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VACLAV śTtPAN 

NIEZNANY LIST JANA SOBIESKIEGO Z 1672 R. 

Trzechsetna rocznica elekcji Jana Sobieskiego na tron polski (1674) 

sprzed kilku lat i rocznica bitwy pod Wiedniem (1683) za lat parę sta

nowią okazję do ponownego zastanowienia się nad życiem i czynami tego 

wybitnego polityka. Gdyby nie jego zwycięstwo nad Turkami pod Wied

niem, Europa z pewnością wyglądałaby inaczej. Zwycięstwo to utkwiło 

w pamięci późniejszych generacji i pod jego wrażeniem pozostawała cała 

literatura zarówno piękna, jak i historyczna o Sobieskim. Znamy więc 
głównie Sobieskiego jak zwycięzcę spod Wiednia, niewiele zaś wiemy 

o innych dziedzinach jego działalności. Jeszcze do niedawna byliśmy ska
zani na tak jednostronne spojrzenie głównie dlatego, że brakowało so
lidnych prac zajmujących się szczegółowo życiem Sobieskiego i jego

czasami. Nie można bowiem brać pod uwagę mnóstwa żywotów, powsta
łych w XVIII i XIX w., bezkrytycznie wysławiających króla. Nie stał

na przeszkodzie brak źródeł. Przeciwnie, jest ich wiele zarówno w Polsce,
jak i w wielu innych krajach europejskich. Dużo z nich wydrukowano
w końcu minionego stulecia. Niewielu jednak badaczy, zwłaszcza spośród
historyków polskich, pociągało szczegółowe badanie drugiej połowy
XVII w., która dla Rzeczypospolitej była okresem pogłębiającego się

upadku, przygotowującego późniejsze o 100 lat rozbiory. W trakcie ta
kich badań musiało się bowiem nasunąć pytanie: jak to było naprawdę

z tym słynnym zwycięzcą spod Wiednia? Czy ów bohater, przed którym
zadrżało państwo tureckie, nic nie mógł uczynić w celu powstrzymania

ogólnego upadku swego własnego państwa? A jeśli nie mógł to dla
czego?

Obecny stan badań nad postacią Jana Sobieskiego jest już wprawdzie 

bardziej zadowalający, ale wciąż jeszcze nie daje odpowiedzi na wszyst

kie problemy. Do literatury starszej przybył jeszcze szereg nowszych 
prac historyków z Polski i innych krajów europejskich. Pojawiły się też 

nowe edycje źródeł 1. 

1 Dokładniejsze omówienie literatury i źródeł dot. epoki Sobieskiego można

znaleźć w: W. Ko n op cz yń s k i, Rozwój badań nad dziejami Polski nowożytnej 
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W 'historibgrafii czechosłowackiej zainteresowanie postacią Jana So
bieskiego pozostaje jakby na uboczu. Niesłusznie. Wszak zachowane 
listy tego króla świadczą, że w czasie swego pobytu na Śląsku i Mora
wach podczas pochodu na Wiedeń w 1683 r. czuł się wśród tutejszego 
ludu, witającego go jako oswobodziciela, tak szczęśliwy, jak nigdy przez 
cały okres swego panowania. Opublikowane i nie opublikowane doku
menty archiwalne świadczą o tym, że Sobieski osobiście i jako polityk 
żywo interesował się sytuacją na Węgrzech (składających się wtedy 
głównie ze Słowacji), które ucierpiały w rezultacie twardej polityki cen
tralizacyjnej dworu wiedeńskiego i gdzie z tego powodu wybuchały liczne 
powstania. Ponieważ przywódcy tych powstań walczyli bardziej o wła
dzę dla swoich ugrupowań politycznych niż o rzeczywistą wolność Węgier, 
wystąpienia ich obróciły się ostatecznie wbrew ich zamierzeniom i -
świadomie lub nie - przyczyniły się do ekspansji tureckiej na Europę. 
Skoro Sobieski w związku ze wspólną walką z niebezpieczeństwem tu
reckim utrzymywał liczne kontakty z dworem wiedeńskim, musiał je 
także nawiązać z wieloma wybitnymi politykami czeskimi, którzy two
rzy li wtedy u dworu wpływową grupę polityczną, zwaną „partią czeską". 
Nieraz też wybierano spośród nich kierowników ważniejszych urzędów 
państwowych. W tych właśnie faktach znajdujemy uzasadnienie dla 
niniejszego przyczynku poświęconego polityce Sobieskiego. 

Czasy, które wyniosły Sobieskiego na czoło państwa polskiego, były 
bardzo burzliwe. Mimo wewnętrznego kryzysu Polska wciąż należała do 
największych państw w Europie, wzbudzając tym samym uzasadnione 
zainteresowanie przywódców obu obozów, na jakie dzieliła się w tym 
czasie Europa: Francji i Austrii.2• 

Powyższemu podziałowi odpowiadał też podział społeczeństwa Rze
czypospolitej, a właściwie tych jego warstw, które uczestniczyły w ży
ciu politycznym, na dwa konkurencyjne stronnictwa: proaustriackie 
i profrancuskie, zwane także partią reform, ponieważ w jej programie 
znajdował się postulat wprowadzenia wielu reform na wzór francuski. 
Pomijając fakt, że w warunkach polskich nie można było niewolniczo 
naśladować obcych wzorów, należy pamiętać, że w skład stronnictwa 
francuskiego wchodzili przede wszystkim wielcy magnaci, posiadacze 
ogromnych latyfundiów na Ukrainie, którzy poprzez wzmocnienie wła-

1506-1795 (Kwartalnik Historyczny, R. 51, 1937, s. 289-302); J. W o 1 iński, 
Czasy Sobieskiego (1674-1696) w historiografii XX w. (Przegląd Historyczny, t. 30, 
1933, s. 133-140); E. C i eś l ak, Jan III Sobieski a Gdańsk (Zapiski Historyczne, t. 28, 
z. 4, s. 605----633) i ostatnio K. Ma t w ij o w ski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III

Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 5-15.
2 W artykule używamy nazwy „Austria", choć oficjalnie pojawiła się ona do

piero po upadku św. Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w 1806 r. O uży
waniu tej nazwy w II pol. XVII w. może m. in. świadczyć tytuł pracy P. W. Ho r
n i g a, Oesteneich ii.ber alles tlann es nur will z 1684 r. 
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dzy centralnej dążyli do odzyskania na Ukrainie swych wpływów osła

bionych po powstaniu Bohdana Chmielnickiego oraz uzyskania bazy do 

dalszej ekspansji na Wschód. 
Stronnictwo austriackie miało różnorodny skład: magnaci, którzy stali 

w opozycji do stronnictwa francuskiego; wielu przedstawicieli średniej 
i drobnej szlachty, która w ten sposób protestowała przeciwko polityce 
magnaterii ograniczającej jej udział w życiu politycznym Polski; więk
szość hierarchii duchownej katolickiej, wyrazicieli starego poglądu, że 
cesarz jest obok papieża świecką głową Kościoła, pragnących w ten spo
sób służyć swej najwyższej władzy. Złożonemu składowi stronnictwa 
odpowiadała różnorodna ideologia. Oficjalnym programem była obrona 

„złotej wolności szlacheckiej", a więc systemu, który w tym czasie był 
dla Polski niekorzystny zarówno dlatego, że powstał w okresie rozkwitu 
i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, nie był więc przystosowany do 
sytuacji wzrastającego zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego, jak 
również i z tego powodu, że system demokracji w stosunku do niektó
rych był niewiele lżejszy do zniesienia od najsurowszego absolutyzmu. 
Rozważniejsi członkowie stronnictwa myśleli o wprowadzeniu reform 
administracyjnych przystosowanych do warunków polskich. W ich wy
powiedziach wyraźnie widać cechy poszukiwania własnej drogi naprawy, 
która byłaby najkorzystniejsza dla życia wewnętrznego Rzeczypospoli
tej. W zakresie polityki zagranicznej pragnęli sojuszu z Austrią, która 
miała wspólnych z Polską wrogów i broniąc się przed nimi nie mogła 
w żaden sposób jej zagrozić s. 

