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„ROZMOWA ZIEMIANINA Z STATYSTĄ". Z DZIEJOW 

PROPAGANDY POLITYCZNEJ W CZASACH JANA Ili SOBIESKIEGO 

Jest rzeczą dobrze znaną, że pierwszy okres panowania Sobieskiego 
upłynął w Polsce pod znakiem bardzo ostrej wewnętrznej walki politycz
nej. Wywołana ona została w głównej mierze dążeniami króla do skiero
wania polskiej polityki zagranicznej na zupełnie nowe tory. Istota tego 
zwrotu, znanego w historiografii jako polityka bałtycka Jana III, polegała 
na tym, że król zamierzał w sojuszu z Ludwikiem XIV oraz z jego szwedz
kim sprzymierzeńcem rozpocząć wojnę z Brandenburgią, a być może 
i z Austrią, w celu zdobycia Prus Książęcych i stworzenia z nich dzie
dzicznej monarchii dla rodu Sobieskich. Sprawy te są dziś dobrze znane 1, 

nie ma więc potrzeby zajmować się tu nimi bliżej. W niniejszym artykule 
chcemy natomiast zwrócić uwagę na pewne mniej lub wcale nie dostrze
żone aspekty walki politycznej w kraju w tym okresie. 

Toczyła się ona przy przemożnym współudziale państw obcych, przede 
wszystkim Francji, która popierała króla, oraz Brandenburgii i Austrii, 
kierujących poczynaniami _zaciekłych wrogów Jana III, spośród których 
wymienić należy przede wszystkim Michała Paca, hetmana w. litewskiego, 
jego kolegę koronnego, Dymitra Wiśniowieckiego, a także duszą i ciałem 
oddanego Habsburgom biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Po
ważną rolę w działalności opozycji odegrała również dyplomacja papieska, 

1 Por. K. J ar och owsk i, Pierwotna polityka króla Jana III. Rozprawy histo

ryczno-krytyczne, Poznań 1889; K. K o  n ars k i, Polska przed odsieczą wiedeńską 
r. 1683, Warszawa•l914; K. Piw ars'ki, Polityka bałtycka Jana III w latach 1675-

1679 (Księga pamiątkowa ku cnei prof. W. Sobieskiego, t. I, Krakó w 193,2); J. W o-

1 i 11 s k i, Sprawa pruska 1674-1675 i traktat jaworowski (PH, XXX, •1932, oraz

w zbior ze: Z dziejów wojny i po1ityki w dobie Jana Sobieskiego, Warszawa 1960).
Z literatury obcej zob . przede wszystkim R. H o ff st e d t, Sveriges utrikespolitik

under krigsiire-n 1675-1679, Uppsala 1943; K. F. Bi r nb a u m, Johan Sobieskis

svenska forbindelser 1674-1677 (Karolinsk a Fćirbunde ts Arsbok 1950); te n że,
Johan Sobieski och Sve1"ige. Fifrbundet av ar 1677 och dess upplosning (tamże, 195'1).
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którą reprezentował wówczas w Polsce niesłychanie aktywny nuncjusz 

IVIartelli. 

Znana jest ożywiona działalność przeciw Sobieskiemu, którą prowadził 

na sejmie koronacyjnym w Krakowie w 1676 r. rezydent brandenburski, 

stary, wytrawny dyplomata Hoverbeck 2, znane jest świetne przeciwdzia

łanie Sobieskiego. Z jego inspiracji kaznodzieja dworski ksiądz Piekarski 

wołał w kazaniu sejmowym o przesunięcie granic Polski aż po slupy Chro

brego, a starosta pucki Kazimierz Rogala Zawadzki w słynnej broszurze 

Serenissimo ac potentissimo Joanno III Polonorum regi orthodoxo, exilis 

tractatus potępiał elektora Fryderyka Wilhelma, m. in. za sprawę Kalk

steina, i w sposób przejrzysty nawoływał króla polskiego do przyłączenia 

Prus Książęcych do Polski 3
• 

Znany raport dyplomaty francuskiego Jeana Baluze'a 4 bez względu na 

jego stopień wiarygodności daje niewątpliwie świadectwo, jeżeli nie kon

kretnym faktom, to na pewno panującej atmosferze, przesiąkniętej, że 

użyjemy tego określenia, wściekłą opozycją przeciw Sobieskiemu. Baluze 

kładzie nacisk na bezwzględność, perfidię i nasilenie zlej woli w działaniu 

wrogów króla opłacanych, jak wiemy, przez ośrodki zagraniczne. Dążyli 

oni, według dyplomaty francuskiego, do zbuntowania poddanych króla 

polskiego przeciwko ich monarsze, posługując się przy tym wszelkimi do
stępnymi metodami. Gł:osili m.in., że Jan III zawarł już rozejm z Turcją, 

korzystając z dobrych usług ambasadora francuskiego w Stambule mar

kiza de Nointela, a uczynił to przede wszystkim w tym celu, by móc 

wprowadzić swe wojska do posiadłości elektora brandenburskiego. Trzeba 

tu oczywiście stwierdzić, że wiadomości te nie były jednak wyssane z pal

ca, przeciwnie, jak się miało wkrótce okazać, zawierały sporo prawdy. 

