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KANDYDATURA ELEKTORA BAWARSKIEGO MAKSYMILIANA II 

EMANUELA DO KORONY POLSKIEJ PO ŚMIERCI JANA III 

Bezkrólewie po śmierci Jana III Sobieskiego zawsze interesowało hi

storyków, gdyż jego dzieje i wynik elekcji zaważyły w znacznym stop

niu na dalszych losach Polski. Dziejami bezkrólewia zajmowali się nie 

tylko historycy polscy, lecz także niemieccy i francuscy. Historyków nie

mieckich interesowała głównie działalność stronnictwa elektora saskiego 

Fryderyka Augusta, francuskich - Contiego. Z pozostałych kandydatur 

tylko kandydatura bratanka papieża Innocentego XI don Livia Odescal

chiego doczekała się dość wnikliwego opracowania 1
. Ostatnio dziejami 

kandydatury francuskiej zajął się Michał Komaszyński 2. 

Jednym z licznych kandydatów do korony był także zięć Jana III, 

elektor bawarski Maksymilian II Emanuel. Kandydatura ta by'ła epizo

dyczna i nie zasługiwałaby na uwagę, gdyby nie fakt, że pozostawiaa 
trwały ślad w pismach politycznych. Pisma polityczne, często drukowane, 

jeszcze częściej krążące w odpisach, towarzyszyły aktualnym wyda

rzeniom i były ważnym czynnikiem kształtowania opinii publicznej. 

Wielka ilość pism krążyła zazwyczaj w okresie bezkrólewia. Głównym 

ich zadaniem było zdyskredytowanie przeciwników w oczach szlachty 

i pozyskanie jej dla swojego kandydata. W polemice wokół kandydatury 

elektora bawarskiego znalazły odbicie poglądy szlachty na temat abso

lutyzmu, złotej wolności, międzynarodowego położenia Rzeczypospolitej, 

a także kandydatury niemieckiej w ogóle. Szczególną uwagę zwraca 

pismo Zalecenie na tron polski książęcia bawarskiego Rzeczypospolitej. 

Ze względu na trafność obserwacji, logikę argumentacji i akcenty kry

tyczne zasługuje na przytoczenie. Najpierw jednakże warto zwrócić 

uwagę na dzieje kandydatury bawarskiej i polemikę, jaką wywołała. 

1 L. B o r a ty ń s k i, Don Livio Odescalchi kandydatem do korony polskiej
(Przegląd Polski, R. 42, t. 168, fl.J909, s. 207-239, 484-513).

2 M. K o m a s z y ń s ki, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę 

Sobieskiego, Warszawa 1971, s. 220. 
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Maksymilian II Emanuel urodził się 11 VII 1662 r. Ojcem jego był 
elektor bawarski Ferdynand Maria, matką księżna sabaudzka Adelajda 
Henrietta. Władzę objął w 1680 r. po dojściu do pełnoletności. Bawaria 
dzięki swemu położeniu i dobrej, choć niezbyt licznej armii była w dobie· 
rywalizacji burbońsko-habsburskiej cennym sojusznikiem. Toteż zarówno 
Francja, jak i Austria próbowała pozyskać sobie młodego władcę. Maksy
milian wydał wprawdzie swoją siostrę za mąż za delfina, ale sam nie 
przeszedł do obozu francuskiego. W trudnym dla Austrii 1683 r. stanął 
po jej stronie i na czele posiłków bawarskich brał udział w bitwie pod 
Wiedniem. W następnych latach walczył nadal z Turkami,. odznaczając 
się m. in. w bitwie pod Mohaczem (1687) i przy zdobyciu Belgradu 
(1688). Związek z Austrią umocniło zawarte w 1685 r. ma!łżeństwo ele

ktora z Marią Antoniną, córką cesarza Leopolda I. Przed elektorem otwo
rzył się widok na sukcesję hiszpańską w razie bezpotomnej śmierci 

Karola II. W znacznym stopniu zaważyło to na dalszym postępowaniu 
Maksymiliana II. Nadzieje na tron hiszpański związały go ściśle z Habs
burgami. W latach 1688-1697 walczył po stronie Austrii nad Renem, 
w Italii i Niderlandach. W 1691 r. został przez Karola II mianowany 
namiestnikiem Niderlandów. Śmierć żony nie przerwała związków ele
ktora z Habsburgami, gdyż prawa do tronu hiszpańskiego przeszły na 
jego syna Józefa Ferdynanda 3

• 

Po śmierci pierwszej żony elektor postanowił wstąpić po raz drugi 
w związki małżeńskie. Pod uwagę brano cztery kandydatki: córkę cesarza, 
króla polskiego, landgrafa heskiego i księcia hanowerskiego. Córki cesarza 
i landgrafa były za młode, córka księcia hanowerskiego była natomiast 
zbyt związana z Francją, czego Habsburgowie nie mogli akceptować. 
Pozostawafa więc córka Jana III, Teresa Kunegunda. Sam elektor wy
suwał w stosunku do niej pewne zastrzeżenia. Uważał, że nie jest księż
niczką czystej krwi, gdyż ojciec jej przed elekcją był prostym szlachci
cem 4

• Skłaniał się raczej ku córce księcia hanowerskiego, jednak dwór 
wiedeński i madrycki były temu stanowczo przeciwne 5• Również dwór 
elektora zajął niechętne stanowisko wobec córki Sobieskiego. W Mona
chium nie rozpatrywano zresztą sprawy wyłącznie pod kątem wyboru 
dla elektora księżniczki czystej krwi. Dyskutowano nad sprawą również 
w aspekcie ewentualnej sukcesji tronu w Polsce. Doradcy bawarscy 
zastanawiali się, czy ich władca mógłby kandydować do polskiej korony 

3 K. T. He i g e I, Maxymilian II Emanuel (Allgemeine Deutsche Biographie, 

t. XXI, Leipzig 1885, s. 22-27).

' K. T. He i g e I, Die Beziehungen des Kurfii.rsten Max Emanuel von Bayern

zu Polen. 1694-1691 (Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns, 

Milnchcn 1884, s. 53). 

s Tamże, s. 54. 
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jako zięć Sobieskiego i jakie korzyści przyniosłoby mu zdobycie tronu 
w Polsce. Szczegółowe memorandum rozważa wartość polskiej korony 
i stwierdza, że korzyści z osiągnięcia tronu byłyby dość wątpliwe s. Tajna 
rada na posiedzeniu 6 I 1694 r. wyraziła podobny pogląd. Jej zdaniem 
polskie stany wybiorą chętniej Jakuba Sobieskiego, by •łatwiej nad nim 
panować, gdyż są przekonane, że elektor nie wyrzekłby się myśli o sa
modzielnych rządach. Autor memoriału twierdzi, że jest wprawdzie wiel
kim zaszczytem być królem w Polsce, jednak w istocie nie jest to więcej 
piż być dożą w Wenecji, a nawet mniej 1. Małżeństwo z Teresą Kune
gundą rozpatrywane pod kątem ewentualnego następstwa po Sobieskim 
.nie przedstawiało więc zbyt pomyślnych perspektyw, jednak sprzeciw 
Wiednia i Madrytu wobec księżniczki hanowerskiej przeważył szalę. Nie 
bez znaczenia był też dość wysoki posag oferowany przez dwór polski 8• 

Choroba Sobieskiego stawiała na porządku dziennym sprawę następstwa 
po nim i to także wpłynęło w pewnym stopniu na decyzję o małżeństwie. 
Myśl powołania na tron, Maksymiliana II nie była zresztą obca pewnym 
.kręgom polskim. Świadczy o tym skierowane do niego anonimowe pismo 
zachęcające go do starań o koronę. Dwór bawarski nie traktował jednak 
tej sprawy zbyt poważnie i w instrukcji. dla posła do roko-wań o mał
żeństwo baronia Meyera nie została ona w ogóle poruszona 9. Wreszcie 
po długich rokowaniach i sporach o posag odbyił się uroczysty ślub 
elektora z Teresą Kunegundą {1694). 