Jak ocenić fakt, że Sobieski rozpoczął swą drogę polityczną jako 
głowa stronnictwa francuskiego? Był on z pochodzenia magnatem 
z wszystkimi tego konsekwencjami. Po 1648 r. utracił majątki położone 
na lewobrzeżnej Ukrainie. Warunki jednak, w których wzrastał, wy
chowanie i staranne wykształcenie, które odebrał, wpłynęły na to, że 
był nie tylko magnatem, lecz także człowiekiem o rozległych horyzon
tach i wybitnych zdolnościach. Dostrzegał on słabości ustroju Rzeczy
pospolitej i dlatego może zainteresował się projektami reform. 

Przyjrzyjmy się bliżej jego stosunkowi do Turcji. Był on zgodny 

s Z najnowszych prac dotyczących problemu stronnictw francuskiego i austriac

kiego w Rzeczypospolitej por. studium A. Ke r s t e n  a, Problem władzy w Rzeczy

pospolitej czasu Wazów (O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w., Warszawa 

1965). Do najciekawszych polskich poglądów politycznych przed 1672 r. należy 

wypowiedź kasztelana lwowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredry: ,,Tak nam trzeba 

cudzoziemskich zwyczajów do polskiego zażywać rządu, jako zażywamy ze Włoch 

przywiezionych bławatów, nie pludrzaste stroje, ale do polskiego ubioru krając 

z nich ferezyje, żupany i kontusze; tak obce zwyczaje lubo w sobie dobre, przecie 

one złe są, jeżeli nie będą do natury polskiej z polska krojone" (J. W im m e r, 

Andrzej Maksymilian Fredro jako projektodawca reform wojskowych, tamże, s. 111). 

Fredro był stronnikiem austriackim, który później bardzo zbliżył się Sobieskiego, 

ten zaś zastosował w praktyce wiele jego pomysłów poprawienia stanu armii. 
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początkowo z oficjalną polityką państwa. Lęk przed następstwami po
wstania na Ukrainie i interwencją Rosji doprowadził w 1653 r. do so
juszu polsko-tureckiego, który budził obawy wielu światłych ludzi w Eu
ropie, wśród nich np. Tomasza Pesiny z Cechorodu, gdyż podobnie jak 
w pierwszej połowie XVI w. sojusz ten dopomógł poważnie tureckiej 
agresji na Europę. W dodatku przyniósł on Polsce więcej kłopotów niż 
korzyści. W wojnie z Turcją w latach 1663-1664 cesarz Leopold I we
zwał Polskę, by w rewanżu za pomoc przy odparciu najazdu szwedzkiego 
udzieliła Austrii pomocy. Rzeczpospolita była w 1660 r. zajęta rozszerza
jącą się wojną z Kozakami i Rosją na Ukrainie. Był to równocześnie 
okres, kiedy przywódcy stronnictwa francuskiego hałaśliwie domagali się 
reform i nie wahali się użyć do osiągnięcia swych politycznych celów 
intryg, włącznie z żądaniem interwencji zagranicznej. Nie przypadkiem 
też Jan Kazimierz, stronnik partii reform, wezwał w 1663 r. Tatarów -
wasali swego sojusznika Turcji - na pomoc w złamaniu opozycji we
wnętrznej, wzmocnionej przejściem marszałka koronnego i hetmana 
polnego Lubomirskiego na stronę partii austriackiej. Turcja zażądała 
w zamian pomocy w wojnie z Austrią. Wtedy Jan Kazimierz nie tylko 
odmówił Austrii pomocy, lecz zgodził się także na wysłanie w 1663 r. 
20 OOO Kozaków, wiernych Pawłowi Teterze, propolskiemu atamanowi 
prawobrzeżnej Ukrainy, by u boku Turków i Tatarów wzięli udział 
w wyprawie na Nowe Zamki. Kozacy ci uczestniczyli w zdobyciu No
wych Zamków i wraz z Tatarami straszliwie spustoszyli połowę Moraw. 
Przyczynili się także do tego, że w opinii publicznej pokonanych krajów 
uważano Polaków za agentów tureckich 4. 

' Tomasz Pe§ina z Cechorodu w dziele pt. Ucalegon Germaniae, Italiae et 

Poloniae Hungaria Flamma belli Turcici ardens, napisanym pod wrażeniem wy
darzeń wojny austriacko-tureckiej, wydanym w Pradze w 1663 r., a później w Lito
myślu w 1664 r., ostrzegał Polskę, by nie ufała przyjaźni podstępnych Turków, która 
wyrazi się napadem idącym z Mołdawii i Siedmiogrodu do Ziemi Halickiej, Podola 
i Ukrainy. Doradzał także zbudowanie nowych twierdz nad Bugiem i Dniestrem, 
które będą tarczą nie tylko Rzeczypospolitej, lecz także całego chrześcijaństwa. 
Rozwój wypadków pokazał, iż się nie mylił. O opinii wokół Rzeczypospolitej, jaka 
panowała w krajach czeskich w czasie wojny lat 1663-1664, świadczy najlepiej 
wypadek opisany w Liber niger miasta Opawy z lat 1643-1670 (OA Opava, zespół 
Archiv mesta Opavy). Tuż przed najazdem kozacko-tatarskim u schyłku 1663 r. 
schwytano na Morawach kilku tureckich i tatarskich szpiegów, badających teren, 
by ułatwić swoim napad. Za służenie wrogowi zostali oni srogo ukarani. W rezul
tacie na Morawach i Sląsku rozpoczęto obławę na podejrzanych o szpiegostwo na 
rzecz Turków i Tatarów, której ofiarą padali też zwykli włóczędzy. W Opawie 
schwytano 16 podejrzanych, wśród których nieprzypadkowo znajdowało się 9 Po
laków, w tym 3 ze szlachty. Byli to uciekinierzy z Rzeczypospolitej przed powsta
niem Chmielnickiego i „Potopem" szwedzkim z lat 1655-1660, osiadli na Sląsku, 
i na póln.-wsch. Morawach. żadnemu z nich nie udowodniono szpiegostwa na rzecz 
Turków i Tatarów. Typowym dla sytuacji społecznej owych emigrantów był przy
padek aresztowanego szlachcica, Jana Kołakowskiego, który utrzymywał się z pro
dukcji fałszywych dokumentów. Zeznał on, że wyrobu fałszywych odbitek do pod-
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Jan Kazimierz nie mógł użyć Tatarów do pokonania opozycyjnego 

stronnictwa austriackiego ze względu na spodziewaną reakcję społeczeń

stwa. Wysłano więc ich wraz z wojskiem polskim przeciwko armii rosyj

skiej i Kozakom na lewobrzeżną Ukrainę. Dziwić może fakt, że Tatarom 

przewodził, jako de facto sojusznik zdobywców Nowych Zamków, cho

rąży koronny Jan Sobieski, który przecież później dążył do rozwiązania 

problemu ukraińskiego w ramach państwa polskiego bardziej na drodze 
politycznej niż militarnej. Od 1661 r. Sobieski był członkiem komisji 

senatorskiej do rozpatrywania skarg Kozaków. Nie mógł nie widzieć 

krzywd i jako bystry polityk nie mógł też nie wyciągnąć z tego wnios

ków dla siebie. 

