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OKRESU PANOWANIA JANA SOBIESKIEGO 
NA POSTA WY MINISTRÓW AUGUSTA Il 

Poniższe refleksje zostały sformułowane na podstawie korespon
dencji ministrów Augusta II, tak koronnych, jak i litewskich. Ministro
wie z racji zajmowanych urzędów należeli do najczynniejszych i naj
aktywniejszych przedstawicieli warstwy magnackiej. Właśnie oni roz
wiązując różne problemy natury państwowej musieli w jakiś sposób 
ustosunkowywać się do doświadczeń z czasów Jana Sobieskiego. 

Stałe urzędy w Rzpltej, nie wyłączając ministerialnych, nadawane 
były dożywotnio. Toteż w pierwszym okresie sprawąwania rządów 
August II musiał współpracować z grupą ministrów powołanych jeszcze 
przez Jana III Sobieskiego. W przytłaczającej większości byli to ludzie, 
których szczyt aktywności przypadał właśnie na okres panowania Jana 
Sobieskiego. Należy wymienić tutaj w Koronie - marszałków: Stani

sława Herakliusza i Józefa Lubomirskich, hetmanów: Stanisława Jabło
nowskiego i Feliksa Potockiego, kanclerzy: Jerze go Denhoffa i Karola 
Tarłę, wreszcie Hieronima Lubomirskiego. Na Litwie do takich ludzi 
można zaliczyć hetmanów: Kazimierza Sapiehę i Józefa Słuszkę oraz 
podskarbiego Benedykta Sapiehę. Znaczenia doświadczeń okresu So
bieskiego dla działalności tych osób, także w okresie panowania Augu
sta II, udowadniać nie potrzeba. Z tym kręgiem ludzi związane są prze
cież krytyczne analizy sytuacji Rzpltej, takie jak pióra marszałka 
S. H. Lubomirskiego De vanitate consiLiorum (O znikomości rad) czy 
przypisywany S. Szczuce projekt reform EcLipsis Poloniae orbi publico 

demonstrata, wprost nawiązujący do szczęśliwych czasów Jana III. Po
dobne związki można także dostrzec w praktycznych posunięciach po
szczególnych ministrów. Przykładowo, działalność Sapiehów na Litwie 
w początkach XVIII w. była kontynuacją ich polityki z czasów Jana 
Sobieskiego. 

Początkowo August II częściowo opierał się na zaufanych doradcach 
rekrutujących się spoza ścisłego kręgu ministrów, w miarę zwalniania 
się miejsc wprowadzając ich na najwyższe urzędy państwowe. W latach 
1702-1703 doszło do radykalnego odnowienia grupy ministrów w Rzpl-
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tej. W latach tych w Koronie, spośród ośmiu osób sprawujących czołowe 
urzędy (nie licząc prymasa), zmarło siedem. W 1703 r. istotne zmiany 
nastąpiły na Litwie. Oskarżeni o zdradę stanu usunięci zostali z dwóch 
kluczowych stanowisk ministerialnych przedstawiciele rodu Sapiehów. 
Łącznie więc zmiany osobowe w obu tych latach objęły ponad 50°/o 
stanowisk ministerialnych 1. W ciągu kilku następnych lat wymarli lub 
ustąpili niemal wszyscy ministrowie mianowani na te stanowiska przez 
Jana Sobieskiego. W 1706 r. pozostało takich urzędników już tylko 
trzech: w Koronie - podskarbi nadworny A. Miączyński, na Litwie -
kanclerz wielki K. St. Radziwiłł oraz podskarbi nadworny M. F. Ogiń- · 
ski. W ten sposób ukształtowała się personalnie nowa grupa ministrów, 
powołana już przez Augusta II. Równocześnie następowała zmiana ge
neracji w grupie rządzącej . O ile większość ministrów powołanych 
przez Jana Sobieskiego to ludzie urodzeni przed 1650 r., o tyle wśród 
ministrów powołanych przez Augusta II coraz większą rolę odgrywali 
ludzie urodzeni po 1660 r. W końcu 1713 r. wśród 16 ministrów Rzpltej 
5 lub 6 urodziło się pomiędzy r. 1660 a 1669, 9 pomiędzy r. 1670 a 1679. 
Tylko podskarbi w. k. J. J. Przebendowski, urodzony w r. 1638. należał 
do poprzedniej generacji. 