Gdy po śmierci Sobieskiego rozpoczęła się walka o tron, dość wcześnie 
.spotyka się nazwisko- Maksymiliana II jako jednego z kandydatów do 
korony. Wymienia go już jedno z pism datowane 30 VII 1696 r. z Gdań
.ska 10. Szanse jego były zresztą niewielkie. Wprawdzie mógł liczyć na 
neutralność innych państw, gdyż nawet dwór wersalski,. zanim wystąpił 
z własną kandydaturą, skłonny był go akceptować, a nawet protegować 11

, 

nie mógł jednak spodziewać się większego poparcia z zewnątrz, gdyż 
nawet cesarz skłaniał się raczej ku kandydaturze Jakuba Sobieskiego. 
Jeszcze trudniej było liczyć na wyborców - magnaterię i szlachtę. Prze
ciwnicy Sobieskich zwalczali cały dom królewski, więc także elektora jako 
zięcia, natomiast zwolennicy przede wszystkim popierali Jakuba. Sam 
elektor również nie wykazywał zbyt wielkiego entuzjazmu do ubiegania 

6 Tamże, s. 56. 
7 Tamże. 
s Tamże, s. 5'.7. 
9 Tamże, s. 60. 
10 List pewnego in materia competitorum do Korony Polskiej z Gdańska d. 30 

julii 1006, Bibl. Jag. 3522 k. 429v-429u.
11 Depesze księdza de Polignac, posła francuskiego, po śmierci Jana III króla

polskiego (z rękopisu cesarskiej biblioteki w Paryżu), Poznań 1885, cz. I, s. 1. 
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się o koronę polską. Polignac w depeszy do króla francuskiego z 27 VIII 
1696 r. donosi, powołując się na oświadczenie królowej, że Maksymilian 
nie ma zamiaru starać się o tron polski, gdyż - jak sarn oświadczył -
woli panować samowładnie nad narodem, którego panem się urodził, niż 
walczyć przez resztę życia z narodem przedkładającym wolność nad 
wszystko i nie chce dla tronu polsla.ego porzucić swoich nadziei w Hisz... 
panii, które są mu znacznie milsze 12_ 

W Rzeczypospolitej istni�a jednak grupa zwolenników kandydatury 
bawarskiej. Świadczą o tym dwa pisma przedstawione tajnej radzie ba
warskiej, napisane przez jednego z biskupów polskich. Pismo z 13 VII 
1696 r. zachęca elektora, by zdecydował się wystąpić ze swoją kandy
daturą i posłał pełnomocnika do Polski. Wystarczyłoby oświadczyć, że 
zdobędzie Kamieniec przed koronacją i zap'łaci wojsku zaległy żołd. 
Koszty całego przedsięwzięcia nie przewyższyłyby półtora miliona gul
denów i zwróciłyby się później z ceł. Część sumy można byłoby zresztą 
wypłacić dopiero po koronacji, na początek należafoby jednak dyspono
wać sumą nie mniejszą niż 200 tys. talarów. Gdyby się na to zdecydował, 
zostałby niechybnie królem, gdyż Aleksander Sobieski nie zamierza kan
dydować, a J�kub jest zbyt znienawidzony 13_ Ponieważ list pozostał bez 
odpowiedzi, rada otrzyma!ła jeszcze jedno pismo z datą 27 VII 1696 r. 
Autor pisma donosi, że na sejmikach ekskludowano Piasta, co według 
magnatów oznacza dom królewski, sam nadal pracuje dla Bawarczyka 
i chce znać jego ostateczną decyzję 14_ Maksymilian II pragnął wprawdzie 
korony, ale kierował wzrok bardziej w stronę Hiszpanii niż Polski. Do 
wysunięcia kandydatury zaczęła go także namawiać królowa Maria Ka
zimiera. W odpowiedzi n·a jej list elektor pisał, że pragnie jedynie dobra 
jej synów i jednemu z nich życzy korony, sam wymawiał się od kandy
dowania brakiem pieniędzy 1s. Królowa przekonywała zięcia, że żaden 
z jej synów nie ma szans na wybór, powinien więc się zdecydować, by 
zachować tron w rodzinie Sobieskich. Elektor nie dai się przekonać, 
jednakże dla obrony interesów rodziny królewskiej -postanowił wysłać 
do Polski swego posła, opata Pompejo Scarlattiego. 17 VIII 1696 r. 
podpisał dekret do skarbu zalecający wypłacenie posłowi potrzebnej 
kwoty, a 24 października Scar1'atti wyjeżdżał do Warszawy 16. 

Swoją działalność poseł rozpoczął od tajnej konferencji z królową 
w klasztorze karmelitanek. Podkreślał ciągle konieczność pojednania kró
lowej z najstarszym synem, gdyż tylko zgodne działanie może zapewnić 

12 Tamże, cz. I, s. 21. 
1s H e i g e I, Die Beziehungen ... , s. 70. 
14 Tamże, s. 71,. 
1s Tamże, s. 75. 
16 Tamże, s. 76. 
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elekcję Jakuba. Scarlatti spotkał się również z Jakubem Sobieskim. 

W pewnej chwili królewicz zapytał posła, czy jego mocodawca będzie 

kandydował do tronu, na co opat odpowiedział, . że jego pan nie będzie 
krzywdził krewnych. Na dalsze nalegania zacytowa'ł słowa z Bi,b_lii: 

,,praeceptum non habeo" 11. 

Mimo że elektor nie wykazywał zbyt wielkich chęci do wstąpienia 
w szranki walki elekcyjnej, wokół jego kandydatury zrodziła się oży
wiona polemika pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami. Jednym z prze
ciwników był znany mó"wca i mąż stanu, biskup płocki Andrzej Chryzo

stom Załuski. Zwalczał on kandydaturę Bawarczyka w Diszkursie jeżeli 

może być książę imci bawarski elektem na Królestwo Polskie 18. Nawet 
z kręgu osób związanych z królewiczem Jakubem wyszło pismo prze

ciwko elektorowi 10. Kandydaturę jego zwalczano także w innych pismach, 
zręcznie wykorzystując mentalność szlachty. Straszono ją przede wszy

stkim wprowadzeniem absolutyzmu. PrzekonywaJ;lo, że elektor rządzący 
u siebie absolutnie nie mógłby przyzwyczaić się do złotej wolności 
i ucieklłby z Polski, narażając kraj na niebezpieczeństwa 20. Mógłby zmo

bilizować 20 tys. wojska i szybko wkroczyć na jego czele do Polski. Jest 
więc równie groźny, jak najpotężniejsi władcy 21. Ponieważ łączą go 
więzy pokrewieństwa z sąsiednimi władcami, mógłby rządzić według 
własnej woli. Nie mógłby również kierować dobrze pracą sejmu, gdyż 

nie zna języka i nie rozumiałby Polaków ani nie byłby przez nich rozu
miany, a przecież - podkreślano - Rzeczpospolita stoi sejmami 22. 

Wykorzystując niechęć szlachty do wojny straszono, że elektor pró,.. 
bowałby wciągać państwo w interesy cesarstwa, gdyż jest związany 
z Austrią. Polska nie tylko nie zakończyłaby wojny z Turcją, lecz nawet 
wpadłaby w konflikt z Francją i z innymi sąsiadami 2s. Bardzo często 
wysuwano argument, że ma za żonę córkę królowej, i gdyby zdobył 
tron, Maria Kazimiera rząd:młaby przez córkę i mściłaby się na swoich 

11 Tamże, s. 77. 
1s [A. Ch. Z al u ski), Diszkurs jeżeli może być książę jmć bawarski elektem

na Królestwo Polskie in octobri 1696, Bibl. Jag. 3522, k. 510u-514v. 
19 A. W ale wski, Dzieje bezkrólewia po skonie ,Jana III, t. I, Kr aków 1874,

s. 194-195.
20 [A. Ch. Z al u s ki), Diszkurs ...
21 [S. H. Lub o m  i r ski marsz. w. kor.), Propozycja na generale wojewó

dztwa mazowieckiego w Warszawie d. 27 julii 1696, Bibl. Jag. 3522, k. 124u-127v. 
22 [A. Ch. Z a l u s ki], Diszkurs ...
23 Króciusieńko zebrane racyje, przez które dowodzi się, że ani Bawarczyk,

ani książę de Conti nie mogą potiri voto suo w konkurencyjej na tron polski, Bibl. 

Jag. 3522, k. 436v-438u. 
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przeciwnikach 24. Jedno z pism stwierdza dowcipnie, że gdyby Bawarczyk 
zgadzał się z domem królewskim, to na zgubę wolności, gdyby nie zgadzał 
się, to byłaby wojna domowa 25_ Pisano również, że nie powinien konku
rować z królewiczami 26_ 

Fakty interpretowano zresztą różnie w zależności od potrzeby. Po
nieważ dużą popularnością wśród szlachty cieszył się postulat, że wlładca 
powinien być bogaty i powinien być dobrym żołnierzem, jedne pisma 
twierdzNy, że Maksymilian II jest wprawdzie bogaty, ale dlatego będzie 
groźny dla wolności 21, inne przeciwnie - że jest biedny, nie będzie więc
mógł Polski wesprzeć 2s. Wprawdzie nie negowano, że jest dobrym żoł
nierzem, ale przeciwnicy wysuwali stąd wniosek, iż wojowafłby ze szla
chtą, nie tolerując wolności 29. Poza tym zarzucano mu, że jest pyszny, 
łakomy, myśli tylko o kobietach 30• Posądzano -jego zwolenników o 21orga
nizowanie za pieniądze królowej związku wojska litewskiego, aby siłą 
przeprowadzić elekcję s1. 