Tymczasem walka na Ukrainie rozwijała się. Przywódcy jej podzie

lili się na różne orientacje, skłaniające się do współpracy z różnymi pań

stwami. Następstwem tego były krwawe walki między tymi przywód

cami, działali oni bowiem na tej samej zasadzie, co przywódcy walk 

antyhabsburskich na Węgrzech. Smutnym przykładem tego, dokąd za

szedł ruch prowadzony i pojmowany jako walka narodowowyzwoleńcza, 

był nowy hetman kozacki Ukrainy prawobrzeżnej (Ukraina lewobrzeżna 

wskutek porażki wojsk polskich w wojnie 1663-1664 pozostawała nadal 

przy Rosji) Piotr Doroszeńko. W celu opanowania całej Ukrainy i wzmoc

nienia swej pozycji nie wahał się on w myśl starych tradycji kozackich 

(które okresowo w latach 1650-1651 realizował też Bohdan Chmielnicki), 

mimo silnej opozycji Kozaków zaporoskich, wznowić i rozszerzyć w 1666 r. 

sojuszu z Turcją, dla której propozycje Doroszeńki były bardzo na cza
sie. Turcja bowiem pokonała już w połowie XVII w. ogólny kryzys. 

w który popadła na początku stulecia, i dała to odczuć Europie nową falą 
wojen zdobywczych. W 1660 r. podjęła karną wyprawę przeciwko księ

ciu Siedmiogrodu, Jerzemu II Rakoczemu, za jego zbrojny atak na Polskę 

u boku Szwedów w 1656--1657 r. W wyprawie tej Turcy zajęli i obsa

dzili ważną twierdzę Waradyn (dzisiaj: Oradea w Rumunii), utwierdzili 

zależność Siedmiogrodu od Porty i uzyskali pomost do dalszych wy
padów wojennych. Przegrana wojna z Austrią w latach 1663-1664 była 

następstwem ingerencji jej w sprawy Siedmiogrodu na korzyść następ

ców Rakoczego, który tuż przed swym upadkiem musiał prosić Austrię 

o pomoc. W momencie, gdy Doroszeńko ofiarował Turcji sojusz, zanosiło

rabiania dokumentów nauczył go sekretarz królewski, Adam Krasiński, w Krakowie 

zaś pod Wawelem działał niemal publicznie cały warsztat fałszerski. Sąd miejski 

w Opawie skazał go na ucięcie ręki, lecz Leopold I zmienił tę karę na chłostę pod 

pręgierzem i wygnanie z kraju. W Rzeczypospolitej nie otrzymałby nawet takiej 

kary. W 1664 r. cesarz zwracał uwagę Janowi Kazimierzowi na fałszerską działal

ność Krasińskiego i istnienie warsztatu w Krakowie. Nie ma jednak żadnych śladów 

wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do nich. Nic nie spotkało Krasińskiego już 

choćby dlatego, że podrabianie przez niego pieczęci i dokumentów służyło politycz

nym interesom państwa polskiego. 
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się na wielką wyprawę przeciwko Republice Weneckiej w celu zdobycia 

Krety i zakończenia w ten sposób długoletnich wojen o tę wyspę, ciągną
cych się od 1645 r. Wyprawa na Kretę została ostatecznie podjęta i za
kończona sukcesem w latach 1667-1669. Powyższa wyprawa zapobiegała 
runięciu całych sił tureckich na Polskę (i potem na Rosję), na co bardzo 
liczył Doroszeńko. Niemniej jednak Turcja przyjęła jego ofertę „ze 
zrozumieniem", widząc w niej szansę realizacji dawnych, bo sięgających 
1616 r., planów zdobycia Ukrainy i Podola. Obiecała więc Doroszeńce 
atak w stosownym czasie na Polskę. Miał zatem rację Tomasz Pesina 
z Cechorodu ostrzegając Polaków, by nie wierzyli w szczerość tureckiej 
przyjaźni. Rok 1666 oznaczał w stosunkach polsko-tureckich zwrot ku 
wrogości. 

Sytuację nowego zagrożenia Polski uświadamiali sobie przede wszyst
kim stronnicy orientacji prohabsburskiej, a spośród przywódców stron
nictwa francuskiego - Jan Sobieski. Wpływy jego rosły. W 1664 r. 
został po Lubomirskim marszałkiem koronnym, a w rok później - het
manem polnym. Grożące niebezpieczeństwo i obustronne wyczerpanie 
długoletnimi wojnami doprowadziły Polskę i Rosję do szukania porozu
mienia, ukoronowanego w 1667 r. rozejmem w Andruszowie. Sobieski 
w pełni uświadamiał sobie znacznie tego porozumienia i poważnie 
przyczynił się do jego zawarcia, ale później znalazł się z tego powodu 
w trudnej sytuacji wobec swego stronnictwa, ze względu na stale za
interesowanie jego członków terenem całej Ukrainy. On sam zresztą także 
nie zapominał o s'.vych lewobrzeżnych majątkach. Nie chciał jednak roz
wiązywać tego problemu w niedogodnym czasie. Stronnictwo francuskie, 
podobnie jak austriackie, miało zobowiązania wobec swych zewnętrznych 
protektorów zarówno w zakresie polityki zagranicznej, jak i wewnętrz
nej. Popierało więc wszystko, cokolwiek Francja przedsiębrała w Europie. 
Ludwik XIV zaś w drugiej połowie lat 60-tych XVII w. przygotowywał 
się do walki o nowy podział Europy, która miała przynieść Francji za
jęcie całej Rzeszy, a samemu Ludwikowi XIV - koronę cesarską. Szu
kał on w tym celu sojuszy, ci zaś, którzy by nie chcieli do nich przy
stąpić, mieli ponieść konsekwencje razem z Austrią. W tej sytuacji do
niosłe znaczenie miał fakt, że Francja zgodnie z tradycją z pierwszej 
połowy XVI w. znowu zawarła przymierze z Turcją, koordynując swe 
plany nowego podziału Europy z jej ekspansywnymi celami i dążąc do 
tego, by oba mocarstwa uderzyły równocześnie. Po klęsce przeciwnika 
miały się podzielić wpływami w Europie. W ten sposób sprawa tureckiego 
zagrożenia Polski stała się częścią zarysowującego się, największego po 
wojnie trzydziestoletniej, konfliktu europejskiego. 

Większość stronników francuskich, zgodnie z dotychczasową tradycją 
współpracy z Turcją, uważała, że będzie można przeciwdziałać jej ata
kowi na Polskę poprzez rokowania zmierzające do poparcia tureckich 
zamiarów wobec Rosji oraz podporządkowania się bez zastrzeżeń celom 
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politycznym Francji - sojusznika Turcji. Stronnictwo to było zaintereso

wane zachowaniem pokoju z Turcją zarówno z powodu możliwości wy
stąpienia tureckiego przeciwko Rosji, jako wspólnemu wrogowi, jak 
i z powodów ekonomicznych - wielu bowiem magnatów utrzymywało 
ożywione stosunki handlowe z Orientem z racji posiadania majątków na 
Ukrainie. Ponieważ ich cele zdobycia Ukrainy lewobrzeżnej zgadzały 
się częściowo z celami Doroszeńki, niektórzy z nich, np. książę Bo
gusław Radziwiłł, nawiązali z nim współpracę, oczywiście po to, aby po 
zrealizowaniu zamiarów uczynić z hetmana kozackiego swoją marionetkę. 
Dlatego też, kiedy po abdykacji Jana Kazimierza w 1668 r. wybrano 
w rok później na króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, skłonnego 
w interesie powszechnej obrony przed agresją turecką do współpracy 
z Austrią, przywódcy stronnictwa francuskiego zgodnie ze wskazówkami 
Ludwika XIV podjęli agitację za detronizacją króla i elekcją kandydata 
francuskiego. Należy jednak stwierdzić, że Michał Korybut zraził stron
ników francuskich swymi cechami osobistymi. Działalności ich sprzyjał 
fakt, że Rosja po upływie przewidzianych pokojem 2 lat odmówiła od
dania Polsce Kijowa, motywując to tym, że dostanie się on w ręce 
Doroszeńki. 