Wykształceniem przyszłych ministrów Augusta II niejednokrotnie 
kierowali ministrowie Sobieskiego. I tak hetman S. Jabłonowski był 
opiekunem i protektorem A. Sieniawskiego oraz S. M. Rzewuskiego. 
Wydaje się, że szczególny nacisk kładziono na podróże zagraniczne jako 
na etap edukacji niezbędny dla wszystkich magnatów, a zwłaszcza -
jak pisał hetman S. Rzewuski - ,,ad ministeria aplikującym się" 2

. 

W każdym razie odnośnie do większości ministrów Augusta II dyspo
nujemy danymi świadczącymi o odbyciu takich podróży zagranicznych. 
W zasadzie plan każdej wyprawy uwzględniał dłuższy pobyt w Paryżu 
jako miejscu uzupełnienia wykształcenia. Umiejętności, jakie młody 
człowiek miał opanować podczas peregrynacji zagranicznej, były w róż
nych instrukcjach określone dość podobnie. W 1685 r. hetman S. Jabło
nowski jako opiekun przebywającego w Paryżu A. Sieniawskiego pole
cał, żeby się on „języka francuskiego, który jest teraz po wszystkim 
świecie universalis, nauczył i exercitia militaria zwie�ził, osobliwie 
architecturam militarem offensivam et defensivam. Co w jednym roku, 
gdy się solide aplikować będziesz, pewnie dobrze penetrabis" 3

• Tak 
więc, jeśli chodzi o formalne przygotowanie do sprawowania najwyż
szych urzędów w państwie, to nowa generacja nie odbiegała pod tym 
względem od ministrów Sobieskiego. 

1 Za stanowiska ministerialne przyjmuje się oba urzędy marszałków, pieczę
tarzy, podskarbich i hetmanów, tak w Koronie, jak i na Litwie. 

2 Czart., rkps 562/IV, s. 64, Rzewuski do Kawieckieg<5, 12 I 1725.
3 Czart., rkps 5839/III, nr 15985, Jabłonowski do Sieniawskiego, 9 III 1685.
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Zgodnie z obowiązującym ideałem wychowawczym dużą wagę przy
wiązywano do zdobycia doświadczenia (eksperiencji) w działalności 
publicznej. Był to element edukacji również ważny jak formalne wy
kształcenie. Rolę doświadczenia osobistego eksponował hetman H. Ogiń
ski podkreślając, że on jest „dobrze ... wyćwiczony, przez lat 37 w wielu 
będąc rewolucjaGh" 4. Podobnie wypowiadał się podskarbi Miączyński. 
W liście do Sieniawskiego pisał: ,,całe prawie życie moje na usłudze 
Rzeczypospolitej trawiąc, nauczyłem się tak powagę Ichmościów P. P. 
antecessorów WMPana, jako też artykuły wojskowe obserwować" 5. 

Właśnie element doświadczenia był czynnikiem wyraźnie różniącym 
ministrów Sobieskiego od ministrów Augusta II. Już w 1696 r. marsza
łek S. H. Lubomirski narzekał, że mało ma ludzi „dawnej Rzeczypospo
litej practicos et conscios, którym by i ufać, i od nich się nauczyć" 6

. 

Oczywiście proces ten w miarę upływu czasu musiał się pogłębiać. Mło
dość osób urodzonych po 1660 r. wypadła na okres panowania Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego oraz Jana Sobieskiego. Ich pierwsze doświad
czenia polityczne w najlepszym wypadku mogły mieć miejsce u progu 
lat osiemdziesiątych XVII w. Materiały z tych lat odnoszące się do 
ci1iał2�ności przyszłych ministrów są raczej sk1pe i dr,tyczą tylko nie
których osób. Przyszły hetman w. k. A. Sieniawski, jedna z czołowych 
osobistości panowania Augusta II, w nie najlepszych latach zdobywoł 
praktykę wojskową, działając głównie już w schyłkowym, pełnym nie
p0..-vo�zeń okresie aktywności Sobieskiego. Wpra\:v'<lzie niektóre z opra
cowań informują o udziale Sobieskiego w wyprawie wiede11skiej 
z 1683 r., ale źródłowo potwierdzony jest tylko udział wystawionej przez 
niego chorągwi. Sam prawdopodobnie rozpoczął służbę w wojsku po 
p�wrocie z podróży do Francji i Włoch w 1686 r. W 169� r. marszałek 
S. Lubomirski winszował Sieniawskiemu powrotu z „przykrej i głodnej
kampaniej", określonej zresztą przez historyka jako „nowa 'klęska bu
kvwi�ska" 7