Zwolennicy elektora bawarskiego odpierali te zarzuty i zachwalali 
swego kandydata. Pisali, że jest wielkim żołnierzem, jest ludzki, dobry. 
Może być kompromisowym kandydatem akceptowanym zarówno przez 
Austrię, jak Francję. Zarzut, że walczy z Francją i mógłby wciągnąć 
w konflikt Rzeczpospolitą, odpierali, dowodząc, że prowadzi wojnę 
z Francją jako namiestnik w Niderlandach, Gdyby został królem, porzu
ciłby ten urząd, zresztą wojna już się kończy. Rozprawiali się też z za
rzutem, że będzie wciągał Rzeczpospolitą w interesy Rzeszy, podając 
przykłady, iż nie każdy książę stoi po stronie cesarza, a niektórzy ksią
żęta niemieccy walczyli nawet po stronie Francji. Można przecież zabro
nić mu tego w paktach konwentach. Państwo jego jest odległe, nie by
łoby więc sporów o granice. Nie ma również planów ograniczenia wol
ności, jak Francuz, bo nie ma sił ani powodów skłaniających go do tego. 

24 [A. Ch. Z a łuski], Diszkurs ... ; Króciusieńko zebrane racyje ... ; [S. H. Lub o-
m i r ski], Propozycyje na generale ... ; Zdanie o kandydatach kochającego ojczyznę 

syna ... swoję, Bibl. Jag. 3522, k. 433u-435u. 
2s Excerpt responsu pewnego z Warszawy d. 25 decembris 1696, Bibl. Jag. 3522, 

k. 299v-300u.
26 [S. H. Lub o·m i r ski], Propozycyje na generale ...
21 [A. Ch. Z a l u s k i], Diszkurs ...
2s Zdanie o kandydatach ... 
29 Tamże. 
30 Excert z listu pewnego i prawdziwego, kto się pyta, od kogo i do kogo, do

pyta się, że z Warszawy d. 13 decembris pisanego 1696, Bibl. Jag. 3522, k. 295u-
296u. 

st [A. Ch. Z al us ki], Diszkurs ... ; Suplement instrukcyjej posłany do Wiednia

do jmć ks. Bernicza posła do cesarza jmci od królewicza jmci Jakuba wyprawio
nego d. 19 novembris 1696, Bibl. Jag. 352·2, k. 285u-287v. 
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Nie daje wprawdzie takich obietnic, jak inni, ale tym pewniejsza może 
być ich realizacja 32. 

Nasuwa się pytanie, czy polemika wokół kandydatury elektora bawar
skiego torowała w jakiś sposób drogę do korony elektorowi saskiemu? 
Wydaje się, że wskazanie na niekorzystne aspekty kandydatury fran
cuskiej czy austriackiej i korzyści płynące z wybrania władcy niezależ
nego tak od Burbonów, jak od Habsburgów miaiło duże znaczenie poli
tyczne. Wskazywanie, że takim monarchą może być również książę nie
miecki, podważało zakorzenione wśród części szlachty uprzedzenia do 
kandydatów niemieckich i przygotowywało grunt dla elektora saskiego. 
Przecież wyborcy pozyskani dla Maksymiliana II, gdy ten zrezygnował 
z ubiegania się o koronę, opowiedzieli się w większości po stronie Fry
deryka Augusta. Pewne znaczenie miały tu również pisma polityczne 
zachwalające innych kandydatów niemieckich. 

W przedstawionej polemice dyskusyjna jest sprawa propozycji elek
tora. Wszyscy kandydaci do korony rozpowszechniali wśród szlachty 
drukowane propozycje,, w których przelicytowywali się wzajemnie 
w obietnicach dla Rzeczypospolitej. Polignac w depeszy z 1 I 1697 r. 
pisze, że elektor przedstawił przez swego posła prymasowi propozycje 
dla Polski. Obiecywał wypłacić 5 mln złp dla wojska, odstąpić państwu 
dochody z królewszczyzn na czas wojny z Turcją, odstąpić cła królewskie, 
oblegać na własny koszt Kamieniec. Zapewnia� również, że królowa odda 
wszystkie starostwa i razem z królewiczami wyjedzie z Polski 33. Za 
Polignakiem powtarzają to inni historycy 34. W pismach politycznych brak 
takich propozycji czy nawet wzmianki o nich, gdy natomiast drukowane

propozycje innych kandydatów istnieją. Wydaje się, że był to wymysł 
posła francuskiego, który w ten sposób chciał się usprawiedliwić z po
czynionych przez siebie obietnic. 

Scarlatti śledzi! polemikę wokół kandydatury bawarskiej i informo
wał o niej swój dwór. Warto zaznaczyć, że brali w niej udziaił nie tylko 
Polacy, lecz także osoby z dworu bawarskiego. K. T. Heigel omawia 
koncept pisma polemizującego z Polignakiem, pochodzącego jego zdaniem 
spod pióra barona Meyera. Zaangażowanie dworu bawarskiego świadczy 
o tym, że sprawy następstwa tronu w Polsce nie uważano w Monachium
i Brukseli za tak zakończoną, jak z listów elektora mogłoby się wyda
wać 35.

s2 Refleksyja polityczna także refutująca tenże respons obszerny pana posła

francuskiego do jmci ks. biskupa kujawskiego pisany, Bibl. Jag. 3522, k. 455u-
463u. 

33 Depesze ... , cz. I, s. 64. 

34 Np. W ale wski, op. cit., s. 195.

35 He i g e 1, Die Beziehungen ... , s. 79. 

6 - Sobótka 1974, z. 2 
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Realnym rezultatem zabiegów Scarlattiego było pogodzenie królewicza 
Jakuba z matką, która zaczęła go teraz popierać. Było już jednak za póź
no. Zdaniem niektórych historyków przyniosło to mu jednak więcej 
szkody niż pożytku. Królowa bowiem była znienawidzona i niechęć matki 
do niego zapewniał� mu sympatię szlachty 36

. Tymczasem partia Contiego 
wzrastała i dom królewski coraz bardziej uświadamiał sobie grożącą 
klęskę. W liście z 10 I 1967 r. donosi Scarlatti o rozmowie z królewiczem. 
Oświadczył on, że widzi jedyną możliwość utrzymania tronu, jeśli elektor 
wystąpi jako kandydat, proponował także zamianę: Maksymilian otrzy
małby polską koronę, on namiestnictwo Niderlandów. Poseł wymówił 
się brakiem pełnomocnictwa do rokowań w tej sprawie s1. 

Z początkiem 1697 r. na dworze bawarskim raz jeszcze gruntownie 
rozważano szanse starań_ o koronę i ewentualne korzyści, jakie by ona 
przyniosła. K. T. H eigel powołuje się na kopię memoriału, której auto
rem jest Prielmahr, doradca elektora w sprawach zagranicznych. Priel
mahr wskazuje w nim ograniczoną władzę króla w Polsce, rozbicie kraju 
i samowolę magnatów. Przypomina, że to już dawniej skłoniło trzech 
książąt bawarskich do rezygnacji ze starań o polską koronę. Woleli oni 
rządzić naprawdę choć w małym kraju, niż w wielkim być zależnymi 
od cudzej woli 38

. Dla Maksymiliana sprawa była o wiele bardziej skom
plikowana ze względu na widoki hiszpańskie. To wszystko zadecydowało. 
3 U 1697 r. wyszło z Brukseli polecenie do Scarlattiego, by nie brał 
więcej pod uwagę starań elektora 39

. Nim polecenie dotarło do Polski, 
poseł próbował porozumieć się z Polignakiem. Poseł francuski donosi 
w depeszy do Ludwika XIV (1 III 1697), że poseł bawarski wyraził go
towość ustąpienia z walki wyborczej, pod warunkiem, iż gdyby nie do
szło do elekcji Contiego, jego zwolennicy oddadzą swe glosy elektorowi. 
Proponował również rozpoczęcie układów w sprawie podziallu spadku 
hiszpańskiego 46

. 

Gdy wreszcie do Polski dotarła wieść o rezygnacji elektora z walki 
o tron, wywołała ona wielkie rozgoryczenie stronnictwa bawarskiego.
Wskazywało ono, że przez to rosną szanse Contiego. Sam Scarlatti zaczął
się teraz krzątać wokół elekcji Jakuba. Ciekawe, że mimo ścisłych kon
taktów z nuncjuszem i prymasem nie wiedział nic o staraniach elektora
saskiego i jeszcze 16 IV 1697 r. pisał, że w rachubę wchodzi elekcja

36 N. A. Sal va n dy, Historia króla Jana Sobieskiego, tłum. W. Sierakowski, 

Lwów 1861, s. 1'84. 

:7 H e i g e I, Die Beziehungen ... , s. 81.

ss Tamże, s. 81-85. 