Droga, obrana przez członków stronnictwa francuskiego, z pewnością 
nie była w pełni zgodna z drogą Sobieskiego. W 1668 r. otrzymał on 
jeden z najwyższych urzędów w państwie, godność hetmana wielkiego 
koronnego, i stał się obok arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Praż
mowskiego przywódcą stronnictwa francuskiego. Pod wpływem stron
ników przyłączył się na razie do planów detronizacji Michała Korybuta, 
choć w decyzji jego główną rolę odegrały spory majątkowe z rodziną 
Wiśńiowieckich. W 1670 r. wskutek osobistych zadrażnień z politykami 
francuskimi otworzyły mu się w wielu sprawach oczy na Francję. Nic 
dziwnego więc, że w liście do żony z 15 V 1671 r., odmawiając jej żądaniu 
wyjazdu do Francji i przyjęcia obiecanej przez Ludwika XIV godności, 
stwierdził, że nie chce mieszkać w kraju, gdzie każdy może zgnić za 
życia w Bastylii na podstawie jakiegoś fałszywego donosu 5

. Równocześ
nie świadomość zagrożenia tureckiego skłaniała go do szukania takiej 
orientacji polityki zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej, która 
pozwoliłaby stawić czoła niebezpieczeństwu. Dlatego musiał zrezygnować 
z planów detronizacji Michała Korybuta i szukać dróg porozumienia 
z Austrią, choć początkowo pod wpływem propagandy francuskiej sam 
ją obwiniał o podżeganie Turcji do ataku na Rzeczpospolitą, by odwró
cić od siebie niebezpieczeństwo agresji, związanej z tzw. spiskiem 
Wesselleny'ego na Węgrzech w latach 1666-1670. Spiskowcy wezwali 
bowiem Turcję na pomoc w walce przeciwko panowaniu Wiednia. 

s A. Z. He 1 cel, Listy Jana Sobieskiego i jego rodziny 1664-1719, cz. 1 Listy 

Jana Sobieskiego do żony Maryi Kazimiery, Kraków 1860, s. 228. 
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Z biegiem czasu Sobieski doszedł do wniosku, że inwazję turecką 
można zahamować wyłącznie na drodze utworzenia ligi chrześcijańskich 
władców Europy, która połączonymi siłami prowadziłaby wojnę z Turcją. 
Nfe była to nowa idea - w przeszłości kilkakrotnie próbowano utworzyć 
podobną ligę. W 1671 r. papież zaniepokojony nowymi zdobyczami turec
kimi prowadził w tej sprawie rozmowy z Austrią i Rzecząpospolitą. So
bieski brał w nich aktywny udział i przy okazji nawiązał kontakty z pre
zydentem tajnej rady dworu wiedeńskiego, księciem Wacławem Euze
biuszem Lobkowicem, oraz z wybitnym dyplomatą hrabią Karolem 
Ferdynandem Waldsteinem. Zachowane sprawozdania z rokowań pozwa
lają na wyciągnięcie ciekawych wniosków. W polskim archiwum koron
nym znajdują się projekty z 1463 r. utworzenia ligi antytureckiej i po
kojowego załatwienia spraw europejskich, których inicjatorem był król 
czeski, Jerzy z Podiebradów. Nie ma wprawdzie bezpośrednich dowodów 
na to, że Jan Sobieski studiował owe projekty, musimy jednak pamiętać, 
że jako hetman wielki miał dostęp do tego archiwum, a zatem i do pla
nów, mógł więc je znać. Możliwe, że podobieństwo dążeń Jana Sobieskie
go i Jerzego z Podiebradów jest zbiegiem okoliczności oraz podobnej 
drogi życiowej i politycznej obu mężów stanu 6

. 

Czasy nie sprzyjały realizacji wspomnianych planów. Pod koniec 
1671 r. Francja i Turcja podjęły ogromne zbrojenia, by zrealizować swe 
ekspansywne dążenia. Ludwik XIV postanowił przed generalnym ata
kiem na Austrię wyrównać rachunki z Holandią, tym bardziej że kraj 
ten był kiedyś częścią Rzeszy. Turcja zdecydowała się najechać na Pol
skę, ponieważ Doroszeńko mógł jej udzielić o wiele większej pomocy niż 
wykryty i stłumiony spisek Wesseleny'ego na Węgrzech, poza tym zdo
byta Rzeczpospolita stanowiła pomost do agresji na Europę, w zasięgu, 
o jakim Turcy nawet nie marzyli. Toteż na tę wyprawę Turcja wysta
wiła największą armię w swej historii, złożoną z 300 OOO żołnierzy, pod
czas gdy w 1683 r. w wyprawie na Wiedeń było ich 250 OOO. Celem wy
prawy było zdobycie stolicy Podola, Kamieńca, kwitnącego miasta i sil
nej pogranicznej twierdzy o pierwszorzędnym znaczeniu. Stąd armia tu
recka miała wyruszyć w głąb Rzeczypospolitej, Doroszeńko zaś, Tatarzy
i część przysłanych im na pomoc oddziałów tureckich mieli obsadzić
prawobrzeżną Ukrainę.

Chwilę tę wybrali stronnicy francuscy, by w porozumieniu w Lud
wikiem XIV, chcącym zapewnić sobie w Rzeczypospolitej dogodną po
zycję do zaatakowania Austrii od tyłu, zdetronizować Michała Korybuta. 
W momencie wkroczenia Francuzów do Holandii książę de Longueville 
z oddziałem złożonym z 20-25 OOO żołnierzy francuskich miał wyjechać 

6 Projekt aliansu antytureckiego i powszechnej organizacji państw chrześcijań
skich, powstały z inicjatywy Jerzego z Podiebradów w 1463 r., znajduje się w AGAD 
Warszawa, Metryka Koronna, t. XI, pag. 578-587. 
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do Polski drogą morską przez Sund lub lądową przez tereny północnych 
Niemiec zajęte przez Szwedów pozostających w przymierzu z Francją. 
Do czasu wkroczenia do Rzeczypospolitej wyprawa ta odbywała się pod 
maską francuskiej pomocy przeciwko Turcji. Po przybyciu do Polski 
książę de Longueville miał przy pomocy stronników francuskich strącić 
z tronu Michała Korybuta, by samemu na nim osiąść. 

W takiej sytuacji 24 I 1672 r. zebrał się sejm Rzeczypospolitej, 
który miał rozpatrzyć sprawę obrony państwa przed najazdem tureckim. 
Choroba nie pozwoliła Sobieskiemu wziąć w nim udziału, zatrzymując 
go w jego dobrach pod Lwowem. Przesłał więc sejmowi memoriał w spra
wie obronności kraju. 

Literatura historyczna wiele pisała na ten temat, opierając się na 
obszernym memorandum napisanym przez Sobieskiego we Lwowie 19 II 
1672 r., w którym zanalizował on sytuację wewnętrzną i międzynaro
dową Rzeczypospolitej, zalecał przygotowania do negocjacji oraz szcze
gółowo omawiał sytuację militarną. Większość prac wspomina wyłącznie 
o tym dokumencie, bez wzmianki o istnieniu jakiegoś innego o podobnej
treści. Było więc dla mnie dużym zaskoczeniem, gdy przy okazji zbiera
nia materiałów do szczegółowego studium na temat wojny polsko-turec
kiej w latach 1672-1676 znalazłem w zespole „Rodinny archiv Cernim1"
Archiwum Państwowego w Trzeboni, oddział Jindrichuv Hradec, kopię
dokumentu łacińskiego pt. ,,Copia literarum cuiusdam senatoris ad alium
senatorem Regni Poloniae" (Kopia listu pewnego senatora do innego
senatora Królestwa Polskiego), mającą 16 stron, z datą „in praedio
meo 16. Jan. 1672" (,,w moim majątku 16 stycznia 1672"). Szczegółowa
analiza tekstu wykazała, że chodzi tu o kopię nieznanego dotąd planu
wojennego na wypadek najazdu tureckiego na Polskę, którego autorem
według wszelkich danych nie mógł być nikt inny, jak tylko Jan So
bieski 7. 