• Także kolega Sieni.:1wsk1e�0 i następca na urzędzie het
mm'lslc;m S. M. Rzewuski swoją pierwszą, również niefortunn,: wyprawę
\\'OJ2nną odbył w 1686 r. do M0łdawii s. Być może, właśnie tego typu
c!oświadczenia spowodowały, że ,v przyszłości zarówno Sieniawski, jak
i Hzewuski sami nie mieli zaufania do swoich umiejętności dowódczych.
Świadczy o tym ich aziałalność w okresie wojny północnej.

Jeśli chodzi o aktywność polityczną osób urodzonych po 1660 r., t0 
była ona już w okresie Sobieskiego dość intensywna i zróżnicowana. 

4 Czart., rkps 5905/III, nr 28117, Ogiński do Sieniawskiego, 2 I 1708.
5 Czart., rkps 2885/IV, s. 79, Miączyński do Sieniawskiego, 2 III 1721.
6 Czart., rkps 5876/III, nr 22622, Lubomirski do Sieniawskiego, 1696. 
7 Czart., rkps 5876/III, nr 22632, Lubomirski do Sieniawskiego, 8 X 1691; 

W. Ko n o p  c z y ń  s k i, Dzieje Polski nowożytnej, t. Il, Warszawa 1936, s. 120.
8 S. O r szuli k, Stanisław M. Rzewuski, hetman w. koronny, Wrocław 1963,

praca magisterska, AUWr. 

------ ---
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Szereg osób z tej generacji pełniło już wówczas wysokie godności pań

stwowe, łącznie z senatorskimi, a nawet ministerialnymi. I tak A. Sie
niawski (ur. ok. 1666 r.) w 1692 r. został wojewodą bełskim. K. S. Ra
dziwiłł (ur. ok. 1669 r.), mając szesnaście lat, był stolnikiem litewskim, 

a w 1690 r. w wieku 21 lat został podkanclerzym litewskim. Również 
w wieku 21 lat, w rn92 r. został marszałkiem nadwornym litewskie:, 

A. P. Sapieha (ur. w 1671 r.). 28-letni S. M Rzewuski w latach 169:3 

i 1694 nabywał praktykę w działalności dyplomatycznej, sprawując samo
dzielną funkcję posła Rzpltej wysłanego do Turcji i Tatarów 9. Wreszcie 
przyszli ministrowie uczestniczyli w działających koteriach magnackich 
(kto wie, czy to nie była najważniejsza domena ich działalności). Przy
kładowo, A. Sieniawski zaangażowany był w rozgrywki skierowane 
przeciwko dawnemu swojemu opiekunowi, hetmanowi Jabłonowskie
mu 10. Zona Sieniawskiego, córka marszałka S. Lubomirskiego, aktyw

nie działała w otoczeniu królowej Marysieńki Sobieskiej, zresztą ku 
wielkiemu niezadowoleniu męża 11

• W związku z tym złe początkowo 
stosunki osobiste Sieniawskiego z teściem dopiero później uległy po
prawie i nabrały także charakteru współpracy politycznej. J. W. Mni
szech, późniejszy marszałek w. k., wychowujący się razem z królewi
czem Jakubem Sobieskim, spokrewniony z Pacami i ożeniony z Ogiń
ską, zaangażowany był czynnie w rozgrywkach przeciwko Sapiehom 
na Litwie 12. 