Baluze twierdził dalej, że opozycjoniści polscy mieli jakoby zawiązać kon

federację przeciw Sobieskiemu, ogłaszając przy tym niezwykle ostry i bo

jowy manifest s. Manifest ów to według wszelkiego prawdopodobieństwa 

po prostu paszkwil, poza tym apokryf, nie zaś autentyczny dokument ja-

2 M. He i n, Johann von Hoverbeck. Ein Diplomatenleben aus der Zeit des 

Grossen Kurfii.rsten, Konigsberg 1925, s. 191; Pi w a r s k i, op. cit., s. 206. 
3 Relacje Hoverbecka, 8 Il i 10 III 1676, UuA, t. XIX, s. 95-99; Relacje Forbin

-Jans ona, 29 III i 5 IV ,1676, Archiwum Spraw Zagranicznych Francuskie do dziejów 

Jana III, (wyd.) K. Waliszewski, t. I, Kraków 1879, s. 255-256; He i n, op. cit.,

s. 188; Pi w ar s ki, op. cit., s. 205-206.
4 Baluze d o  min. Pomponne'a, Warszawa 14 VIII 1676, (AAE, Pologne 51, f. 83;

Archiwum Spraw Zagranicznych Francuskie ... , t. I, s. 275. Por. K o  n a rs k i, op. 
cit., s. 20-211. 

s Ba1uze przytacza ów manifest, który - jak przypuszcza Konarski (op. cit., 

s. 21) - był „ad hoc sprepar owanym paszkwilem", ale który świadczył niewątpliwie
o temperaturze ówczesnej walki politycznej w Po1sce. Tekst manifestu rob. AA:t::,
loc. cit.; Archiwum Spraw Zagranicznych Francuskie ... , t. I, loc. cit.
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kiejś realnie istniejącej konfederacji. Ale - is fecit cui prodest - skłonni 
jesteśmy przeto sądzić, że dokument ów powstał i był kolportowany z in
spiracji i za pieniądze bądź elektora, bądź cesarza, bądź też wreszcie obu 
tych monarchów. 

Dyplomacja habsburska nasiliła również swoją akcję przeciw porozu
mieniu polsko-tureckiemu i przeciw osobie króla polskiego. Kierując się 
dewizą, że cel uświęca środki, intryguje, gdzie może i jak może, rozpo
wszechnia bądź nawet sama stwarza różne wiadomości o poczynaniach 
i planach Sobieskiego, starając się szkodzić mu dosłownie na każdym kro
ku. Specjalnie czynni w tej akcji byli dyplomaci cesarscy nad Bosforem. 
Znamienna jest tu relacja rezydenta austriackiego w Turcji Johanna Chri
stopha Kindsberga, który donosił w połowie sierpnia 1676 r. do Wiednia, 
że Jan III pragnie zawrzeć pokój z Turkami, następnie zaś przy pomocy 
Tatarów i Kozaków wprowadzić w Polsce rządy absolutne i tron dzie
<lziczny 6. Jest rzeczą charakterystyczną, że wroga Sobieskiemu propagan
da zagraniczna podchwytywała w jego działalności wszelkie te elementy, 
które mogły chociaż w najmniejszym stopniu świadczyć o tym, że król 
polski dąży do absolutum dominium. Orientov.rano się widać świetnie, że 
tym straszakiem najszybciej i najskuteczniej podburzy się szlachtę przeciw 
niemu. 

Wrogowie Austriaków i Brandenburczyków - Francuzi, prowadzący 
wówczas wojnę z cesarzem i elektorem, związani ponadto z Sobieskim 
jaworowskim traktatem przyjaźni, przeciwdziałali usilnie propagandzie 
antykrólewskiej i robili wszystko, by zademonstrować swe poparcie dla 
polskiego monarchy. Z najwyższym uznaniem przyjęli Francuzi rozejm 
między Rzecząpospolitą i Turcją zawarty 17 X 1676 r. w obozie pod żu
rawnem, czemu trudno się zresztą dziwić, gdyż układ ten był jak najbar- . 
dziej zgodny z francuską racją stanu. Schlebiając Sobieskiemu, starali się 
przedstawić traktat jako wielki sukces króla polskiego. Bethune podkreślał 
to w dwóch kolejnych depeszach do Ludwika XIV 7, ,,Gazette de France" 

6 Ze względu na wagę tej relacji przytaczamy ją w całości: ,, ... Der Sobieski gibt 

der Porten zu verstehen dass er einen bestandigen Frieden mit derselben verlange 

derentwillen er die Granitzen in Podolien vorhero vergleichen und nachgehends 

mit HiH der Tartarn und Kosacken ein guten Teil von Konigreich Polen ilberfallen 

woli te. da mit seine .Widersacher cum li berta te publica auf ei n mal unterdrucket 
bleiben. er auch ais wie dar Konig in Frankreich absolute regieren und sein Sohn 
und nagsten Befreundte ohne weitere Election zu der Kron sukzedieren mogen ... ", 

Im Kanał des Schwarzen Meers bei Konstantinopol, 11 VIII 1676 (J. W o l i  ń-s k i. 