7 StA (Archiwum Państwowe) Trzeboń, oddział Jindfichuv Hradec, zespól 

„Rodinny archiv Cernimi (Archiwum Czerninów), Historica, fasc. nr 28. Artykuł 

został opracowany na podstawie materiałów, zbieranych do wspomnianego już stu

dium pt. Polsko-turecka valkó. v letech 1672-1676. Autorstwo listu zostało przypisane 

Sobieskiemu na podstawie analizy tekstu zachowanej postaci dokumentu. Ponadto 

za osobą Sobieskiego przemawiają następujące dowody: a) List był pisany przez stron

nika francuskiego, widać to z fragmentu mówiącego o niepotrzebnych i bezprawnych 

skargach kierowanych do króla (mogli to czynić jedynie zwolennicy tej samej 

orientacji, którą reprezentował król, a więc proaustriackiej), z planu zwiększenia 

armii poprzez zaciągi cudzoziemców (był to jeden z głównych postulatów stron

nictwa francuskiego, atakowany przez stronnictwo austriackie, jako dający podsta

wę do użycia wojska przy rozgrywkach wewnętrznych), wreszcie z tego, że mowa 

jest o przyjaźni z Ludwikiem XIV, którą należy wykorzystać. b) Musiał to być 

równocześnie taki zwolennik orientacji francuskiej, który interesował się losami 

swojej kariery i chciał widzieć zarówno tezy strony przeciwnej, jak i braki włas

nego stronnictwa, a nawet swoje własne. Dlatego np. krytykuje oba stronnictwa za 

ich podstawę w czasie wojny w latach 1663-1667 i żarliwie przemawia za przy-
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Analiza dokumentu i jego przyporządkowanie do wypadków w Rze
czypospolitej, związanych z sejmem styczniowym 1672 r., pozwala wy
jaśnić, dlaczego Sobieski dwukrotnie: raz 16 I, a drugi raz 19 II 1672 r. 
opracowywał projekt przygotowań wojennych. Pierwszy tekst z wy
raźnych przyczyn różni się nieco od drugiego. Ponieważ dokument 
z 19 II jest opublikowany, a tym samym znany, należy zająć się treścią 
projektu z 16 Is. 

W liście Sobieski dziękował adresatowi za przysłanie instrukcji kró
lewskich na sejmiki przedsejmowe, zawiadamiał, że zostały one dobrze 
przyjęte oraz że pragnie wziąć udział w obradach sejmu, ale nie pozwala 
mu na to choroba. Wysyła więc swoją pisemną opinię o tym, co należy 
uczynić, by zapewnić krajowi możliwość obrony. 

Następnie autor zajął się sytuacją wewnętrzną. Żalił się, że wielu 
obywateli obciąża króla bezpodstawnymi prywatnymi skargami. Miał 
tu na myśli zwolenników stronnictwa austriackiego i ich pretensje 
o działalność partii francuskiej. Czynią oni to w tym celu, by zasłonić

mierzem z cesarzem Leopoldem I. Z ówczesnych polityków polskich takiemu wi
zerunkowi mógł odpowiadać jedynie Jan Sobieski. c) Autor listu dobrze znał okolice 
Lwowa, gdzie musiał się zatrzymać - co znowu zgodne jest z tym, co wiemy o Janie 
Sobieskim. d) Na początku listu jest mowa o tym, że autor nie może brać udziału 
w sejmie z powodu choroby. W pierwszej połowie 1672 r. Sobieski długo chorował 
i nie uczestniczył w obradach. Pisał o tym w liście z 19 II 1672 r. e) Wiele myśli, 
zawartych w liście, znajduje się także w innych dokumentach, co do których autor
stwo Sobieskiego jest bezsporne, np. analiza sytuacji wewnętrznej w Rzeczypospo
litej, plany zwiększenia armii, ligi antytureckiej itp. Są tu też znane skądinąd wy
siłki Sobieskiego zmierzające do utrzymania dobrych stosunków z Rosją, o czym 
mówi się w liście szczegółowo. Sobieski pragnął powrotu lewobrzeżnej Ukrainy po 
okresie ujętym w pokoju w Andruszowie. Był niezadowolony, gdy podczas zawiera
nia wieczystego pokoju z Rosją w 1686 r. musiał zgodzić się na pozostanie przy 
niej tej krainy, choć za pozostawione tam majątki otrzymał rekompensatę pieniężną. 
Gdy na wiosnę 1674 r. Rosja w walce z Doroszeńką zajęła na pewien czas Ukrainę 
prawobrzeżną, Sobieski wykazał chwiejność polityczną, czyniąc to, przed czym 
przestrzegał w liście z 1672 r., przyłączył się do polityki stronnictwa francuskiego. 
Zaproponował Turcji pokój, pod warunkiem zwrotu Kamieńca i Podola, przy czym 
Turcja miała wpłynąć na Rosję, by oddala tereny zajęte na Ukrainie. Nie pa
miętając, że przed dwoma laty nazywał Turków barbarzyńcami i wiarołomnymi 
niewiernymi i zalecał sojusz z Rosją, teraz Rosjan ogłosił barbarzyńcami, z któ
rymi nie sposób się porozumieć, i zadeklarował swój pozytywny stosunek do Porty 
i narodu tureckiego! Z powodu nieustępliwości Turcji w sprawie Kamieńca i Podola 
akcja jego spaliła na panewce. f) Za autorstwem Sobieskiego przemawia także styl 
i używanie określonych zwrotów. W listach swych Sobieski z upodobaniem używał 
porównań z bohaterami antycznymi i cytat z pisarzy starożytnych (np. wypowiedź 
o Hannibalu i Odyseuszu i cytata o upadku Grecji), przysłów (,,Polak mądry po 
szkodzie"), modnych słów francuskich (potage = fr. zupa), a zwłaszcza cytat z współ
czesnych pisarzy francuskich (porównanie do góry, która urodziła mysz, wziął nie
wątpliwie z bajki La Fontaine'a).

a List z 19 II 1672 r. został opublikowany przez F. Kluczyckiego w Pisma do 
wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. II, Kraków 1881. 
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własne nieprawości, wywołując niesnaski i opinię barbarzyńców wśród 
innych narodów. Cierpi na tym osoba króla, nie szanuje się jego roz
kazów ani uchwał sejmu, udaremnia dobre zamiary. Osoby niżej posta
wione za przykładem możnych także odmawiają posłuszeństwa. W ubieg
łym roku sejm uchwalił pospolite ruszenie przeciwko Doroszeńce, w któ
rym król miał osobiście wziąć udział. Jednakże niektóre sejmiki samo
wolnie zmieniły uchwałę, postanawiając zebrać podatki na żołnierza 
najemnego lub w inny sposób rozwiązać sprawę wyprawy, co spowodo
wało zbyteczną stratę czasu. Wyprawa nie dała rezultatów, ponieważ 
szlachta nie stawiła się na pospolite ruszenie mimo ponagleń czekającego 
we Lwowie króla. Obecność króla na wyprawie dodałaby jej splendoru 

i wpłynęła na postawę nieprzyjaciela. Wszyscy więc powinni króla na
śladować. Nie jest bowiem hańbą służyć władcy, który dobrze rządzi 
i dodaje narodowi chwały. Niech król i prawo staną się symbolami życia 
publicznego i niech na sejmie umocni się wzajemna miłość między kró
lem a obywatelami. Wiele zła w kraju przynosi samowola magnatów. 
Interesy prywatne stawiane są ponad publicznymi, kraj rozdzierają wojny 
domowe. Może to doprowadzić do całkowitego upadku państwa. Sejm 
powinien więc nie dopuszczać do podziałów społeczeństwa, a najpoważ
niejsze nawet przyczyny wzajemnej wrogości winny zostać złożone na 
ołtarzu ojczyzny. W Rzeczypospolitej nie istnieje „egzotyczny" tytuł 
pierwszego ministra, nie zna ona Richelieu i Mazariniego, którzy by 
despotycznie rządzili całym dworem. Prawa strzeże król, senat, szlachta 
i urzędnicy. Szlachtę powinna łączyć miłość braterska, poważanie dla 
władzy oraz pragnienie dobra ojczyzny, które jest najwyższym prawem. 
Jeśli zło nie zostanie wytrzebione, Rzeczpospolitą czeka los Węgier. 