Tych kilka przykładów wyraźnie świadczy o tym, jak zróżnicowane 
było doświadczenie pokolenia urodzonego po 1660 r., nabyte w okresie 
panowania Sqbieskiego. Z pewnością lata młodości, okres nabywania 
doświadczenia· politycznego i wojskowego, musiały rzutować na dzia
łalność osób, wówczas gdy one same organizowały wysiłek państwa. 
Jeden z historyków, analizując rolę wychowania dla okresu nieco póź
niejszego, bo czasów Augusta II, uważał, że klimat wychowania dwor
skiego powodował upowszechnienie wśród magnatów takich negatyw
nych cech, jak intryganctwo, klikowość, zepsucie moralne l3. Uznając tę 
opinię nawet dla czasów Augusta II za zbyt uogólnioną, nie spos6b nie 

zauważyć, że wymienione negatywne cechy szerzyły się dość powszech
nie już i przed Augustem II. Panowanie Wiśniowieckiego, czy też So
bieskiego, nie było jednak najlepszym okresem dla ukształtowania zmy
słu politycznego młodych ludzi i nauki poświęcenia dla spraw publicz
nych. Wydaje się więc nieprzypadkowy brak wybitnych indy�idual-

9 Tamże, s. 11-13. 
10 Czart., rkps 5922/III, nr 31726, Potocki do Sieniawskiego, b.d. 

u Czart., rkps 5876/III, nr 22622, Lubomirski do Sieniawskiego, 1696. 
12 H. Pe r z a n o w s k a, Józef W. Mniszech, marszałek w. koronny, Wrocław 

1965, praca magisterska AUWr., s. 5. 

13 w. M. Gr a b  s k i, Geneza wychowawczych ideałów obywatelskich (czasy 

Augusta II) (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. I, 1970, z. 72, s. 86-87). 
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ności, potrafiących myśleć kategoriami interesu państwa, wśr0d osób, 
których młodość wypadła na lata sześćdziesiąte XVII w. Jeżeli w oto
czeniu Jana Sobieskiego można wskazać na wybitnych dowódców czy 
też polityków, to w pokoleniu następnym będą to wyjątki, takie jak 
biskup K. F. Szaniawski, czy też późniejszy kasztelan krakowski S. Po
niatowski. Na tle bezbarwnych ministrów młodszego pokolenia Augu
sta II jaskrawo wyróżniał się nie tylko doświadczeniem, ale i inteli
gencją urodzony w 1639 r. J. J. Przebendowski. 

Jak doświadczenia z okresu Sobieskiego rzutowały na konkretną 
działalność niektórych magnatów w początkach XVIII w., wskazuje 
analiza ich wzajemnej korespondencji. Znalazły one swoje odbicie jako 
element kryteriów, przy których pomocy oceni�.no przeżywaną aktual
nie rzeczywistość oraz podejmowane działania tal:: grupowe, jak i in
dywidualne. Omówienie tego problemu to cale •><lrębne zagadnienie. 
W każdym razie u podstaw wartościowania rzeczywistości tkwiło prze
lwna r1i E' poszukujące stanu doskonałości zarówno państwa, jak i jedno
stek v,· jakiejś nieokreślonej czasowo, minionej przeszłości. Jak pisał 
podskarbi Przebendowski: ,,bywało dobrze v; ojczyźnie, kiedy każdy 
prawa słuchał i temu się submitował" 14• Niemniej o takich i im podob
nych stanach idealnych stwierdzał, że „to bywało illo incorrupto sae
cula", a nie „teraz, kiedy się czasy odmieniły, a w nich ludzie" is. Taki 
system wartościowania rzeczywistości powodował, że szczególnie pre
ferowano tradycje i wiedzę historyczną jako podstawowy zbiór przy
kładów powoływanych do uzasadniania własnych działań, a także przy 
analizie i ocenie konkretnych sytuacji i przy określaniu wzorów osobo
wych. Najchętniej nawiązywano do doświadczeń stosunkowo świeżych, 
siedemnastowiecznych (głównie z okresu panowań Jana Kazimierza, 
f-Iichała Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego), będ�cyc�1 nieraz przeży
ciem osobistym 16. Powoływano się więc zarówno na własną pamięć 
(,,Pami�tam i za nieboszczyka króla ... Jan:.ł III"), jak i na wspomnie
nia żyjących świadków 11. 