Wojna polsko-turecka 1672-1676 w świetle relacji rezydentów austriackich w Tur

cji. SiM, t. VII, cz. 2, Warszawa 1961, s. 387). 
7 Bethune do Ludwika XIV, b.m., 20 X ,1676, AAE, Pologne 51, f. 247 i n.; tenże 

do tegoż, 21 X 1676, tamże, f. 253. Por. także Archiwum Spraw Zagranicznych Fran

cuskie ... , t. I, s. 310. 
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powtarzała aż do znudzenia, że układ jest ogromnie zaszczytny dla Pol
ski s. Poseł francuski uczestniczył w uroczystym nabożeństwie Te Deum

laudamus odprawionym w namiocie królewskim pod żurawnem w dniu 
21 października 9. Natomiast opozycja antykrólewska, popierana i inspiro
wana przez Rzym, Berlin i Wiedeń, przyjęła traktat żurawiński z wy
raźną dezaprobatą, a nawet wrogością. 

W czasie zaciętej walki z opozycją, walki, która nasiliła się specjalnie 
po Zurawnie, w polityce wewnętrznej Sobieskiego daje się zauważyć wy
raźna tendencja do położenia kresu rosnącej stale anarchii w życiu poli
tycznym kraju. Srodkiem ku temu miało być ukrócenie władzy sejmików 
i sejmu oraz wzmocnienie władzy królewskiej. Król dążył również do tego, 
by pozostawić w stanie gotowości bojowej i pełnej liczebności te wojska, 
którymi dysponował pod Zurawnem. 

Te zamiary Sobieskiego wyraźnie, chociaż w sposób jak najmniej draż
liwy postawione w instrukcji sejmikowej 10, wywołały gwałtowną opo
zycję. Zwolennicy cesarza, a przede wszystkim elektora, obawiali się już 
dawno, że król po zawarciu pokoju z Turcją nie zechce rozpuścić wojska 
i że będzie w związku z tym stosował różne wybiegi 11, w czym, jak widać, 
mieli rację. 

Kanclerz w. lit. Krzysztof Pac, przeciwnik Sobieskiego; aprobował cał
kowicie układ żurawiński, natomiast niesłychanie gwałtownie wypowie
dział się przeciwko planom królewskim w sprawie zatrzymania wojska 12. 

Wojny nie ma, nie powinno więc być wojska, tym bardziej że i z Moskwą, 
i ze Szwecją ma teraz Polska pokój - rozumował kanclerz. Wojska wpro
wadzone in viscera Rzeczypospolitej to zguba dla wszystkich. Podobną 
opinię jak Pac wyrażało w Rzeczypospolitej wielu ludzi 13. W bardzo ostrej 
opozycji znalazła się m. in. hierarchia kościelna i duchowieństwo kato
lickie, które oburzone było tym, że wojsko znalazło się na leżach zimowych 
przede wszystkim w dobrach duchownych 14. 

8 „Gazette de France", nr 103 z 2)1 xr, De War,sovie, le 2-3 Octobre 1'676; nr 106 

z 28 XI, De Warsovie, le 30 Octobre '167
1

>; nr 107 z 5 XII, De Leopol, le 30 Octobre 

1676; nr 110 z 12 XII, De Warsovie, le 13 Novembre 16'16. 

9 [Wiadomości hetmańskie], die 2·1 Octobris, Czart., TN 174, nr 87. 
10 Instukcyja z kancelaryjej JKM PNM posłowi na sejmik pro die 10 Decembris 

przed sejmem in 14 Januario przypadającym naznaczony, Żółkiew 13 XI 1676, BN. 

BOZ 1809 II, f. 765-770. 
11 Por. relację dyplomaty brandenburskiego Scultetusa z 25 VII 1676, Oss., TL 

2997/1, 6. ·104. 
12 Krzysztof Pac, kanclerz w. lit., do Michała Paca, hetmana w. lit., Warszawa 

31 X 16716, Czart. 415, nr 33, k. 137. 
13 Tenże do tegoż, Warszawa 16 XII 1676, Czart. 429, nr 39. 
14 Prymas Olszowski do hetmana Dymitra Wiśniowieckiego, Warszawa 11 XI 

