoli saskiej. Miał nawet złożyć w tej sprawie 

odpowiednie zobowiązanie na piśmie. Jak się nam wydaje, najpoważ
niejszą przyczyną odmowy ubiegania się o tron nie były obawy przed 

zbyt wielkim ciężarem ani nie przypomniana powyżej niechęć do szlach

ty. Sądzimy, że zaważyło stanowisko Elżbiety Sieniawskiej, która po 

związaniu się Aleksandra z hr. Esterle postanowiła wydać wojnę daw

nemu kochankowi. 

11 AE, Rome 442, s. 60, Janson z Rzymu 15 IV 1704, odpowiedź Ludwika XIV 
z 5 V (s. 78). W relacji Jansona z 18 III 1704 znajduje się informacja o liście Ja
kuba do Marii Kazimiery, w którym królewicz pisał o ostrzeżeniu otrzymanym od 
cesarza, że jeśli się „ne detachait des interests [sic] du Roy de Suede pour se 
reunir a celuy de Pologne, il ne pourroit s'empecher de donner les mains qu'on 
Iuy obligeast par la force, et que ce Prince [Jakuo - J. S.J estoit resolu pour sa 
sevrete de sortir de sa terre d'Olava qui est en Silesie". 

12 AE, Suede 98, s. 123, Instrukcja z Marły 10 I 1704. 
13 AE, Suede 99, s. 39, Instrukcja z Marły 15 V 1704. 
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Przypuszczenie to opiera się nie tylko na doniesieniach Bannaka, 
przed którym wojewodzina bełska ujawniła swą niechęć do królewicza. 
Faktem jest, że w końcu 1703 r. na terenie Rusi ukształtowało się og
nisko buntu przeciwko Augustowi II, któremu przewodzili Potoccy, ry
walizujący o pierwszeństwo z Sieniawską we wspomaganiu powstania 
na Węgrzech i o przejęcie w swoje ręce pośrednictwa między księciem 
Rakoczym a Francją i Szwecją, do której to ugrupowanie coraz silniej 
ciążyło. Sieniawska wyszła zwycięsko z tej rywalizacji. Napierw doko

nując zbliżenia do Augusta II i przez pozyskanie zaufania króla z jego 
pomocą dokonała poważnego wysiłku organizacyjnego i materialnego 
ria rzecz powstania Rakoczego. Wersal uznał jej pierwszeństwo, a po 
złożeniu przez hetmana Sieniawskiego deklaracji współpracy z Fran
cją 14 całkowicie zaufał jej działaniom. Potoccy szukający związków 
z Karolem XII, pozbawieni szerszego poparcia, wydali się Ludwiko
wi XIV znacznie mniej przydatni. Jednakże Sieniawska nie traciła dy
stansu do Augusta II, zagrożona represjami. szwedzkimi rozważała także 
możliwość współdziałania z kardynałem Radziejowskim, z którym przez 
cały czas pozostawała w kontakcie. Po zawiązaniu konfederacji war
szawskiej nie zdeklarowała się przeciwko Wettynowi i tylko po cichu 
przyłączyła się do rokowań w sprawie kandydatury do tronu polskiego. 
Jakuba - podobnie jak Radziejowski - odrzucała zdecydowanie, 
o Aleksandrze nie chciała nawet słyszeć. W jej głowie zrodził się po
mysł protegowania do tronu polskiego księcia Franciszka Rakoczego. Jej
kandydat stawał się coraz bardziej realny, gdy Wersal milczał w odpo
wiedzi na natarczywe pytania prymasa, czy Ludwik XIV zechce po
przeć prawa księcia de Conti do korony polskiej.

Znamy już stanowisko Wersalu, wiemy także, iż los kierowany wolą 
Karola XII obdarzył tronem po zdetronizowaniu Augusta II przez kon
federację warszawską wojewodę poznańskiego, Stanisława Leszczyń
skiego. Opisane tu perypetie kandydatury Aleksandra Sobieskiego do 
tronu węgierskiego m�gą razić dzisiejszego czytelnika swoją iluzorycz
nością i sposobami zabiegania o poparcie dla osiągnięcia celu. Wówczas 
jednak uważano, że dzieci królewskie są niejako z· natury rzeczy pre
dysponowane do noszenia korony, a obowiązkiem władców jest pomóc 
w zdobyciu wakującego tronu, gdzie by on nie był wolny. Dlatego też 
kandydatura Sobieskich pozostała aktualna w dalszych rozgrywkach po
litycznych w przyszłości. 

H Szerzej o postawie Sieniawskich piszę w pracy: O miejsce w Europie. Sto

�unki Potski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII w., Warszawa 1973,

s. 428 i n.
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PRINZ ALEXANDER SOBIESKI KANDIDAT FOR DIE UNGARISCHE KRONE 

Angesichts der zu erwartenden Detronisierung Augusts II. im J ahre 1702 

nannte der franzlSsische Gesandte du Heron unter den Kandidaten fiir den polni

schen Thron die Sohne Johanns III. Sobieski, Jakub und Alexander. Er machte 
ferner Ludwig XIV. darauf aufmerksam, dass Alexander die ungarische Krone 

iibernehmen konnte, wenn der iiltere Bruder polnischer Konig werde. Dieser Vor
schlag wurde abgelehnt, wurde jedoch nach Ausbruch des Aufstandes in Ungarn 

im Jahre 1703 wiederholt. Jetzt hatte er grossere Chancen, denn fiir Jakob haben 
sich Karl XII. und Friedrich I. ausgesprochen. Der diesmal von dem franzosischen 
Gesandten Louis de Bonnac unterbreitete Vorschlag fand auch die Zustimmung des 

Fiirsten Rakóczi. Einer solchen Losung widersetzte sich Elisabeth Sieniawska, die 

Anfiihrerin der franzosischen Partei in Polen. Der Verfasser meint, dass gerade 

Sieniawskas Abneigung Alexander dazu bewogen hatte, sich nicht urn die un
garische, und nach der Verhaftung Jakobs und Konstantins Sobieski im Jahre 1704 
auch nicht urn die polnische Krone zu bewerben. Die Ursache fiir Alexanders 

Haltung lag nicht nur im alten Antagonismus zwischen den Sieniawskis und So
bieskis, sondern auch im personlichen Konflikt: Alexander verliess die Sieniawska 

fiir die Grafin Esterle. 