W zebranych przeze mnie materiałach nie natrafiłem na jakieś ge
r.eralne oceny okresu panowania Jana Sobieskiego. Można jednał: przy
puszczać, że oceniano go pozytywnie, skoro nawet konfederacja Bara
nowskiego z 1696 r. jawiła się Przebendowskiemu jako odbywajc,ca się 
„in florentissimo tempore" 1s. Jak można przypuszczać, u podstaw tego 
typu pozytywnych ocen leżała nie tyle analiza dokonań minior,ego okre
su, ile przekonanie, że obecna sytuacja Rzpltej jest o wiele gorsza. Tak 

14 Czart., rkps 5925/III, nr 32499, Przebendowski do Sieniawskiego, 3 VIII 1710. 
15 Czart., rkps 32642, Przebendowski do Sieniawskiego, 7 XI 1715. 
16 Czart., rkps 5960/III, nr 41549, Szembek do Sieniawskiego, 17 XI 1711. 
17 Czart., rkps 5925/III, nr nr 32498, 32615, Przebendowski do Sieniawskiego, 

14 VIII 1710, XII 1713 (?). 
18 Czart., rkps 32584, Przebendowski do Sieniawskiego, 6 VIII 1712. 
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,vięc pozytywne oceny przeszłości historycznej służyły raczej do tym 
silniejszego ukazania obecnego, tragicznego stanu państwa . .Jest to zu
pełnie zrozumiałe w sytuacji, w której pragnieniem współczesnych było 
wyjść „ex hoc naufragio", chociaż „z zniszczoną P.Jlską i zrujnowaną 
funditus, byle integram, jakeśmy ją od naszych przodków odebrali'' rn. 

Brak jest także jakichś szerszych ocen samego kr•'>la Jana Sobieskie
go. Raz tylko bezpośrednio powołano się na przykłau Jana Sobieskiego, 
który z własnej kieszeni utrzymywał wojsko, a państwo nie tylko jemu, 
ale nawet jego spadkobiercom niewiele zwróciło z wydatkowanych 
sum. Dla Przebendowskiego wypadek ten jest dowodem, jak ostrożnie 
należy szafować własną fortuną na cele publiczne. 

W 1721 r. bardzo negatywnie oceniał S. Denhoff, hetman polny 
litewski, osobę królewicza Konstantego Sobieskiego. Na 'taką ocenę 
z pewnością wpłynęły motywy osobiste. K_rólewicz Konstanty był wów
czas konkurentem Denhoffa do ręki córki hetmana Sieniawskiego, Zofii. 
W każdym razie Denhoff oceniał go jako rozrzutnika, który zmarno
wał własną „substancję", oraz jako człowieka żyjącego niezbyt moral
nie i uważał, że dla Sieniawskich jedynym motywem oddania córki 
mogłaby być wizja uzyskania korony przez Sobieskiego, która jednak, 
jak pisał: ,,i odległa, i bardzo niepewna" 20. 

W przeszłości historycznej poszukiwano głównie wzorów mogących 
pomóc rozwiązać konkretne problemy. Analizowano więc, w jaki spo
sób Rzplta w okresach trudności w XVII w. zdobywała pieniądze, do
szukiwano się analogii w konfederacjach Baranowskiego i tarnogrodz
kiej 21. Praktyka historyczna była podstawą funkcjonowania pewnych 
stereotypów. Doświadczenia z walk pod Chocimiem w 1672 r. posłużyły 
do przyjęcia sądu, że jesienią „Turcy nie zwykli w polu długo wytrzy
mywać" 22. Może najczęściej poszukiwano w przeszłości historycznej 
wzorów osobowych określających sposoby zachowywania się ministrów 
w poszczególnych sytuacjach. A więc nawiązywano do tego, co czynił 
,,pradziad" Sieniawskiego, hetman Feliks Potocki 2s. Wspomniano auto
rytet hetmana Jabłonowskiego i jego postępowanie 24. Winszując buławy 
wielkiej podkanclerzy Szczuka życzył Sieniawskiemu, aby ten „na wiel
kich swoich antenatów patrzał obrazy" 2•. Szczególnie chętnie odwoły
wano się do doświadczeń historycznych w sytuacjach, kiedy starano się 
bronić własnego, krytykowanego postępowania lub uzasadnić własne 
stanqwisko. Dowodził Przebendowski, że w 1673 r. po kampanii cho-

19 Czart., rkps 32500, Przebendowski do Sieniawskiego, 11 VIII 1710. _ .. 
20 Czart., rkps 5790/III, nr 7664, Denhoff do Konstancji Denhoffowej, 28 III 1721. 
21 Czart., rkps 5961/III, nr 41800, Szembek do Sieniawskiego, 7 XI 1715. 