39 Tamże, s. 86. 

,o Depesze ... , cz. II, s. 2. 
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Contiego lub Jakuba 41. Jeszcze w ostatniej chwili królowa zwróciła się 
do zięcia, tłumacząc, że w sytu.acji, gdy siły stronnictwa saskiego i fran
cuskiego są równe, łatwo mogłoby zwyciężyć trzecie, czyli bawarskie. 
Trzeba tylko zebrać zwolenników Sobieskich i zapewnić sobie poparcie 
Wersalu i Wiednia 42. Propozycja królowej nie została jednak przyjęta. 

Do rezygnacji ze starań o polską koronę skłoniły elektora otwierające 
się przed nim widoki na osiągnięcie korony hiszpańskiej_ Wprawdzie 
byłby w Hiszpanii tylko regentem rządzącym w imieniu małoletniego 
syna Józefa Ferdynanda, ale dysponującym o wiele większym zakresem 
władzy niż w Polsce. Nadzieje elektora zdawały się być bliskie spełnienia. 
Wkrótce po elekcji w Polsce kardyna·ł Portocarrero - głowa stronnictwa 
bawarskiego w Madrycie - zawiadomił Maksymiliana II, że syn jego 
został mianowany w testamencie dziedzicem całego państwa hiszpań
skiego. Smierć Józefa Ferdynanda w lutym 1699 r. przekreśliła nadzieje 
elektora. Odtąd zaczął się on stopniowo zbliżać do Francji i w wojnie 
o sukcesję hiszpańską stanął po jej stronie. Nagrodą za zmianę orientacji
miała być Belgia, oddana mu w dziedziczne władanie, i ewentualna pomoc
w zdobyciu korony cesarskiej. Przebieg wojny bya jednak niepomyślny.
Pokonany na polu walki, musiał opuścić na kilka lat Bawarię, którą
bezskutecznie próbował odzyskać orężem. Odzyskał swoje państwo do
piero na mocy traktatu pokojowego. Zmarł w 1726 r. Zdobycie korony
hiszpańskiej marzenie - całego życica nie spe'.hill:o się.

Wreszcie nadszedł dzień elekcji. Po długich sporach o wybór mar
szałka i ujawnienie sprawców związków wojskowych szlachta przystą
piła do wyboru króla. Wśród kandydatów wymieniono oficjalnie również 
elektora bawarskiego. Nadeszła dramatyczna noc z 26 na 27 czerwca. 
Poseł bawarski razem z posłami elektora brandenburskiego, księcia 
lotaryńskiego i księcia neuburskiego poparł kandydaturę saską i dał na 
ten cel pewną kwotę. Na tym jego rola się skończyła. Rozpoczęła 
się teraz walka między dwoma elektami, z której zwycięsko wyszedł Fry
deryk August 43. 

Wróćmy teraz do wspomnianego już Zalecenia na tron polski ksią

żęcia bawarskiego Rzeczypospolitej. W związku z tym pismem należałoby 
odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczy osoby autora, 
jego narodowości i pozycji społecznej. Pisze on wprawdzie, że jest 
szlachcicem polskim, co jednak jednoznacznie nie świadczy o jego pocho
dzeniu, gdyż często autorzy nawet plebejskiego pochodzenia lub cudzo
ziemcy „nobilitowali" się sami, by ich argumenty trafiły łatwiej do 

41 He i g el, Die Beziehungen ... , s. 87. 
,2 Tamże, s. 88, 89. 
43 M. D. La B i z a r di e re, Bezkrólewie po Janie III, Wilno 1853, s. 127 
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szlachty. Nie wiadomo, czy był to Polak, czy cudzoziemiec. Może był to 
ktoś z otoczenia żony elektora Teresy Kunegundy. Uderza jednak w piś
mie duża znajomość realiów polskich, co świadczy o tym, że autorem 
był ktoś znający bardzo dobrze stosunki polskie. 

Drugie pytanie dotyczy czasu powstania pisma. Można go ustalić 
tylko w przybliżeniu. Powdl:ywanie się na odpowiedź posła francuskiego 
Polignaca na list biskupa kujawskiego Dąbskiego, która nosi datę 16 X 
1696 r., wskazuje, że pismo nie powstafo wcześniej niż w październiku. 
Z treści jego wynika, że było pisane wkrótce po liście Polignaca, gdy 
poseił elektora Scarlatti· był już w Polsce, świeże w pamięci były wy
padki na konwokacji. Wydaje się więc, że powstało pod koniec 1696, 
a najpóźniej z początkiem 1697 r. 

Rodzi się również pytanie, czy pismo było drukowane, czy krążyło 
tylko w odpisach, czy było pisane tylko w języku polskim, czy w języku 
polskim i łacińskim, jak część pism politycznych tego okresu, gdyż to 
mogłoby wskazywać, że autorem był cudzoziemiec, a później zostało 
przetłumaczone na język polski. O istnieniu druku nie wspomina Estrei
cher w Bibliografii, nie mówią o nim opracowania na temat bezkrólewia, 
nie ma go również w centralnym katalogu starych druków w Bibliotece 
Narodowej, w którym spotyka się nawet druki nie znane Estreichero·m. 
Z drugiej strony porównanie istniejących w różnych kodeksach kopfi 
tekstu wykazuje niewielkie różnice, co mogłoby wskazywać, że albo były 
przepisywane z druku, albo z· kopii rękopiśmiennych krążących w dość 
dużej ilości egzemplarzy po Polsce. 

Kopie tekstu znajdują się w rękopisach: Biblioteki Jagiellońskiej (Bibl. 
Jag.) 3522, k. 505v '- 510u; Biblioteki Czartoryskich (Bibl. Czart.) 442, 
s. 389-402; 3586, s. 264-274; 187 (Teki Naruszewicza, t. 3), tu najpierw
dokończenie tekstu na s. 139-145, a później początek na s. 381-388;
Biblioteki Narodowej (Bibl. Nar.) 6645, k. 85v,-89v; 6646, k. 416v-421 v;
6647, k.. 148-150u, tu brak części środkowej tekstu wskutek uszkodzenia
rękopisu; Archiwum Radziwiłłów II, ks. 33, s. 1030-1041; Biblioteki
Raczyńskich (Bibl. Racz.) 102, k. 109u-112v, i Biblioteki Miejskiej 
w Gdańsku (Bibl. Gd.) 1529, s. 957-969. 

Za P,odstawę przyjęto kopię rkpsu Bibl. Jag. 3522. Kodeks zawiera 
odpisy dokumentów publicznych, listów różnych osób, pisemek ulotnych, 
diariuszy, wierszy; obok odpisów są tu wszyte druki oryginalne. Układ 
materia�u jest chronologiczno-rzeczowy, obejmuje okres od śmierci króla 

do zakończenia sejmu elekcyjnego. Trudno określić, czy kodeks powstał 
bezpośrednio po bezkrólewiu i autor przepisał nagromadzony materiał 
wklejając nawet druki, czy też w XVIII, a nawet XIX w. Za pierwszą 
hipotezą zdaje się przemawiać fakt, że w kodeksie spotyka się czasem 
tylk'o tytuł pisma i wzmiankę, iż ponieważ było drukowane w wielu 
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egzemplarzach i zapewne wszyscy mieli możliwość je czytać, zatem 

przepisywać go zda się daremnym trudem. Pod koniec XVIII w. miejsca 

wolne zapisano fragmentami biografii Diderota i uwagami o teatrze. 

Kodeks jest darem dra Maksymiliana Zatorskiego, profesora Uniwersy

tetu Jagiellońskiego. W 1933 r. kodeks został oprawiony. 
Porównanie tekstów wykazuje ponad 100 drobnych różnic: zmiany 

szyku wyrazów, opuszczenia, zastąpienia wyrazów łacińskich polskimi, 

pomyłki kopistów, nie można jednak mówić o dwóch lub kilku wersjach 

tekstu. W przypisach uwzględniono tylko ważniejsze różnice w tekstach. 

ZALECENIE NA TRON POLSKI KSIĄŻĘCIA BAWARSKIEGO 

RZECZYPOSPOLITEJa 

Smierć króla naszego zda się być wszelakich sensuum o przyszłym panu i królu 
i-yciem i już nie tylko każdemu sentiendi otwarta potestas, ale i do pisania, nawet 
i do drukowania owe królewskie fata pozwolenie dały. I tak co było capitale status 
crimen konstytucyjami obostrzone, vivente principe 1> o kandydatach myślić ani 
rozumieć, teraz za grzech sobie poczytają mieć o swoim kandydacie nie mówić, 
nie pisać i Polakom go nie proponować, za jeden czas mając ten teraźniejszy czy 
pożytecznego, czy nie,. avidis populorum votis, byle sobie upatrzonego propinare 
kandydata. 