Rzeczpospolita narażona jest z wielu stron na niebezpieczeństwo. 
Z jednej strony czyha na nią Rosja (w której ugrupowania polityczne wal
czyły o to, czy iść na Polskę wraz z Turkami i Doroszeńką w celu zdo
bycia Ukrainy prawobrzeżnej, czy iść z Polską przeciwko nim), z drugiej 

Turcja {,,okrutni Scytowie") w sojuszu ze zbuntowanym Kozactwem. 
Wyczerpana wojnami i sporami wewnętrznymi Rzeczpospolita może im 
przeciwstawić tylko niewielkie siły. Nie brak wprawdzie chrobrego ducha 

i ochoty walki, brak natomiast dobrego przygotowania i wodzów, by do
prowadzić do zwycięstwa. Nie można więc stawić czoła wrogowi bez 

pomocy krajów ościennych. Należy także wybrać mniejsze zło i zjed
nać sobie jednego z nieprzyjaciół za każdą cenę. Takim mniejszym złem 

była według Sobieskiego Rosja, z którą toczyły się rokowania o zmianę 
przymierza na pokój wieczysty i o wspólną wyprawę przeciwko Turcji. 

Utknęły one jednak na martwym punkcie. Sobieski proponował wznowie

nie rokowań przy użyciu pośrednictwa cesarza Leopolda I, którego auto

rytet wiele mógł w Rosji zdziałać. Chodziło o uświadomienie Rosji, że 
ewentualna okupacja Ukrainy przez Turków będzie stanowiła niebez
pieczeństwo dla niej w razie, gdyby w Reczypospolitej zwyciężyły despe-
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rackie nastroje przymierza z Turcją za cenę oddania jej Ukrainy prawo
brzeżnej i wspólnego zaatakowania osamotnionej Rosji. O oddaniu Ukrai
ny prawobrzeżnej Sobieski mówił niżej, tu zalecał tylko, by myśleć o tym 
jak najmniej, aby zbytnio nie przestraszyć Rosjan i nie zniweczyć tym 
samym perspektywy dobrego rezultatu rokowań. Gdyby nie udało się 
uzyskać wieczystego pokoju i wspólnej wyprawy na Turcję, należało 
otrzymać porozumienie na określony czas. Pozwoliłoby to na odwołanie 
wojsk litewskich ze straży pogranicza rosyjskiego i wykorzystanie ich 

wraz z armią polską do wojny z Turcją. 
Sobieski uważał, że Tatarzy jako poddani tureccy zostaną zmuszeni 

do walczenia przeciwko Rzeczypospolitej, zapłacą jednak za to utratą 
swoich względnych wolności w ramach państwa tureckiego, gdyż po zdo
byciu Ukrainy ich ziemie staną się paszalikiem. Tatarzy zaś zostaną nie
wolnikami. Będą mogli wyzwolić się dopiero wtedy, gdy Ukraina powróci 
w granice Rzeczypospolitej - jest to jedynym warunkiem ich swobód. 
Należy więc złożyć dary i obietnice chanowi krymskiemu, aby sprzeci
wił się udziałowi w spodziewanej wyprawie, Turcy bowiem nie będą 
mogli pokonać Kozaków bez pomocy Tatarów. W podobny sposób należy 
pozyskać hospodarów mołdawskiego i wołoskiego. 

Sobieski nie wierzył już w możliwość porozumienia się z Doroszeńką 
i przychylnymi mu Kozakami-(odstręczały go od tego doświadczenia z Do
roszeńką, który swą pychą unicestwił już parę prób porozumienia,. pod
jętych z inicjatywy Sobieskiego). Według niego zmianę sytuacji na 
Ukrainie przyniosłoby jedynie odsunięcie Doroszeńki nawet za cenę za
bicia go, gdyż jest to najgorszy łotr. Znikłaby wtedy przyczyna sporu 
z Turkami, Kozaków można bowiem albo rozgromić siłą, albo dopro
wadzić do odrzucenia jarzma tureckiego i powrotu pod właściwe pano
wanie, które przyzna im większe swobody od obiecywanych poprzednio. 

Gdy chodzi o samą Turcję, dąży ona do wojny z Rzecząpospolitą, gdyż 
połączyła się bezprawnym sojuszem z Doroszeńką. Gdyby można było 
rozstrzygnąć tę sprawę środkami dyplomatycznymi lub prawnymi, wyto
czono by Turkom proces. Skoro jednak oni zaczynają od egzekucji, osta
teczne rozstrzygnięcie może przynieść tylko walka zbrojna. 

Wśród szlachty panowały różne poglądy na sprawę przygotowań do 
wojny z Turcją. Jedni uważali, że należy zwiększyć liczbę wojsk królew
skich, inni radzili pospolite ruszenie, a jeszcze inni - szukanie pomocy 
u sąsiadów. Sobieski uważał za niezbędne zwiększenie stanu armii oraz 

użycie wojsk autoramentu cudzoziemskiego ze względu na ich doświad

czenie wojskowe. Uchwała sejmu z 1667 r. zakazywała cudzoziemcom 
służby w oddziałach polskich z wyjątkiem mieszkańców Prus, Inflant 
i Kurlandii. Sobieski domagał się anulowania tej uchwały. Wojsko pol
skie nie miało piechoty, była zaś ona niezbędna jak chleb powszedni. 
Należało więc przyjąć cudzoziemców, którzy umieliby przeprowadzić 
zaciągi, wyćwiczyć żołnierza oraz pełniliby funkcje oficerów piechoty. 
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Ta obca kadra powinna liczyć kilka tysięcy ludzi. Brakuje także pie

niędzy na prowadzenie wojny. Można je wprawdzie otrzymać, uchwalając 
nowe podatki, ale ze stanu kasy państwowej w ostatnich latach wynika, 
że trudno jest je ściągnąć. Na ten temat Sobieski powiedział: ,,Słyszymy 
Hannibala pod bramami, a uskarżamy się na zasuwę, która ma je utrzy
mać". Armia nie ma także artylerii, oficerów, pirotechników, inżynierów 
wojskowych oraz zapasów amunicji i żywności. Braki te trzeba uzupełnić, 
a wymaga to kosztów i czasu, inaczej obrona będzie bezskuteczna. 

Pospolite ruszenie nadawałoby się do prowadzenia wojny, gdyby było 
lepiej zorganizowane. W obecnej postaci sprawia ono tylko wiele kłopo
tów. Zwołanie go napotyka liczne przeszkody i powoduje szkodliwą 
zwłokę. Nie można też na nim polegać. Gdy szlachata z Ziemi Halickiej 
na południu woj. ruskiego chciała dla własnego bezpieczeństwa schro
nić się w obozie wojskowym i pomóc w odparciu ataków nieprzyjaciela, 
inni, czyli szlachta z Ukrainy prawobrzeżnej i Wołynia, nie chcieli o tym 
słyszeć, płaczliwie narzekając na lęk przed Rosją. Wezwaniu do pospo!:
tego ruszenia byliby więc posłuszni tylko mieszkańcy Ziemi Halickiej, 
Małopolski, Wielkopolski i okolic. Przy tym wielu z nich na pewno wy
mówiłoby się chorobą, starością, koniecznością pozostania w g0cnn

darstwie ze względu na żniwa, niebezpieczeństwem itp. - niewielu więc 
ludzi stanęłoby do walki. Użycie zamiast .nich najemnego żołnierza, zwer
bowanego za pieniądze szlacheckie niewiele jednak pomoże, gdyż, jak się 
już nieraz okazało, wartość tego żołnierza była niewielka. Szlachta miała 
obowiązek udziału w pospolitym ruszeniu jedynie na okres trzech mie
sięcy, a często wskutek wyczerpania się zapasów żywności przez nad
mierne ich używanie (,,według polskiego zwyczaju") lub z innych powo
dów rozchodziła się samowolnie do domów przed upływem terminu. 