22 Czart., rkps 5947/III, nr 38237, Sieniawski do Denhoffa, 21 IX 1711. 
23 Czart., rkps 5925/III, nr 32512, Przebendowski do Sieniawskiego, 13 XII 1710.
24 Czart., rkps 32627, Przebendowski do Sieniawskiego, 4 VIII 1714. 
es Czart., rkps 5958/III, nr 41270, Szczuka do Sieniawskiego, 23 V 1706.
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cimskiej, kiedy był komisarzem w prowincji pruskiej, ta prowincja „na 
tak wielką hibernę z dóbr królewskich i duchownych pozwoliła, że mnie 
Ichm. P.P. Hetmani na ten czas dali sponsionem, że prowincyja pruska 
a locatione wojska miała być libera i zawsze nam tego dotrzymywali" 26. 
Przykład sytuacji z 1673 r. potrzebny był Przebendowskiemu, aby uza
sadnić zwolnienie Prus z obowiązku stacjonowania wojska w 1713 r. 
Hetman Sieniawski swoim krytykom polecał „czytać akta dawniejszych 
historii, co hetmani robili w podobnych okazyjach" 27• Również kan
clerz Szembek, oskarżany, że błędnie inspiruje działania królewskie, 
powoływał się na to, co „in antecessum królowie pisywali" 2s. Przypo
minał podskarbi Przebendowski, atakowany za niefinansowanie potrzeb 
państwowych, że podskarbi Sobieskiego, Hieronim Lubomirski, ,,nie dał 
ani swoich, ani Rzeczypospolitej pieniędzy", dopóki nie otrzymał zabez
pieczenia wyłożonych kwot drogą przekazania mu w dzierżawę intrat
nych królewszczyzn 2s. 

Bardzo często, nawet wówczas, gdy nie odwoływano się wprost do 
przeszłości historycznej, ona stanowiła ukrY,te kryterium formułowanej 
oceny. Jeżeli domagano się, aby po poniesionych klęskach „windykować 
honor wojska", to raczej kryterium tej oceny, jej punkt odniesienia 
musiał znajdować się w okresie; kiedy wojska polska odnosiły sukcesy, 
a więc także w czasach Sobieskiego 30. Podobnie kiedy narzekano na 
dyscyplinę i zdolności bojowe wojska. Hetman Rzewuski pisał, że „co 
przedtym było za wstyd: wymawiać się od pojazdu, teraz za zwyczaj 
i honor" uchodzi s1. Ciekawe jednak, że podkreślając tradycje oręża pol
skiego chętniej nawiązywano wówczas do okresu wcześniejszego niż do 
zwycięstw Sobieskiego. W 1714 r. biskup K. Szaniawski, starając się 
rozbudzić wiarę we własne siły w wojsku, przypominał, ,,że Polakom 
i przez morza pływać i ścigać nieprzyjaciela swego nie nowina była" :i-2. 

W 1725 r., w okresie zagrożenia wywołanego sprawą toruńską, biskup 
Szaniawski, aby zniechęcić Anglików do działań zbrojnych, dowodził, 
że wojsko polskie jest w stanie zaatakować Hanower „exemplo Czar ... 
nieckiego, który quondam na odsiecz i ratunek króla duńskiego do Danii 
dalej i przez trudniejsze przeprawy trafił" 33. Ciekawe, że omawiając 
wówczas szeroko doktrynę i dawne sukcesy wojska polskiego, Szaniaw
ski zupełnie nie wspomniał zwycięstw Sobieskiego. Być może, uważał, 
że doświadczenia zdobyte w walkach z Turkami i Tatarami nie są przy-

26 Czart., rkps 5925/111, nr 32615, Przebendow�ki do Sieniawskiego, b.d.
27 Czart., rkps 5947/111, nr 38319, Sieniawski do Denhoffa, 29 Vlll 1721. 
28 Czart., rkps 5960/III, nr 41549, Szembek do Sieniawskiego, 17 XI 1711. 
29 Czart., rkps 5925/III, nr 32611, Przebendowski do Sieniawskiego, 9 XI 1713. 
3
° Czart., rkps 5959/III, nr 41350, Szembek do Sieniawskiego, 28 V 1706.