Więc ja, widząc in theatrum Rzeczptej z skryptami różnem.i zaciągnionych au
torów, umyśliłem iisdem libertatis sacris zdanie swoje o swoim litare c kandydacie, 
nie ważywszy się wprzód tego, ażem różne w takiej materiej skrypta przeczytał, 
a nawet pókim nie widział w drukowanym za książęciem jmcią de Conty liście 
jmp. posła francuskiego łacińskim, 1 tych słów d jmci ks. biskupa poznańskiego ct2 
subllmus sensus statysty, który dając do druku racultatem formalnie i graphice 
przydał: Persuasio haec Poloniae imprimatur concedo s. Pod tarczą tego rozumienia e 
i ja po prostu e · i po polsku do Polaków piszę, wszytkich słów moich orbitam na 
dwóch zawieszając rzeczach, to jest na prawdzie i na polskiej mojej ojczyzny oz-

a W Bibl. Jag. 3522: tegoż książęcia bawarskiego. 
b W Bibl. Racz. 102, w Bibl. Nar. 6645, 6647: vivente rege. 
c W Bibl. Czart. 187: citare. 
ct-<.1 W Arch. Radz. II, ks. 33: jmci ks. Witwickiego biskupa. 
IH! W Bibl. Czart. 442, 3586, Arch. Radz. II, ks. 33, Bibl. Nar. 6646, Bibl. Gd. 

1529: i ja proposui i po polsku. 
1 Mowa o drukowanej odpowiedzi posła francuskiego Melchiora Polignaca na.

list biskupa kujawskiego Stanisława Dąbskiego. Ukazała się w języku łacińskim 

pt. ,,Copia epistolae quam scripsit Excellentissimus Episcopus Cuiaviensis Excell-mo 

Domino Legato Galliarum" i „Responsum Excellentissimi Legati" oraz w języku pol

skim: ,,Kopia listu Jegomości Księdza Biskupa Kujawskiego do Posła Francuskiego" 

i „Kopia Responsu Posła Jegomości Francuskiego". List Dąbskiego i odpowiedź 
Polignaca w obu wersjach stanowią jeden wolumin i noszą datę 16 X 1696 r. Kopie 
spotykane są w licznych kodeksach rękopiśmiennych. , 

2 Stanisław Sas Witwicki. 
3 W drukach łacińskim i polskim slou:a te brzmią: Imprimatur svasoria haec 

scriptio decora et civilissima Genti Polonae. 
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dobie i pożytku. Nie naśladuję tych, którzy nie wprzód t proponowali [swoich] f aż 
drugich oszpeciwszy konkurentów, jakoby nie mógł nikt powstać, aż przez ruinę 
drugiego, ani się sam wsławić, aż przez infancyją cudzą. Każdemu konkurować 
wolno, nikt się o to gniewać nie powinien, chyba ten, który silom swoim diffidens, 
per iacturam alieni honoris honorari vult. Ja każdego szanuję, każdego godnym 
sądzę, luboć o jednym piszę i jednego zyczę, a ten jest najjaśniejszy książę jmć 
Emanuel Maximilianus elektor i książę bawarski, Brabancyjej i Flandryjej dzie
siąciu prowincyjej za króla hiszpańskiego gubernator perpetuus. 

Gdybym wiedział, że Polacy z zacności pana domu, pana przyszłego estymować 
chcą, jako wszystkie narody o to się starają, aby pan ich nie mniej korony fulgore, 
jako rutilis familijej sideribus niteat, mając owę maksymę za najpierwszą: nobilitas 
sola est atque unica virtus; gdybym, mówię, wiedział, że ta ich zacność domu po
wabi, zaczą[l]bym od genealogijej jego, która że jest dosyć jasna g' krótko o niej 
namienię g_ -- h Pierwsza jego kampania, którą przed dwudziestym rokiem życia swe
go odprawił, była wiedeńska, gdzie męstwem i układnością obyczajów wspaniałych 
serce króla nieboszczyka tak pozyskał, że potem córkę mu swoją w małżeństwo 
elocavit. Potem każdej kampaniej wojskami chrześcijańskimi i przeciwko Turkom 
komendując, socia gloria z książęciem lotaryńskim Budę wziął, Belgradu dobył, 
wezyra w potrzebie zniósł i sławy w młodości takiej nabył, quam pauci meruere 
senes k. Potem gdy z królem francuskim cale Imperium Romanum 1 w zawziętą I 
zaszło wojnę i sub confiscatione dóbr swoich wszytką niemiecką ziemię i Rzeszę 
do tejże wzruszył m wojny 4, za konferowanym Belgij gubernium od króla fran
cuskiego, i on do Flandryjej siebie i wojsko swoje przeniósł, gdzie co rok obecnie 
rzadką w najstarszych hetmanach eksperiencyją potężne Francyjej siły utrzymuje, 
zimę i lato, noc i dzień fatygom i odwagom rycerskim poświęcając n. Namieniwszy 
tedy, że ani zacniejszego, ani mężniejszego króla Polska mieć nie może, idźmy 1.eraz 
do racyjej. 

Naprzód, kto się Polszcze przypatrzy, uzna, że jest między niebezpieczeństwem, 
bo niebezpiecznemi sąsiadami położona, jako to między państwy cesarza chrześci
jańskiego, tureckiego, króla szwedzkiego, moskiewskiego i książęcia brandebw·
skiego, które to narody wiarą (oprócz jednego cesarza), a potym obyczajami, rządem 
i językiem, naturą i wszelkim sposobem tak są od Polaków różne, a kraju naszego 
tak zazdrościwe, żebyśmy dawno podbici i poddani ich zostali, gdyby Pan Bóg 
nierządu naszego vices obeundo nas cudem o nie konserwował i tej między sąsiadami 
naszemi emulacyjej nie dal, że znieść nie mogą, aby jeden z nich tak żyznego kraju 
nie posiadł i tak waleczny naród pod absolutum dominium nie podbił, który by 
i im potem prawa dając panować nie zechciał. I tak się stało za naszych czasów 
z królem Kazimierzem, którego skoro Karol Gustaw złamał, wygnał i Polskę tur
binis vasti modo posiadł, zaraz cesarz Ferdynand Trzeci i król duński Fryderyk 

t-t W Bibl. Racz. 101, w Bibl. Nar. 6645: proponowali swoich.
g-g W Bibl. Czart. 187: J,rótko tylko o niej zamyśliłem namienić.
h Opuszczono 16 wie'rszy dotyczących genealogii i koligacji elektora z innymi

domami panującymi. 
I W Arch. Radz. II, ks. 33: chrześcijańskimi w Węgrach. 
k W Bibl. Czart. 442, 187: senes adultissimi. 
1-1 Tamże: w zaczętą.
m W Bibl. Gd. 1529: wzruszyło.
n W Bibl. Gd. 1529: i powściągając.
o W Bibl. Czart. 187: cudownie. ·
' Mowa o wojnie Francji z Ligą Augsburską (1689-1697). Etektor bawarski

przyłączył się do koalicji anlyfrancuskteJ w maju 1689 r. 
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ultro sukkursem tę dywersją króla Szweda przy męstwie polskim z Polski go wy
sforowali 5• · 

Ponieważ tylko jedna ta racyja w zawziętości sąsiadów naszych tamuje i nas 
słabą tarczą zasłania, któż Polszcze króla innego życzyć może, tylko takiego, który 
by inopinatos nieprzyjaciół naszych assultus, gotowym wojskiem z państw swoich 
sprowadzonym repellere mógł, który by wojska polskie dobrze w jazdę opatrzone 
ognistym ludem wesprzeć zdużal w artyleryją z dZiiadów pradziadów ufundowaną, 
tandem przy walecznej swojej osobie animował, żeby o nim mówiono: murus aha
eneus P est.o. Jeżeli zaś·krytyk barziej niż polityk! zada, że taż potencyja nam samym 
okropna być może, odpowiadam, że ciż sąsiedzi nasi, którzy externis podbijać nas 
nie chcą i nie dadzą, obrócić na niego siły swe mogą naszę wspierając opresyją, 
ile gdy książę bawarskie sufficiens jest pomóc Polakom na nieprzyjaciela ich, aleć 
być Polakom nieprzyjacielem et subiugare nas nigdy wystarczyć nie może, nie 
mogąc wystawić nad 20 m [tysięcy] ludzi wojennych, i to swoje ogołociwszy granice 
i państwo dziedziczne. A cóż to jest na Polskę, która gdyby in hoc extremo mortis 
passu ratować się chciała i kilkakroć sto tysięcy szabel wystaWiiłaby, a zatym t.o jest 
timor pannicus q et praecautio chimaerica, żeby jeden książę Polskę zwojował, którą 
Rzesza Niemiecka za Krzyżaków, Azja cala za Ottomana, Szwedzi, Węgrowie, Ta
tarzy, Kozacy za Jana Kazimierza oraz połknąć nie mogli. Kto to samo perpendit, 
życzyć nie bać się powinien ks. bawarskiego, który pomóc, nie złomać, podeprzeć, 
nie obalić r Polskę może. Ta pierwsza securitas externae racyja jest et internae, 
że należy teraz mieć Polszcze pana wielkiego i potężnego. Mówimy, co chcemy, owa 
piękna, przystojna, rozumna wolność nasza, której przodkowie nasi krwią nabyli, 
daleko jest insza i daleka od teraźniejszych wolności. Pódźmy do sejmów, bywaloż 
to kiedy, a to jak w karczmie krzyczano, nie słuchając się. Czy senatorom, czy 
posłom, czy samemu królowi jeomci hukiem i impetem głosów nie przerywano, że 
za najmniejszą okazyją z protestacyją nie wychodzono, jako jeden poseł litewski 
wyszedł rwać sejm p. Działyńskiego 6, że senator krewny jego był nazwany (jako 
prawdziwie jest) Slepowron. Za panowania króla Jana III który sejm na prawie, 
na podcz:ciwości z:erwano, tylko na pretekstach, fakcyjach cudzoziemskich czy pri