1676, Oss. 337, s. 47; Depesza nuncjusza Martellego, Warszawa, 16 XII 1676, ZDIH 
PAN, TRz. 89, nr 186, f. 138. 
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Sprawa nierozpuszczenia wojska ogromnie zaogniła sytuację w kraju, 

tym bardziej że propaganda cesarska, elektorska czy papieska znalazły tu 

wdzięczne pole do działania. Leża zimowe mogły przecież grozić nie tylko 

dobrom kościelnym, a poza tym - co należy podkreślić ze specjalnym na

ciskiem - magnateria i szlachta skłonne były zawsze widzieć w królu, 

który chciał mieć silną armię, potencjalnego władcę absolutnego. A tego 

obawiano się wprost pantcznie, gorzej chyba niż wojny z Półksiężycem 

czy Moskwą, czy w ogóle jakiejkolwiek innej. Sytuacja ogólna w kraju 

ukształtowała się pod koniec 1676 r. w ten sposób, że nadchodzący sejm 

zapowiadał się burzliwie. Sobieski zdawał sobie z tego całkowicie spra

wę 15. 

Tak też stało się w rzeczywistości. Sejm 1677 r. nie minął bynajmniej 

spokojnie, jak to twierdzili niektórzy historycy 16. Opozycja przeciw Sobie

skiemu i jego polityce bałtyckiej wzmogła się ogromnie,. a· Pacowie, Trze

biccy, Berezowie i ich adherenci, kierowani przez obce dyplomacje, przy

stąpili do zdecydowanej i - trzeba przyznać - przemyślanej akcji. Głów

nym celem ich ataków była oczywiście profrancuska, antybrandenburska 

i antycesarska polityka Jana III, szczególnie zaś jeden z jej punktów, 

a mianowicie traktat żurawiński. Uchwały wielu sejmików przedsejmo

wych domagały się odnowienia układów, jakie Rzeczpospolita miała z są-

siadami, a więc przede wszystkim z cesarzem i elektorem 11. · 

Wśród uchwał sejmików, na których ożywioną działalność przejawiali 

wrogowie króla, znajdujemy i takie, które skierowane były wyraźnie prze

ciwko rozejmowi z Turcją. I tak np. w instrukcji sejmiku ciechanowskiego 
czytamy ogólne wezwanie „aby na to [królowie pamiętali], że nie na co 

inszego i berło, i miecz, i same królewskie dane im dostojeństwo, tylko 

aby principaliter wiary świętej katolickiej bronili" 1a. Była to więc już 

wyraźna aluzja do tego, że Jan III nie wykorzystał należycie swego kró

lewskiego miecza do obrony wiary i kościoła przed niebezpieczeństwem 

muzułmańskim. Nietrudno się domyślić, jak wiele dla urobienia takiej opi

nii szlacheckiej zdziałał niezwykle aktywny i pozbawiony skrupułów nun

cjusz Martelli. Rozgorzała zacięta walka polityczna. 

W połowie lutego, w czasie sejmu, pojawiło się w Warszawie pismo 

ulotne np. Nobilis Polani de statu moderno Reipublicae 'iudicium 10, o któ

rego autorstwo podejrzewano starego, wytrawnego dyplomatę, rezydenta 

brandenburskiego Hoverbecka 20. W piśmie został gwałtownie zaatakowany 

15 Depesza Martellego, Warszawa 9 XII 1676, TRz. 89, nr 183, f. 134.
16 Ko n a rski, op. cit., s. 27.
11 Pi w a rski, op. cit., s. 212.
is Tamże. 
10 Czart., TN 175, nr 133. Por. t&kże depeszę Marlellego, Warszawa 3 lII 1671, 

TRz. 89. Omówienie u Pi w a r ski e g o, op. cit., s. 215. 
20 P i w a r s k i, Zoc. cit.
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król 1 Jego profrancuska polityka, w tym oczywiście rówmez 1 rozejm 

z Turkami. Dokument ten był dowodem nie tylko demagogii politycznej 

obliczonej głównie na rzesze ciemnej szlachty, ale w równej mierze przy

kładem ingerencji w wewnętrzne sprawy polskie. Nie ulega bowiem wąt

pliwości, że powstał na zlecenie Fryderyka Wilhelma, a czy autorem jego 

był Hoverbeck, czy kto inny - to sprawa drugorzędna. 

Paszkwil brandenburski nie pozostał bez odpowiedzi. Kola dworskie 

zareagowały nań szybko i wydały drukiem broszurę pt. Rescript lub res

pons Pseudo-Poloni de statu moderno Reipublicae, w której gwałtownie 

zaatakowano elektora za jego zdradę w czasie „potopu" szwedzkiego i we 

właściwym świetle przedstawiono jego aktualne „przyjazne" wobec Polski 

nastawienie 21. 

Tak jak broszura Nobilis Poloni ... iudicium była wymierzona prze

ciwko francuskiej polityce Jana III i jego próbom znalezienia modus vi

vendi z Turkami, tak kolejne pismo polityczne z okresu sejmu, a miano

wicie Szlachcic inflancki do całej Rzeczypospolitej na teraźniejszy sejm 

1677 zgromadzonej, atakowało politykę szwedzką króla 22. 