Wynika z tego, że Rzeczpospolita musi rzeczywiście liczyć na pomoc 
sąsiadów, zwłaszcza Austrii, Szwecji i Brandenburgii, tzn. tych, dla któ
rych jej klęska byłaby najbardziej niebezpieczna. Należało przy tym pro

sić nie o pomoc dla samej Rzeczypospolitej, ale o zbrojne zaatakowanie 
Turcji od strony Węgier. Ewentualne rokowania pokojowe z Turkami 

powinny się toczyć przy udziale Leopolda I. Na czas wojny cesarz po
winien obsadzić Kraków swoją załogą, która przyjęłaby na siebie obronę 

miasta, by w ten sposób zobowiązać Austrię do wysyłania dalszych od
działów wojskowych na pomoc Rzeczypospolitej. Sobieski uważał, że na
leży się domagać przysyłania dragonii i piechoty. Obrona Krakowa i Mało
polski byłaby dzięki powierzeniu jej wojskom cesarskim bardzo sku
teczna. 

Szwecja i Brandenburgia nie leżały w bezpośrednim sąsiedztwie 

Turcji, wystarczy więc prosić o przysłanie oddziałów wojskowych, które 

zostałyby przyłączone do armii Rzeczypospolitej. Pozostałych władców 
chrześcijańskich trzeba prosić o pomoc finansową, której zapewne nikt 
w tak ciężkich chwilach nie odmówi. 

3 - Sobótka 3/79 
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Sobieski zajął się także najbardziej newralgicznym problemem: po
mocą od Francji. Żołnierzy francuskich trzeba by przewozić morzem do 
Gdańska. Reakcja Sobieskiego na głosy domagające się wezwania po
mocy francuskiej świadczy o tym, że nie godził się on na plany detro
nizacji Michała Korybuta wysuwane przez stronnictwo francuskie. Za
lecał on wprawdzie maksymalne wykorzystanie ofiarowywanej przez 
Ludwika XIV pomocy, ale wyłącznie w formie finansowej. Przygoto
wanie takiej liczby statków, by można przeprawić morzem francuskie 
oddziały pomocnicze, było według Sobieskiego zadaniem niewykonal
nym. Należałoby prosić Danię o zezwolenie na przepływ przez Sund, poza 
tym podróże morskie są niebezpieczne. Nawet gdyby Francuzom udało 
się dostać do Gdańska, czekał ich jeszcze trud przebycia 200 mil lądem 
(o ile nie zechcieliby dostać się od razu do Warszawy i tam pozostać).
Maszerowaliby przez kraj spustoszony, nie mieliby więc z głodu sił do
walki. Po dotarciu na miejsce przeznaczenia zbudowaliby zamiast obozu
publiczny zajazd, przy swoich bowiem wymaganiach nie zadowoliliby
się ani żołnierską strawą, ani polskimi ucztami. Rzeczpospolita zyskałaby
więc maruderów, a nie żołnierzy, czyli więcej powodów do płaczu niż ra
dości (być może było to odbicie doświadczeń z lat 1663-1664, kiedy to
pomocnicze oddziały francuskie brały udział w wyprawie na lewobrzeżną
Ukrainę). Ponadto, zanim owa pomoc dotarłaby na miejsce, dawno już
mogłoby być po wojnie. Należy zatem zrezygnować z wojska francuskie
go, lepiej wykorzystać militarne oferty Austrii, Szwecji i Brandenburgii,
których armie były lepiej przygotowane do prowadzenia wojny, a więc
przydatniejsze.

Jeżeli uda się zapewnić sobie pomoc sąsiadów w obronie przed Tur
kami, łatwiej będzie osiągnąć na sejmie uchwalenie podatków potrzeb
nych na zwiększenie stanu i zaopatrzenia armii. 

Nie ulega wątpliwości, że pierwszym celem ataku tureckiego będzie 
Kamieniec. Na wypadek oblężenia należy więc skoncentrować wokół 
twierdzy wojsko i tabory. Upadek Kamieńca będzie oznaczał przejście 
w ręce tureckie całego Podola, Wołynia, Ukrainy i Ziemi Halickiej, a tak
że otwarcie drogi w głąb Rzeczypospolitej i ziem cesarza Leopolda I. 
Główną troską jest zatem zapewnienie tej twierdzy obrony i doświadczo
nego, mądrego dowódcy. 

W Rzeczypospolitej panowało przekonanie, że można będzie zaspokoić 
Turcję jedynie przez oddanie jej Ukrainy. Sobieski rozprawił się z tym 
poglądem. Oddanie Ukrainy okupiłoby tylko doraźny pokój. Turcja zaata

kowałaby najpierw Austrię i po zwycięstwie nad nią, zagroziłaby na po
wrót Rzeczypospolitej. Pozbawiono by się w ten sposób pomocy cesarza 

i spowodowano okrążenie przez barbarzyńców, od których można oczeki
wać tylko takiej przyjaźni i miłosierdzia, jakie otrzymał Odyseusz od 
Cyklopów. Oddanie Turkom Ukrainy oznacza zdanie się na ich łaskę 
i niełaskę., lepsza więc wojna z honorem niż haniebny pokój. 
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Podstawowa szansa obrony Rzeczypospolitej leży zatem w sojuszach 
z sąsiadami. Niełatwo zwyciężyć połączone siły kilku państw, a gdyby 
się to nawet stało, byłaby to porażka honorowa, gdy w izolacji Rzecz
pospolita zostałaby pokonana bardzo szybko i haniebnie. Gdyby przed 
kilku laty posłuchano rady ludzi doświadczonych i wysłano 50 OOO armię 
na pomoc cesarzowi przeciwko Turcji, teraz nie byłoby powodów do 
niepokoju. Przeważyły jednak interesy stronnictw i osób prywatnych 
(,,Oby Bóg był miłosierny dla sprawców"), odtrącono prośbę cesarza pod 
pretekstem dotrzymania warunków wieczystego pokoju z Turcją (,,Czy 
taki pokój mógł podobać się Bogu?") i puszczono wojsko do domów. (So
bieski myślał tu prawdopodobnie o sytuacji z lat 1663-1664, a zarzuty 
dotyczyły i stronnictwa francuskiego za odmówienie pomocy Austrii, 
i austriackiego za inicjatywę demobilizacji). Trzeba więc teraz starać się 
o pomoc. Prawdziwe jest niestety przysłowie „mądry Polak po szko
dzie" 9• 

Na zakończenie listu Sobieski wezwał szlachtę do przerwania na czas 
sejmu wszelkich osobistych i partyjnych swarów i skoncentrowania się 
na obronie zagrożonej ojczyzny. Wolność słowa i myśli nie powinna być 
używana do zrywania sejmów (jak to kilkakrotnie uczyniła partia fran
cuska), gdyż może to przynieść szkody i klęskę. 

W działalności każdego polityka znaleźć można wiele przykładów 
sojuszy i projektów przeczących sobie wzajemnie, zawieranych pod wpły
wem sprzecznych z sobą okoliczności. Można przypuszczać, że jeden z nich 
stanowią jego działanie rzeczywiste, a drugie są kamuflażem. Podobnie 
jest z Janem Sobieskim. Chyba nie pomylimy się, jeżeli omawiany list 
uznamy za przykład jego rzeczywistych zamysłów politycznych. Są w nim 
sprawy moralne dwuznaczne, np. iplan zamordowania Doroszeńki, po
dobny jak dwie krople wody do planu likwidacji powstania Bohdana 
Chmielnickiego, którego inicjatorem był w 1649 r. kanclerz Ossoliński. 
Mimo to list jest całkowicie zgodny z programem politycznym Sobieskie
go, który realizował on już jako król. Wiele punktów późniejszego so
juszu polsko-austriackiego z 1683 r. pochodzi bezpośrednio z tego do
kumentu. Jest on dowodem na to, że powołując na tron w 1674 r. Jana 
Sobieskiego Rzeczpospolita otrzymała władcę światłego i dalekowzrocz
nego, który miał wiele zdziałać dla niej i dla Europy 10. 