vat.orum. Nuż na sejmikach, za gospodę nie daną, za ultradzionego chłopca s, za 
upomnieniem się rachunków poborowych, wiele razy sejmiki rwano, a z tego jakie 
inconvenientia. Od wiedeńskiej król i hetmani wojska dobrego mieć nie mogą dla 
niepłaty, t nic przyczynić granice nie mogli t. Wołyń, Pokucie i Ruś prawie wszytka 
w popiół poszła, a tandem wojsko w bunty i w związek 7, którego ani ukontentować 
czym teraz nie masz, ani ustraszyć, ani uskromić. 

A takież to były maiorum instituta, żeby domino gentium wolność nasza iret 
in servitutem prywatnych fakcyi, którzy co chcą, to niewiadomej szlachcie inspi-

P W Bibl. Racz. 102: aihaneus; Bibl. Nar. 6645: Achaneus. 
q W Bibl. Nar. 6645: panericus; w 6646: punnicus. 
r Tamże: obłapić. 
s W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 664/i: chłopa. 
t-t W Bibl. Czart. 442, 187: nie zwyczajnie czynić nie mogły.
s Mowa o wojnie ze Szwecją (1655-1660). Austria udzieliła Rzeczypospolitej

pomocy wojskowej, Dania wypowiedziała Szwecji wojnę, co zmusiło ją do wyco
fania z Polski części wojsk. 

6 Tomasz Działyński, krajczy koronny i starosta bratiański, był marszałkiem 
sejmu obradującego w Warszawie od l.6 I do 6 V 1690 r. Sejm ten zakończył się 
pomyślnie. 

1 Mowa o konfederacji wojska koronnego zawiązanej pod Laską Piotra Bara
nowskiego. 
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rant. Powiedzą, że książę Kondeusz już w Gdańsku za króla Ka:mmierza wysiada s, 
oni oręże przeciw królowi biorą. Udadzą, że ci a ci we trzechkroć sto tysięcy ludzi 
Kamieniec Turczynowi szturmującemu poddali 9, aż sądzić o to chcą, tego brać, 
owego, to przed tym uciekać, tego wyganiać każą, a szlachta biegają jak za cir
kusem u dzieci i potem postrzegszy się, żałują po czasie. 

Zeby tedy ab his factiosis deceptoribus od tej licencyjej, która divina et hu
mana iura confundit, Rzptą uwolnić, żeby w tęż powagę i respekt consilia sejmo
we, stany, urzędy i ministeria ludzi wielkich wprowadzić, któż życzyć będzie inszego 
króla, tylko takiego, co by imieniem że pan, twarzą, dostatkami, obyczajami respekt 
królewski wniósł i nauczył statku, zniosszy levitates, które nas Tatarom i Moskwie 
grubianom in ludibria podały, że jeden mówił, iż u chan� lepszy porządek niż u was 
w Polszcze w senacie; boć to jest wielka między swywolą a wolnością poważną 
różnica. I spodziewać się potrzeba, że restituet libertatis ozdobę pan v powagi pełen, 
a uskromi tych pensjonarzów albo lekki.eh ludzi impety, barziej kozackim radom 
niż Serenissimae Reipublicae przyzwoite zacności v. 

Drugi punkt zakładam w tym. Wiadomo wszytkim, że w Europie dwa domy 
nad innymi wszytkiemi wzięły górę, a ten jest bourboński króla francuskiego jeden, 
drugi rakuski dom, to jest cesarski i króla hiszpańskiego. Te od lat kilkuset wy
biwszy się wojnami i koligacyjami nad wszytkie potencyje chrześcijaństia, wszyt
kim innym prawo dają, _tak podzieliwszy fakcyje swoje, że jedne jednemu, drugie 
drugiemu faworyzują x. Polska jedna nad innemi się szczęśliwa zachowała Y, że tej 
nie podlega dependencyjej, miawszy sobie królów obligowanych, a nie mianowane 
domy. I teraz o to się jej principalissime starać i za pierwszą status arcani maximę 
kłaść to potrzeba, żeby od tych domów independentem obrali króla, bo jeżeli obiorą 
króla Francuza, pewnie cesarz o tym myślić będzie, żeby króla tego dysarmował, 
albo na niego sam, albo per colligatas manus insurgendo, aby nie był capax odium 
nationale na niego wywierać, przez co status i cala Rzpta cierpieć to musi wszytko. 
Jeżeli vicissim z Niemca i cale interesom cesarskim obowiązanego weźmiemy, to 
i król francuski temiż racyjami co cesarz wzbudzony, a bardziej dlatego, żeby poten
cyjej rakuskiej nie wspierał aa, będzie musiał wszytki.mi silami i racyjami szczę
ście i potencyją polską osłabić, czego się równo bać trzeba jako ręki cesarskiej 
longas regibus manus ab. Kto nie ab przyznać musi ze mną, że toż periculum od 

u W Bibl. Czart. 442: curkussem; w 3586 i Arch. Radz. 11, ks. 33: Carkuszem; 
w Arch. Radz. 102 i Bibl. Nar. 6645: z arkuszem; w Bibl. Jag. 3522: Carkusem; 
w Bibl. Gd. 1529: Carkaszem; w Bibl. Czart. 187: Curkuszem. 

vv W Bibl. Czart. 442: pan znamienity we wszystkim Rzeczypospolitej i powagi· 
nie tylko u sąsiadów postronnych, ale i u nas wszystkich wielkich i małych, 
a uskromiwszy pensjonarzów albo lekkich ludzi impety barziej ... zacności i po
wadze. 

x Tamże: faworyzują narody. 
Y W Bibl. Gd. 1529: rachowała. 
z W Bibl. Jag. 3522: vocissim; w pozostałych: v1c1ss1m. 
aa W Bibl. Nar. 6645: nie wzbijał się i nie wspierał. 
ab-ab Tamże: kto wie. 
s Dwór Jana Kazimierza próbował przeprowadzić elekcję vivente rege korzy

stając z pomocy francuskiej i szwędzkiej. W r. 1662 rozeszły się pogłoski o wylądo
waniu na Pomorzu 4 tys. Francuzów i 12 tys. Szwedów pod wodzą Kondeusza, co 
wywołało wzburzenie wśród szlachty. 

9 Mowa o kapitulacji Kamieńca Podolskiego w r. 1672. 
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samegoż Francuza daleko gdzieś, jako od tych których on pobudzić ac na nas może 
zawsze ac. Ze jednak Rzpta powinna _oba te domy (lubo neutralis sobie) devincere, 
rozumiem, że w świecie subiectum godniejsze znaleźć się nie może nad książęcia 
bawarskiego, za którego cesarz jako na zięcia 10, król francuski jako na szwagra 11 

Polszcze obligowani będą; których i teraz ma na się sprzyjających lubo in aestu 
nigdy nie widzianych zawziętości, kiedy i koligackiemi wojskami przeciw Francyjej 
komenduje i przyjaźń zachowuje z delfinem szwagrem swoim 12, komplementami 
i ad prezentami ustawnie ad, za co mu i cesarz za złe nie ma i Francyja nieomyl
nie powinna. 

Tak gdy obie te straszne potencyje i in[n]ych mistrzynie i ledwo nie panie na 
to jedno zgadzają się subiectum, czy się go Polszcze nie akceptować godzi. A ra
czej pamięć i wdzięczność Janowi królowi Trzeciemu winna tak Polakom zdeptać, 
żeby jej nec vestigium zostawiła ae, bo jeżeli żadnego z królewiczów ichmciów na 
tron wzięcie się nie podoba, przynajmniej zięcia, z osoby swojej af qualificatissimum, 
odrzucić się nie godzi af. Co o nas narody mówić będą, żebyśmy tak prętko króla 
sławnego zapomnieli, a raczej kto z samych panów polskich służyć nam zechce, 
kiedy crimina tylko prosunt, a zasługi maledicuntur i kto preteksty wolności 

· i ag przysługi ojczyźnie ag bierze, tego chwalą, a kto prawdziwie na wojnach try
jumfami i zwycięstwy Polskę ozdobił, tego pamięć i potomstwo in execratione.