Nie jest naszym zadaniem analizowanie szczegółowe sytuacji wewnę

trznej w Rzeczypospolitej w interesującym nas okresie. Chcemy tylko pod

kreślić, że opozycja przeciw Sobieskiemu była w okresie sejmu 1677 r. tak 

si]na, że musiał on pójść na pewne ustępstwa, i to wtedy, gdy jego poli

tyka bałtycka znajdowała się w swoim apogeum. Pójść na pewne ustęp

stwa, zresztą częściowo raczej formalne, ale bynajmniej nie zrezygnować 

·ze swych zasadniczych planów bałtyckich ! 23 

Za największą porażkę króla uznać przyjdzie niewątpliwie wymuszoną

na sejmie redukcję wojska do 13 tys. ludzi 24. To całkowicie pokrzyżo

wało, przynajmniej na razie, możliwość podjęcia akcji zbrojnej przeciwko

elektorowi w Prusach Książęcych, a tym samym realizację postanowień

traktatu jaworowskiego 2s. Charakter ustępstw wyłącznie taktycznych no

siły natomiast odnowienia paktów z cesarzem i elektorem.

W ogniu walki stronniczej zwolennicy Sobieskiego nie ograniczali się 

tylko do obrony, lecz częstokroć przechodzili do ataku. Z panegirykiem 

na cześć Sobieskiego, znakomitego wodza i męża stanu, wystąpił przede 

wszystkim kasztelan poznański Krzysztof Grzymułtowski, wówczas gorli-

21 Czart. 421, s .  162. Por. Pi w a rs ki. Zoc. cit., a t akże H. G i 11 ot, La regne

de Louis XIV et l'opinion publique en Allemagne, Paris HH4, s .  107. 
22 Broszura ta ukazała się również w języku łacińskim pi. Nobilis Livo ad am

plissimas ordines Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Varsoviam con,gre

gatas (druk ówczesny oraz u Czart ., TN 175, s .  42). 
23 Por. jak najsłuszniej Pi w a r s ki, op. cit., s. 2>18.
24 Comp u t  wojska w służbie z os tającego, kt óre kommi s syja sand omierska appro

b owala A 1677, BUW 92. s. 333. Liczbę wojska ustalon o ost ate cznie na 12 870. 
2s P i w a r s k i, Zoc. cit.
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wy zwolennik króla, zabierając głos zarówno w sejmie, jak i w senacie 26• 

Najbardziej z jego wystąpień istotne dla naszych rozważań było to, co 

m. in. powiedział w senacie. Polacy nie są - według niego - przygotowa

ni do wojny, gdyż sytuacja wewnętrzna kraju jest bardzo zła, brak jest

jedności i siły. ,,Synowie ojca poprawiają, to jest sejmiki sejm" - wołał

Grzymultowski, chcąc silnie podkreślić chorobę trawiącą państwo. Nie

można sobie w tym stanie rzeczy pozwolić na żadne ryzyko, zwłaszcza

wojenne, nie wolno naruszyć traktatu żurawińskiego, tym bardziej że na

pospolite ruszenie liczyć zupełnie nie można, podobnie zresztą jak na nie

płatne wojsko. Wystąpienie Grzymułtowskiego było wyraźnym dowodem

na to, · że król i jego stronnictwo pragną wykorzystać trudną sytuację

międzynarodową Polski, by wprowadzić w życie wspomniane uprzednio

pomysły reformatorskie, niewątpliwie niezbędne dla kraju.

Tendencje te ożywiły się bardzo po traktacie, jaki Gniński zawarł 

z Turkami w Konstantynopolu w 1678 r. Była to wielka klęska dyploma

tyczna Rzeczypospolitej, a jedną z jej głównych przyczyn była ogromna 

słabość państwa polskiego szarpanego walkami wewnętrznymi i - co 

gorsza - praktycznie pozbawionego niemal wojska 27. 

Traktatowi podpisanemu przez Gnińskiego i jego skutkom poświęcona 

była niemal w całości rada senatu, która odbyła się w połowie czerwca 

1678 r. we Lwowie. W pierwszej swojej propozycji z goryczą mówił król 

senatorom, że wskutek zbyt szybkiego rozpuszczenia wojska po kampanii 

żurawińskiej, niedotrzymania tajemnicy instrukcji poselskiej dla wielkie

go posła do Turcji, tj. Gnińskiego, i wielu innych przyczyn doszło do tego, 
że Rzeczpospolita zmuszona została do przyjęcia traktatu pokojowego po
dyktowanego przez Turków. Trzeba więc przystąpić do wykonywania je

go postanowień 2s. Niezmiernie charakterystyczna była konkluzja senato

rów na tę propozycję królewską. Oto ona: ,,Ponieważ to nasza własna jest 

wina, żeśmy zbawiennych rad Króla JMci słuchać nie chcieli nie posu
wając zwycięskiego pod Chocimiem oręża i w wielu innych przypadkach, 
dobrowolnieśmy więc prawie to jarzmo na siebie włożyli" 20. Zaiste wy-

26 Votum... [Grzymultowsk.iego] w Warszawie na sejmie walnym in Januario,
AD 1677, BUW 91, f. 10-12; Mowa tegoż [Grzymultowskiego] w senacie około trak
tatu z Portą, tamże, f. 112--'13. 