31 Czart., rkps 5939/111, nr 35975, Rzewuski do Sieniawskiego, 1 XI 1708. 
32 Czart., rkps 5958/111, nr 41106, Szaniawski do Sieniawskiego, 7 VI 1714. 
33 Czart., rkps 41200, Szaniawski do M. Czartoryskiego, 29 III 1725.
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datne w wojnach z wojskami państw zachodnich. Ostrzegał jednak, że 
wojska polskie w krajach nieprzyjacielskich zachowują się „po ta
tarsku". 

W sprawach międzynarodowych wpływ doświadczeń okresu Sobies
kiego widoczny jest szczególnie w opiniach formułowanych na temat 
Turcji. Powszechnie uważano, że całą wspólnotę państw chrześcijań
skich (łącznie z protestanckimi i prawosławną Rosją) integruje wrogość 
do mahometańskiego świata. Na tym tle rysowała się rola i miejsce 
Rzpltej jako przedmurza chrześcijaństwa. Sprawa t� eksponowana była 
dość często w kontekście wyrażanej troski o obronność Kamieńca jako 
fortecy, na której „wiele zależy całemu chrześcijaństwu" 34. Wojny to
czone przez 'inne państwa z Turcją, chyba jako jedyne, w których nie 
była czynnie zaangażowana Rzplta, wywoływały silne reakcje emocjo
nalne wśród magnatów. We wrześniu 1716 r. Michał Wiśniowiecki, ko
mentując otrzymane wiadomości o klęskach ponoszonych przez Turków 
w walkach z Austrią, pisał do Sieniawskiego: ,,Z publiczną całego krześ
cijaństwa weselem i ja łączę priwatno radość. Prosperet i dalej Pan 
Bóg, aby za dni naszych widzieć rozwinione choćby tylko w Stambule, 
jeżeli nie dalej, znaki Krzyża św." s5 Toteż mylił się W. Konopczyński, 
kiedy twierdził, że w 1716 r. w związku z zagrożeniem rosyjskim Pol
ska „pierwszy raz od pól wieku słuchała nowin o tych bojach bez cie
nia entuzjazmu, bez antypatii do Turków" 36. W 1718 r. narzekał Prze
bendowski, że z powodu sporu pomiędzy cesarzem i papieżem dojdzie 
do zawarcia traktatu pokojowego z Turkami w sytuacji, gdy była szan
sa pomyślnego kontynuowania wojny, a może nawet zdobycia Konstan
tynopola 37. Tak więc, pomimo podejmowanych prób realizowania przez 
niektóre kręgi magnaterii politycznego .sojuszu z Tatarami czy wprost 
z Turcją, emocje wywołane religią i siłą tradycji stanowiły przeszkodę 
dla myślenia kategoriami politycznymi. 

Także sposoby zabezpieczenia się przed ewentualnym niebezpieczeń
stwem tureckim były podobne do tych, jakie stosowano w okresie So
bieskiego. Szacunek dla potęgi wojskowej Turcji, zwłaszcza po klęsce 
Piotra I nad Prutem w 1711 r., był w Rzpltej znaczny. Toteż· sukcesy 
w wojnie z Portą wiązano właściwie z działaniami w ramach szerszej 
koalicji. W okresach narastającego zagrożenia tradycyjnie szukano po
mocy w Wiedniu, w Wenecji i w Rosji i wówczas „by wojna turecka 
nie była stras;z;na" ss. 

Nie tylko doświadczenia z okresu wojen polsko-tureckich, ale i daw
niejsze tradycje powodowały, że w początkach XVIII w. jeszcze naj-