Kładę i te między zalecenia ks. bawarskiego racyjami, że nie tylko jest z na
tury wojenny, co pokazał tak młodo zacząwszy pod Wiedniem wojować i teraz
nawet [w] zimie pracowicie ah gregarium inducens ah na granice nieprzyjacielskie
wybiegając, ale że już świadomy wojny tureckiej uczywszy się jej w szkole tak
sławnego wojennika księcia Karola Lataryńskiego, który uznawszy dzielność dziwną
i capacitatem heroicam jego ai sam mu ai komendę nieraz zdawał i doznał i dał
u cesarza świadectwo, że największych w tym dziele mistrzów ten waleczny przej
dzie uczeń. A zatem Polska, która może prętkiego, ale nie długiego spodziewać się
pokoju z Portą Ottomańską, w takiego opatrzyć ak powinna się króla, który by re
gem ducemque gerat.

Co zaś Zt\W$2:c cięfilso Polaltom było, to ż.e mlnorl sorte nascendl zrodzeni kró

lowie pożytków pieniężnych barziej pilnowali niż publicznych commoda i że tak
odważniej rzekę, owej szkodliwej al u dworu al boją am się plusofferencyi, za której
podwyższeniem, nie za zasługami chodziły wakanse, możesz się tego Polska pod

ac-ac Tamże: na nas każe; w Bibl. Racz. 102: na nas każe zawsze; w Bibl. Czart. 
442: pobudzić może manus zawsze. 

ad-ad W Bibl. Racz. 102: prezencyjami ustawnie bawiąc się. 
ae W Bibl. Gd. 1529: zostawić mogło. 
aI-af W Bibi. Racz. 102 i Bibl. Nar. 6645: qualicatissimum, z urodzenia serenis

simum, z dostatków i innych racyji praestantissimum, odrzucić się nie godzi. 
ag-ag W Arch. Radz. II, ks. 33: przysługi wolności w ojczyźnie. 
ah-ah W Bibl. Jag. 3522: greganun induens; w Bibl. Czart. 442, 187: gregarium 

indicens; w Bibl. Czart. 3586 i Arch. Radz. II, ks. 33: gregarium. 
ai-ai W Bibl. Nar. 6646: samemu. 
ak W Bibl. Nar. 6645: upatruje. 
al-al Tamże: w domu. 
am W Bibl. Jag. 3522: boję; w Bibl. Czart. 3586, w Bibl. Racz. 102, w Bibl. Nar. 

6647: boją; w Bibl. Nar. 6645: bojąc. 
1° Córka cesarza Leopolda I Maria Antonina była żoną Maksymiliana II. 
11 Siostra Maksymiliana II Maria Anna była żoną syna Ludwika XIV, Ludwika

(1661-1711), zwanego przez historyków „Wielkim Delfinem". Autor „Zalecenia ... " 
myli się, nazywając elektora bawarskiego szwagrem króla francuskiego, lub też ma 
na myśli ewentualnie następcę Ludwika XIV. 

12 Zob. przyp. 11. 
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tym królem obawiać, który in affluenlia dostatków urodzony i Wychowany, pie
niędzy swoich na sławę nie ochrania, nie tylko żeby miał na cudzą korrupcyją 
sławę i honor swój przedawać. Raczej każdemu, prócz chleba benemerentium, 
pensyi i innych spodziewać się rekompens, które w skarbach monarchów za nic 
poczytane bywają. Nuż za co stanie ów przystęp, o którym nam znajomi obyczajów 
jego powiadają, że wszytk.im, lubo absoluto dominio jego podległym, familiarissi
mus, każdemu otwarty i miły, nikogo zasmuconego od twarzy swojej nie puści, 
deliciae populi sui będzie i nas Polaków niepochybnie się pokaże. 

Ale mu już trzy punkta in Proiecto Candidatorum 13 censores zadali, na które 
odpowiedzieć powinienem. 

Pierwsze, że absoluto dominia przyzwyczajonym będąc, niebezpieczeństwo jest, 
żeby i wolnemu narodowi w tenże sposób panować nie chciał. Naprzód, nim na 
to odpowiem, pytam się, jako może gruntowny polityk, wielkiego i statecznego 
konceptu; nie deceptu człowiek mówić in liberis actibus, że ten będzie, a ten czynił 
to a to, kiedy mu najprostszy an zadać może: unde de hoc? U nas nie będzie, bo 
jeżeli tylko ze zwyczaju ten konserwować może w swoim kraju, nad którym jego 
ampla ao potestas zawsze się wyciąga, obaczywszy -zaś, że takiego obyczaju Polacy 
niecierpliwi, na co się ma rozpuszczać ap, czego nie dokaże i pokój i życie i pań
stwo swoje stracić odważyłby się. Kiedy tedy w państwie swoim absolutus actu 
prawie aą, nie przy wolności szlacheckiej i spokojnie panować może, tam tremendus 
hic amandus, chyba żeby sobie nieprzyjacielem był, żeby w tę nieuwagę zaprzątał 
vota swoje nullos habitura triumphos. 

Drugą rzecz zadają mu censores. że według interesów albo inklinacyjej swojej 
zaprzątać Rzptą i wojny popierać będzie, czego się bać rozumiem nie trzeba aż po 
upadku całym ar swobód naszych ar i aż post eversionem status, bo póki Rzpta 
w tych prawach swoich gloriabitur, język jeden wymówiwszy n i e  po z w a 1 a m  as, 
te wszystkie wywrócić może pretensyje królewskie. Prawda, że król w Polszcze 
wielmożny, dokazać siła może, ale nie wszytk.iego. Ja rozumiem, że kochańszego 
króla i milszego Polakom nie było jako Władysław Czwarty, który do ostatniego 
kawała Polakom, rozdawał at patrymonia nu, posagi i co jeno było na publiczne 
koszty potracił, a przecię wojny tureckiej z widomą av państwa ottomańskiego 

an W Bibl. Jag. 3522: najprędzej; w Bibl. Czart. 442: najprętszy: w Bibl. Czart. 
3586, Arch. Radz. II, ks. 33, Bibl. Nar. 6647: najprostszy; w Bibl. Gd. 1529: najprę
dzej. 

ao W Bibl. Nar. 6645: aemula. 
ap W Bibl. Czart. 442, 3586, Bibl. Nar. 6646, Arch. Radz. II, ks. 33, i Bibl. Gd. 

1529: rozpasać; w Bibl. Nar. 6645, 6647: na to kasać; w Bibl. Racz. 102: na to kalać. 
aą W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645, 6647: prawnie. 
ar W Bibl. Gd. 1529: swobód wolności naszych. 
as Podkreślenie w tekście Bibl. Jag. 3522. 

at W Bibl. Gd. 1529: nie przedawał, ale rozdawał. 
au W Bibl. Nar. 6645 i Bibl. Racz. 102: matrimonia. 
av Tamże: wiadomą. 
13 Autor „Zalecenia ... " prawdopodobnie powołuje się na pismo, którego mimo

poszukiwań nie udało się zidentyfikować. Podobne za1·zuty wysuwano zresztą w in
nych pismach. jak: .. Diszkurs jeżeli może być książę jmć. bawarski elektem na
Królestwo Polskie in octobri 1696"; ,,Zdanie o kandydatach kochającego ojczyznę 
syna ... swoję"; ,,Króciusieńko zebrane racyje, przez które dowodzi się, że ani 
Bawarczyk, ani książę Conti nie mogą potiri i:oto suo w konkurencyjej na tron 
polski". 
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ruiną wyperswadować, uprosić, kupić nie mógł 14
, aż na to umarł. A nuż Kazimierza 

elekcyja vivente principe is, Jana III o dobrach nejburskich projekt nie pozwolony 16. 
Oczywiste dowody, że król polski wojny kiedy chce nie zawsze wprowadzi. Zaczym 
-vanus metus stante libertate stanów Rzptej, żeby książę bawarskie w wojny wpro
wadził. Jako zaś wolność nie jest od niego w niebezpieczeństwie, już się wyżej
wywiodło obszerniej.