21 O sprawach tych bliżej z. W ó j ci k, Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji

1674-1679 (W druku). 
2s [Senatus consulta] 11678, 16 Junii we Lwowie ... , AGAD, APP 48, s. 6-7; Propo

situm od JKMci in Senatus Consilio Leopoli 11678, BUW 92; Ex Senatus Oonsilio 
conclusiones, Lwów 17 VI 1678, Czart., 'DN 17�, nr 63. Według tego drugiego źródła 
rada senatu odbyła się 115 c-oerwca. 

29 AGAD, Zoc. cit.; BUW, Zoc. cit. Nieco inna jest wersja Conclusiones (Czart., 
TN. loc. cit.). Mowa jest tam o zlekceważeniu zdania królewskiego we wspomnianej 
materii, ale główną przyczynę klęski dyp1omatycznej w Stambule widzi się w skan-

14 - Sobótka 1975, z. 2 
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jątkowa to zupełnie w czasach dawnej Rzeczypospolitej samokrytyka ze 
strony tak reprezentatywnego dla magnaterii senatu! Tym ciekawsza, że 
senatorowie złożyli ją w okresie narastającej, gwałtownej opozycji prze
ciw Sobieskiemu, miała więc ona specyficzną wymowę. 

Bezspornym świadectwem tego, że Sobieski i jego zwolennicy chcą wy
korzystać fiasco polityki współpracy z Turcją i ciężkie położenie Rzeczy
pospolitej na arenie międzynarodowej w celu urzeczywistnienia swych 
zamysłów reformatorskich, było pismo ulotne, które na przełomie 1678 
i 1679 r. obiegło Polskę, przede wszystkim zaś szlachtę zgromadzoną na bu
rzliwym sejmie grodzieńskim, który stal się kolejną widownią gwałtow
nych wystąpień opozycji. Ciekawy to dokument do dziejów propagandy 
politycznej w Polsce w tym okresie. Wyszedł, jak wskazuje jego treść, z kół 
dworskich, zapewne z inspiracji samego króla, a zatytułowany był Roz

mowa, czyli dialog ziemianina z statystą o pokoju z Turczynem zawartym 

i o przyszłych mających nastąpić rzeczach 3o. Ziemianin występujący w tym 
dialogu to po prostu zwykły, a przy tym dość ciemny szlachcic, który 
chwali się swoją i w ogóle wszelką prostotą, wyraża radość, że niewiele 
się w życiu uczył. Ale bynajmniej nie żałuje tego. gdyż pogoń za mądrością 
i dociekaniami była przyczyną wygnania pierwszych rodziców z raju. 
Przedstawiwszy się w ten sposób, ziemianin stwierdza: ,,Bodaj się nasza 
prostota święciła, a to i teraz, że pokój z Turczynem mamy, ja się cieszę, 
a Wasza Miłość nos spuściwszy dumasz i gorsza u Waszej Miłości fan
tazja. niżeli gdy wojna trwała" 31. 

Zagadnięty w ten sposób statysta przyznaje swemu rozmówcy, że nie 
podziela jego zadowolenia z powodu pokoju polsko-tureckiego, gdyż 
,,biorąc ten pokój jako żeglarz nader uciszone morze albo medyk soporo
sus w chorym effectus, nie mogę być wesoły, bo sztormy i naufragia 
widzę, nie spokojny sen, ale śmiertelny laethargus". W dalszym ciągu wy
wodów wyjaśnia, że różnego rodzaju rozejmy i pokoje miała Rzeczpospo
lita z niejednym sąsiadem, ale przecież i Szwedzi, i Rosjanie zerwali te 
układy. A i w wojnach kozackich też bywały przerwy. Polacy niemal 
zawsze lekceważą przestrogi o grożącej im wojnie i źle na tym wychodzą. 
O obecnie zakończonej wojnie tureckiej też przestrzegano wcześniej i bez 
rezultatu. Teraźniejszy pokój - zdaniem statysty - jest potrzebny Tur
kom tylko po to, by zorientować się dokładnie w sile Polski, a następnie 
znienacka zaatakować ją. 

Ziemianin zgadza się wprawdzie z argumentami statysty, ale stwierdza 

dalicznym zachowaniu się wojska po rozejmie żurawińskim, ,,które ja'k ·gdyby szablę 

odpasało". 