34 Tamże, rkps 5959/III, nr 41477, Szembek do Sieniawskiego, 17 VIII 1710. 
35 Czart., rkps 5983/III, nr 47474; 3 IX 1716. 
as W. Ko n o p  czyń s k i, Poiska a Turcja 1683-1792, Warszawa 1936, s. 78.
37 Czart., rkps 5925/III, nr 32655, Przebendowski do Sieniawskiego, 10 I 1718. 
as Czart., rkps 32517, Przebendowski do Sieniawskiego, 10 I 1710. 
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lepiej, jeżeli chodzi o sąsiadów, oceniano stosunki Rzpltej z Habsburga
mi. Poprawne stosunki z Austrią w dużym stopniu opierały się na po
czuciu wspólnoty religijnej. W 1723 r. podskarbi Przebendowski wręcz 
obawiał się, aby państwo habsburskie nie poszło „in direptionem", jak 
bowiem oceniał: ,,jest w tym interes ... całego chrześcijaństwa i naszej 
Polski ... bo uchowaj Boże ... czego przeciwnego ... boby nas prętko 
Turcy osiedli" as. Istotnym problemem we wzajemnych stosunkach po
między obu państwami było popieranie przez niektórych magnatów 
(A. Sieniawski) powstańców węgierskich walczących z Austrią. W li
stach są ślady zadrażnień na tym tle. Jak wiadomo, także i ten problem 
sięgał korzeniami do okresu panowania Sobieskiego, kiedy król repre
zentując jeszcze orientację profrancuską popierał czynnie antyhabsbur
skich powstańców Thokolyego. Nad tymi spięciami wyraźnie przeważały 
tendencje do wzajemnej współpracy. Zabiegano o poparcie Wiednia nie 
tylko przeciw Turcji, ale także traktowano go jako mediatora w wojnie 
ze Szwecją, czy też jako mocarstwo mogące powstrzymać Prusy lub 
Rosję. To stanowisko także było zgodne z rolą, jaką niejednokrotnie 
Austria spełniała w. XVfI w. 

Przytoczone powyżej przykłady wyraźnie wskazują na rolę, jaką 
w kształtowaniu się postaw ministrów Augusta II odgrywały doświad
czenia historyczne, zwłaszcza te z okresu panowanią Jana III Sobieskie
go. Jako całość była to grupa myśląca kategoriami XVII w., z niego 
usiłująca zaczerpnąć wzory dla rozwiązywania sobie współczesnych pro
blemów. Tymczasem, jak pisał Przebendowski, ,,aczkolwiek in similibus 
w wypadkach podobnych, ale nie w tak głównym razie, jako teraz Rzecz
pospolita intra se ips,am uspokajała się. Dispares jednak są cale do teraź
niejszych przeszłe circumstantiae" 40_ Tak więc dawne przykłady nie
bardzo mogły posłużyć za wzór dla rozwiązywania współczesnych pro
blemów, przed którymi ministrowie Augusta II często stawali bezradni. 

DER EINFLUB DER ERFAHRUNGEN AUS DER ZEIT DER HERRSCHAFT 
JOHANNS III. SOBIESKI 

AUF Dm HALTUNGEN DER MINISTER AUGUSTS II. 

Die Mehrzahl der Minister Augusts II. bildeten Menschen, die nach 1660 
geboren waren. Sie genossen ihre Ausbildung und sammelten ihre ersten politischen 
Erfahrungen meistens wiihrend der Regierung Johanns III. Es waren unter
schiedliche Erfahrungen; sie bezogen sich auf den militiirischen Dienst, politische 
oder diplomatische Tiitigkeit. Die politische und militiirische Praxis fiel jedoch 
hauptsiichlich in die Zeit des Verfalls und der MiBerfolge der Herrschaft Sobieskis. 
Es scheint, dass gerade diese negativen Erfahrungen die Haltung 'dieser Genera
tion priigten. Der Verfasser vertritt die Meinung, dass es nicht von ungefiihr an 
bedeutenden Individualitaten mangelte die in den Kategorien der Staatsriison zu 

39 Czart., rkps 32666, Przebendowski do Sieniawsk\ego, 7 VII 1723. 
�° CzaTt., rkps 32489, Przebendowski do Sieniawskiego, 2 VI 1708. 
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denken vermochten. Wahrend man in der Umgebung Johanns III. auf hen·orra

gende Befehlshaber oder Politiker hinweisen kann, wird dies in der spateren 

Generation eine Ausnahme sein. 

Die Minister Augusts Il. versuchten in der Praxis an die in der Zeit Johanns 

III. gewonnenen Erfahrungen anzuknilpfen. Es erwies sich jedoch, dass in der

komplizierten inneren und ausseren Lage der Polnischen Republik zu Beginn des

18. Jh. diese Erfahrungen sich im hohen Grade als unbrauchbar erwiesen haben.