Trzecia rzecz, w której największą zakładają ax obicem electori ax, że królewna 
-polska, żona jego, jest zła i że królowa jemci Malia Kazimiera, matka żony jego, 
rządziłaby niem i mściłaby się krzywd teraz podczas interregnum zadanych. Co 
pierwsza obiekcyja in falsissimo et pessimo supposito położona, bo elektorowa 
jejmc:i ay nie tyka się intryg dworskich ay, nie wiadoma alias nazbyt bojaźliwą jest, 
tak że u dworu mawiają passim, że az nie wiadomo az, jeżeli gadać umie. I teraz, 
jeśli jakakolwiek żywnie wiara cudzoziemcom dana być może, z pokoju nie wy
nidzie, nie mając nic naturze swojej przeciwniejszego jako publiki, utopiona w jed
nym mężu i podczciwych zabawach domowych. Potem czyż to każdy mąż żony 
niewolnikiem, heroiczne serce takiej subiekcyjej nieprzyjazne, żonę dla siebie ma, 
nie siebie samego dla żony ba. Co o królowej jejmci, ta obiekcyjna nie Rzptej, ani

congregationi totius nobilitatis służy, tylko prywatnym domom i osobom, których 
ani zawziętościom, ani pożytkom Serenissima Respublica służyć nie powinna. I dla
tego ja do szlachty, nie do panÓ\V piszę, spodziewając się, że oni tandem nie pa
nowie króla obierać będą, i miałbym szlachtę za nieszczęśliwą i siebie, który ich 
liczbę in aequalitate augeo bb, kiedy by na tę panów zawziętość patrzeć mieli 

ax.:ax W Bibl. Czart. 442: elektorowi; w Bibl. Racz. 102: vim; w Bibl. Cza1·t .
.3586: obiectionis; w Bibl. Nar. 6647: obiectionis vim; w Arch. Radz. Il, ks. 33: 
vim electionis; w Bibl. Gd. 1529: pokładają obicem electioni. 

ay-ay W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645, 6647: nie tylko intryg dworskich. 
az-az W Bibl. Czart. 3586 i Arch. Radz. II, ks. 33: nie wiedziano i nie widziano; 

w Bibl. Gd. 1529: nie widziano; w Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645 i 6647: nie wie
dziano. 

na W A1·ch. Radz. II, ks. 33: dla żony choćby kochającej; w Bibl. Gd. 1529: dlą 
żony, aby nad nim przewodziła. 

no W Bibl. Gd. 1529, Arch. Radz. II, ks. 33, w Bibl. Czart. 442, w Bibl. Racz.
102: auget. 

14 Mowa o antytureckich planach Władysława IV. Wysunięte w 1637 r. plany
wojny z Turcją powracają później w latach czterdziestych XVII w. Wiosną 1646 r. 
król rozpoczął nawet zaciągać wojsko, jednakże na sejmie pod koniec tegoż roku 
szlachta stanowczo sprzeciwiała się wojnie i monarcha zmuszony był rozpuścić 
zaciągnięte oddziały. Myśl o wojnie z Tu1·cją i Tatarami nie opuszczała zresztą 
Władysława IV do końca życia. 

51 Stronnictwo profrancuskie na czele z Janem Kazimierzem i jego żoną Marią 
Ludwiką dążyło do przeforsowania wyboru nowego władcy jeszcze za życia króla. 
Nowym elektem miał być któryś z książąt francuskich. Plan ten upadł na sejmie 
w 1661 r. i odtąd dwór otwarcie z nim nie występował, choć nie wyrzekł się 
myśli o jego przeprowadzeniu. 

16 Dobrami neuburskimi zwano wielki kompleks majątków na Litwie należą
cych do córki Bogusława Radziwiłła Ludwiki Karoliny - ostatniej z bierżańskiej 

linii Radziwiłłów. W 1688 r. Ludwika Karolina wyszła za mąż za Karola Filipa, 
księcia neuburskiego, mimo wcześniejszego przyrzeczenia swej ręki Jakubowi So
bieskiemu; Ponieważ zostawiła Jakubowi pisemną gwarancję, w której zobowiązała 
się dotrz:ymać obietnicy pod rygorem utraty dóbr na Litwie, król próbował na sejmie 

1688/89 uzyskać zgodę szlachty na odebranie tych dóbr, jednak zmuszony byt z1·e
zygnować wobec sprzeciwu posłów litewskich. Dwór próbował jeszcze w konsty
tucji „De securitate interna" umieścić punkt o obsadzeniu wojskiem fortec w dob
rach neuburskich, jednak i na to nie uzyskał zgody i w końcu sejm został zerwany 
za pieniądze neuburskie. 
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i według ich interesów, nie według swego pożytku be i honoru króla obierać mieli bd. 

Bo jako królowa jejmć Maria Kazimiera nic złego ani przeciwnego be prawom 

Rzptej be nie uczyniła i owszem poddaństwo nieporównane na konwokacyjej od

dala, kiedy nim się zgodziła cala izba senatorska i poselska, sama ultro ad questio

nem, non ad decisionem, z Warszawy wyjechała, Tak vicissim żadnej krzywdy ani 

urazy od Rzptej nie odebrała, bo lubo niektóre sejmiki ad vota nieprzyjaciół jej 

przeciwko niej stawały, były e contra drugie, które przy honorze i fortuny jej 

konserwacyjej zelarunt. Zaczym skarżyć się na szlachty nie ma o co, a przeto mniej 

jeszcze mścić się o co przez bf króla zięcia bf, gdyby go bg ten fawor a nobilate 

nostra potkał. Potem czyż aeternum bh victoria białej głowy bh, żeby czy nienawiść, 

czy bojaźń tak wielkiej i potężnej zadać miała Polszcze i dla jej bi wymyślnego 

strachu bi królestwo opuścić cale ma takiego pana i frustrari elekcyją jego, który 

i osobą, i dostatkami, i ludzi potencyją, i ubóstwo nasze ratować, i wojsko polskie 

umocnić i poprawić obiecuje et in particulari każdego podczciwego bk civem wszelką 

fortuną uczcić i beare może. 

Toć rozumiem, że tandem zgromadzona szlachta sub augusto nomine pospolitego, 

ruszenia polska będzie chciała zedrzeć maszkarę, bł którą jej domy i damy pry

watne bł kładą na oczy, koloryzując frakcyje swoje et id genus bm intrygi zawzię

tości bm zelo boni publici, i obaczy swojemi oczyma, kto im wiernie służy, a kto 

nie, i króla dla siebie, nie dla nich, dla wolności, nie dla fakcyjej, dla ozdoby, nie 

dla privatorum pożytku obierze, a jeżeli tego nie uczyni, niechże się z wolnościami 

pożegna swemi według owego: Qui vult decipi decipiatur bn. 

Ja co mi sumienie i racyja dyktowała, pisałem et quis me arquet de peccato, 

żebym barziej ks. jmci bawarskiego niż Polskę w skrypcie kochał, raczej żebym 

się et partia-litatis i bo ,nieprawdy nie zawstydził bo. Te są racyje, które wolnemu 
narodowi proponowałem. Ministri zaś jego praemia elekcyjej od wmmci pana pro

ponent wiem, że go żaden z kandydatów bp nie przeważy i Bawarczyk pewnie nie 
ustąpi Gallonum spollis nec caesaris auro. 

be W Bibl. Gd. 1529, Bibl. Czart. 442: interesu i pożytku. 
bd W Arch. Radz. II, ks. 33: mieli przyszłego. 
be-be W Bibl. Racz. 102: panom Rzptej. 
bf-bf W Bibl. Racz. 102, Bibl. Nar. 6645: króla zięcia; w Bibl. Jag. 3522: kró

lów zięciów. 
bg W Bibl. Czart. 187: ją. 
bh-bh W Bibl. Jag. 3522, Bibi. Gd. 1529: victura białogłowa; w Bibl. Racz. 102,

Bibl. Nar. 6645, 6647: victoria bialejglowy. 
bi-bi W Bibl. Racz. 102: umyślnego strachu; w Bibl. Nar. 6647: a dla niej i jej

umyślnego strachu. 
bk W Bibl. Czart. 187: potrzebnego.
bł-bł W Bibl. Czart. 3586, Arch. Radz. II, ks. 33, Bibl. Nar. 6645: którą jej damy

prywatnie; w Bibl. Gd. 1529: którą jej domy prywatne. 
bm-bm W Bibl. Czart. 442: intrego zawsze zawziętości; w Bibl. Czart. 187: in

trigo zawsze aliści. 
bn Tamże: decipiat; w Arch. Radz. II, ks. 33: decipiatur, qui anhelat perire 

pereat. 
bo-bo W Bibl. Czart. 3586 i Bibl. Nar. 6647: nieprawdy zawstydził; w Arch.

Radz. II, ks. 33: nie zawstydził ani konfundował zarzuceniem fałszu osobie moJeJ. 
i teraźniejszemu pisaniu memu, które wydaję pro sensu meo wolnego każdemu 
szlachcicowi geniuszu. 

bp W Bibl. Czart. 187: kandydastwa. 