30 Datowana 26 XII 1678 r., AGAD, AZ 3060, nr 7; W APGd. 300, 29, 40; Czart., 

TN 176, nr 139; BN III 6897. 
31 Tamże. 
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z przekonaniem, że Pan Bóg nie da zginąć Polsce pod pogańską szablą, 
boć przecież w kraju naszym jest tylu dobrych katolików, tyle kościołów 
i zakonów! Statysta wierzy wprawdzie również w miłosierdzie boskie, ale 
dodaje, że „Pan Bóg daje pomoc pracującym, wspiera dźwigających, bło
gosławi kolo siebie chodzących". Wątpi poza tym, czy Polacy, którzy tyle 
grzechów popełnili, mogą rzeczywiście liczyć na miłosierdzie boskie. Nie 
można więc polegać wyłącznie na nim. Zdaniem ziemianina miłosierdzie 
swoje dla Polski okazał Bóg dając jej tak walecznego króla, a światu 
chrześcijańskiemu tak wielkiej wiary arcypasterza (tj. papieża Innocen
tego XI). Chodzą coraz częściej słuchy, że przywrócony zostanie pokój po
wszechny w świecie chrześcijańskim, a wówczas papież będzie mógł za
chęcić monarchów europejskich, by pomogli Polsce w jej wojnie z impe
rium osmańskim. Statysta ocenia wprawdzie bardzo wysoko najlepsze in
tencje papieża, ale powołując się na historię krucjat, nie wierzy absolutnie 
w ich skuteczność ani w to, by skłóceni między sobą chrześcijanie rzeczy
wiście zechcieli usłuchać apelów głowy kościoła katolickiego i pośpieszyć 
Rzeczypospolitej z pomocą. Nie ma co liczyć również na sąsiadów, trzeba 
szukać innych dróg ratowania się przed niebezpieczeństwem. 

Jakie to mają być drogi, tłumaczy statysta ziemianinowi, który przy
gnębiony argumentami swego rozmówcy, zdawał się już poddawać zupeł
nej rezygnacji. Trzeba zaniechać omawiania spraw wojennych na sejmi
kach i sejmach, nie wolno ich roztrząsać publicznie, bo to jest równoznacz
ne z ich ujawnieniem 32. Należy większą wagę przywiązywać do głosów 
mądrych i doświadczonych ludzi, którzy nieraz ostrzegali Rzeczpospolitą 
przed grożącym jej niebezpieczeństwem, któremu tak mężnie i skutecznie 
stawia czoło waleczny król. ,,Ale quomodo fiet istud - przechodzi do sedna 
rzeczy statysta - quoniam tego wszystkiego anima jest sekret imperandi 
facultas et obsequendi necessitas, czego wszystkiego już u nas nie masz, 
bo secretus in paucis imperium" 33. 

Tego rodzaju stwierdzenie, domaganie się silnej władzy i posłuszeń
stwa wobec niej, w Polsce Anno Domini 1678 - to było prawdziwe wy
zwanie rzucone koteriom magnackim i masom szlacheckim, obłędnie 
wręcz obawiających się absolutum dominium. 

Rozmowa ziemianina z statystą była tego wezwania szczytowym chyba 
przejawem, ale o absolutystycznych dążeniach Sobieskiego mówiono już 
w Polsce w drugiej połowie 1678 r. dość często. Uważano, że w dążeniu 

_ do absolutum dominium chce on wykorzystać grożące niebezpieczeństwo 
tureckie 34. Możliwość wprowadzenia absolutnej władzy królewskiej w Pol
sce przeraziła też ziemianina, który wręcz o to zapytał statystę. Ten stwier-

32 Tamże. 

33 Tamże. 

34 [Relacje brandenburskie], Oss., TL 2998/I, s. 158. 
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dzil, że wolny się urodził i woli umrzeć jako człowiek wolny, niż żyć jako 

niewolnik. Ale trzeba zdać sobie z tego sprawę, że Turcji może się prze

ciwstawić tylko takie państwo, w którym władza monarsza będzie tak 

silna, jak w imperium osmańskim. Niektórzy ludzie wysnuwają stąd taki 

wniosek, że póki chrześcijanie nie zjednoczą się pod jednym monarchą, nie 

będą w .§tanie skutecznie przeciwstawiać się niebezpieczeństwu turec

kiemu. Ale nie trzeba uciekać się do skrajności. ,,Myśleć serio potrzeba -

kontynuuje statysta - żebyśmy salva libertate mogli mieć et secretum et 

imperandi facultatem et obsequendi necessitatem przynajmniej na czas 

jaki" 35
. 

W końcowej fazie swej rozmowy ze szlachcicem ów polityk wyjaśnia 

mu aktualny stan stosunków polsko-tureckich, niekorzystny bardzo dla 

Polski. Kładzie nacisk na to, że gdy Porta zawrze pokój z Moskwą, obróci 

się zaraz przeciw Rzeczypospolitej. Turcja nie zamierza nigdy oddać 

Ukrainy i Podola, które są jej potrzebne nie tylko ze względów wojsko

wych, ale i gospodarczych. Przedstawiwszy raz jeszcze ciężką sytuację 

kraju, w barwach niewątpliwie ciemniejszych, niż były one w rzeczywi

stości. na zakończenie swych wywodów statysta ponownie zaapelował 

o .. naprawę" Rzeczypospolitej.

Jak wiadomo, w latach 1679-1683 Jan III radykalnie zmienił swą

politykę zagraniczną, co pociągnęło również zmianę w sytuacji politycznej 

wewnątrz kraju. Porzucił miraże bałtyckie i francuskie, wrócił do polityki 

przymierza z Habsburgami, wojny z Turcją i współpracy z Rosją. W znacz

nej mierze pogodził się również z niedawną opozycją. Nigdy jednak nie 

zdołał zrealizować planów, czy raczej może marzeń uzdrowienia chorego 

organizmu Rzeczypospolitej, wzmocnienia władzy królewskiej, stworzenia 

rzeczywistej facultatem imperandi. Rozmowa ziemianina z statystą pozo

stanie jednak na zawsze ciekawym dokumentem w historii propagandy 

obozu politycznego skupionego wokół króla Jana III, dążącego do przepro

wadzenia w Polsce niezbędnych reform. 

,,GESPRX.CH EINES LANDEIGENTOMERS MIT EINEM STATISTEN" 

(Aus der Geschichte der Politischen Propaganda zur Zeit Johann III. Sobieskis) 

Bekanntlich stand die el"ste Herrschaftsperiode Johann III. Sobieskis im Zeichen 

eines scharfen inne1,politischen Kampfes in Po1en. Hervorgerufen wurde er in erster 

Linie durch des Bestreben des neuen Konigs, die polni,sche Aus,senpolitik auf voI1ig 

neue Bahnen zu leiten. Das Wesen dieser Wendung, in der Histoliographie a1s di,e 

baltische Politik Johann Ul. bezeiehnet, beruhte darauf, dass der Kenig im Biindnis 

mit Ludwig XIV. sowie dessen schwedi,schen Verbiindeten einen Krieg mit Branden

burg, und vielleicht auch mit Osterreich zu fiihren beabsichtigte um Ostpreussen zu 

erobern und daraus eine Erbmonarchie fiir das Geschlecht der Sobieskis zu schaffen. 

35 AGAD, loc. cit.; WAPGd., loc. cit.; Czart., loc. cit.; BN, loc. cit. 
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An den innerpolitischen Kampfen betefiligten sich auch fremde Staaten, vor 

altem Frankreich, dass den Konig untersttitzte sowie Brandenburg und Osterreich, 

welche ihrerseits dem Vorgehen der Gegner des Konigs Beistand leisteten. Eine 

wesentliche Rolle spielte ferner auf seiten der Opposition die papsttiche Diptomatie. 
Zum Schauplatz dieser Auseinandersetzungen sind die Sejms aus der ersten Zeit 
der Herrschaft Johann III. geworden. 

Das sich abzeichnende Fiasl{o der Verstandigung mit der Tu1·kei nach dem 
Waffenstillstand von Zurawno (1676), der den vierjahrigen Krieg zwischen beiden 
Staaten beendete, sowie die allgemeine schwierige Lage der Republik in der inter

nationalen Arena versuchten der Ki::inig und seine Parteiganger filr die Verwirk

lichung der seit langem gehegten reformatorischen Absichten auszuniltzen. Dies 

fand u.a. Ausdruck in einer Flugschrift, die Ende 11678 und Anfang 1679 in ganz 

Polen im Umlauf war, vor allem aber unter der auf dem stilrmischen Sejm in Gro

dno versammelten Schlachta verbreitet wurde. Die Schrift trug den Titel Rozmowa, 

czyli dialog ziemianina z statystą o pokoju z Turczynem zawartym i o przyszłych 

mających nastąpić rzeczach (Gespriich oder Dialog eines Landeigentilmers mit einem 

Statisten iiber den mit dem Tiirken abgeschlossenen Frieden und ii.be,· zukiinftige 

Dinge). 

In dem fiktiven Gesprach zwischen einem Politiker und einem einfachen 
Schlachtschitz wurde ein Plan nicht so der Reformen, ais der Massnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Erscheinungen dargelegt. Als wesen�Uche Voraussetzung 
fiir die Verbesserung der Lage im Staate wurde die Starkung der Zentralgewalt 
betrachtet, damit in Polen - wie es in dem Dokument heissl - ,.imperandi facultas" 
und ,.obsequendi necessitas" eintrete. 

Johann III Sobieski ist es nicht gelungen seine Piane oder vielleich ehre Traume 
von der Genesung des kranken Staatsorganismus zu verwirklichen. Das Gespriich 

eines Landeigentiimers mit dem Statisten stellt jedenfaUs ein interessantes Dokument 
dar liber die Propaganda des urn den Konig besammelten politischen Lagers. das 
sich fur notwendige Reformen in Polen eingesetzt hatte. 