9 Słowa te odniósł Sobieski także do siebie samego. Pamiętamy jego postawę 

w latach 1663-1664. Możliwe, że doradzał wtedy udzielenie pomocy cesarzowi 

(wiadomo, że później niechętnie i pod przymusem stanął do walki z rokoszem Lubo

mirskiego, który miał ścisły związek z wydarzeniami z lat 1663-1664, chociaż wcho

dziła tu w grę i osobista krzywda), lecz wpływy jego były jeszcze niewielkie, a co 

najważniejsze, chodziło mu również o „interesy prywatne i wzgląd na stronnictwo" 

(miał dobra na Ukrainie lewobrzeżnej). 
10 Listy Jana Sobieskiego nie są jedynymi dokumentami pióra wybitnych poli

tyków polskich XVII w., których przedmiotem była analiza sytuacji społecznej 

i politycznej Rzeczypospolitej oraz próby rozwiązania problemu polityki wewnętrz-
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W 1696 r. Sobieski umierał otoczony aureolą wybawcy Europy, lecz 
jego własna ojczyzna wkraczała w okres pogłębiającego się kryzysu. Było 
tak mimo prób wprowadzenia reform życia publicznego Rzeczypospolitej. 

Wiele było przyczyn takiego stanu. Co się tyczy samego Sobieskiego, jest 
bezspornym faktem, że przez całe swe panowanie walczył z różnego 
autoramentu opozycją, w której znalazła się także większość jego daw

nych towarzyszy ze stronnictwa francuskiego, nie wybaczająca mu jego 

orientacji proaustriackiej w czasie wojny z Turcją. Przez to większość 

jego dobrych zamiarów poszła na marne. Sam król też nie był bez winy. 

Już pobieżna analiza jego działalności ukazuje go jako chwiejnego czło
wieka i polityka. Przejawiało się to w ustawicznym balansowaniu między 
Austrią i Francją w czasie, gdy polityka zagraniczna wymagała sprecy
zowanego opowiedzenia się po stronie tego, kto mógł zapewnić realną 
pomoc w niebezpieczeństwie tureckim, polityka wewnętrzna zaś naka
zywała szukanie własnej drogi reformy społeczeństwa przy wykorzy
staniu zagranicznych wzorów. Sobieski-magnat wciąż walczył z So
bieskim-człowiekiem. Nawet gdy już się zgadzał z sobą samym (wybie
rając zwykle lepszą drogę), było najczęściej za późno. Nie przypadkiem 
też wspomniał w liście z 16 I 1672 r., że poddani biorą zwykle przykład 
z przełożonych. To, że czyny i osobowość Sobieskiego miały wpływ na 
wielu z jego otoczenia, nie podlega dyskusji. 

Okazało się to w sposób symboliczny na przykładzie dalszych losów 
listu z 16 I 1672 r. Obrady sejmu, do którego list był adresowany, roz
padły się na skutek szeregu utarczek wielu polityków. Stronnicy fran
cuscy otwarcie wystąpili z planem detronizacji Michała Korybuta. Praw
dopodobnie nie odczytano listu przed wszystkimi posłami, a jeśli nawet 
tak się stało, nie poświęcono mu większej uwagi. W lutym sejm musiał 
się rozwiązać. W tym czasie zaszły zmiany także w samym Sobieskim. 

nej i zagranicznej. Wyższość Sobieskiego nad nimi polega jednak na tym, że jest 
on oryginalny, choć ma również z nimi wiele cech wspólnych. Jego życie i kariera 
polityczna wykazują wiele podobieństw z dwoma wielkimi rywalami politycznymi 
(którzy pojednali się u schyłku życia) z czasów jego młodości: kanclerzem Jerzym 
Ossolińskim i księciem Jeremim Wiśniowieckim. Z tym ostatnim miał on też żywe 
kontakty osobiste. W liście z 16 I 1672 r. można znaleźć wiele myśli tych polityków. 
Wspominaliśmy już o podobieństwie planu zabójstwa Doroszeńki do planu usunięcia 
Chmielnickiego w 1649 r. Można jedynie dodać, że w stosunku do Doroszeńki po
stępek taki byłby o wiele bardziej usprawiedliwiony. Dla porównania z Wiśnio
wieckim należy powiedzieć o liście księcia do Jana Kazimierza z 31 III 1650 r., w któ
rym pisze on o sposobach obrony przed zagrażającą wtedy Rzeczypospolitej wojną 
z Rosją. Wiśniowiecki doradzał wysłać wojska litewskie do Smoleńska (który był 
twierdzą graniczną Rzeczypospolitej), przeprowadzić mobilizację wojsk koronnych, 
szukać sojuszy z przychylnymi Rzeczypospolitej państwami. Zalecał także rokowa
nia z chanem krymskim w celu zastraszenia Rosji wojną z tej strony, użycie po
średnictwa wojewody kijowskiego Kisiela dla namówienia Chmielnickiego i Koza
ków, by odstąpili od podżegania Rosji do wojny (jak wtedy słusznie uważano) 
i pomogli Rzeczypospolitej w wojnie. Znalazł się tu też postulat napełnienia pustego 
skarbu państwa przez rozpisanie podatków i pożyczek krajowych i zagranicznych. 
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Stronnictwo francuskie nie zgodziło się na to, by jego przywódca miał 
inną orientację polityczną niż ono samo. ,,Przestrzeżono więc Sobieskie
go, że ma się całkowicie przyłączyć do planów własnej 'Partii. Niemałą 
rolę odegrało też hojnie rozdawane stronnikom złoto francuskie, na które 
i Sobieski nie pozostał nieczuły. W tej sytuacji, napisał on na wznowienie 
obrad sejmowych memorandum z 19 II 1672 r., poświęcone obronności 
kraju, w którym widać już utożsamienie się z własnym stronnictwem. 
Wprawdzie powtórzył w nim pomysł europejskiego aliansu przeciwko 
Turcji i zrzekł się na potrzeby obronności dochodów ze starostwa barskie
go, ale nieobca mu już stała się myśl układów ze zdrajcą Doroszeńką 
oraz przyjęcia pośrednictwa chana krymskiego Selim Gireja, z której 
miałby później wyrosnąć sojusz antyrosyjski. Wpływ stronnictwa fran
cuskiego przejawił się także w stwierdzeniu, że Rzeczypospolitej nie po
może żaden sąsiad. Mimo rokowań z krajami ościennymi trzeba liczyć 
głównie na własne siły. Wskutek tego o wiele szczegółowiej, niż w liście 
z 16 stycznia mówił o potrzebach armii, zwiększeniu jej stanu liczebnego 
i planach operacji wojskowych, zalecając stawienie oporu Turcji nie pod 
Kamieńcem, ale na ziemiach imperium - w Mołdawii. Memorandum 
było też ostatnią próbą pogodzenia interesów obu stronnictw. Rekompen
satą za przeszkody w ekspansji politycznej na wschód oraz za obronę 
przed Turcją miało być odnowienie kierunku polityki Rzeczpospolitej 
na kraje stanowiące niegdyś lenno państwa polskiego. Ironia losu spra
wiła, że w decydującym momencie pochodu tureckiego na Kamieniec 
w 1672 r. Rzeczpospolita nie otrzymała żadnej pomocy z zewnątrz. Jedni 
dać jej nie mogli, inni nie chcieli. 

Zgodnie z obawami Sobieskiego 13 III 1672 r. sejm został zerwany 
przez stronników francuskich. Nieprzygotowany do wojny kraj czekał 
biernie na spadające nań niebezpieczeństwo. Sobieski poparł już całko
wicie plany detronizacji Michała Korybuta i osadzenia na tronie kandy
data francuskiego. Wysłane wiosną do Ludwika XIV wezwanie do inter
wencji militarnej Francji nosiło także jego podpis. W chwili zbliżania 
się armii tureckiej do granic Rzeczypospolitej Sobieski wiódł trzecią 
część wojsk k?ronnych nie pod Kamieniec, lecz do Warszawy, gdzie wraz 
z oczekiwanym oddziałem Francuzów miał dokonać detronizacji króla. 
Musiał później drogo zapłacić za ten poważny błąd polityczny. Pozba
wiony pomocy Kamieniec padł po krótkiej bohaterskiej obronie 27 VIII 
1672 r. i wrócił do Polski dopiero na mocy pokoju w Karłowicach 
w 1699 r. Choć utrata Kamieńca została spowodowana wielu przyczy
nami, ale część winy ponosił Sobieski. Trzeba było, aby w pamięci jego 
i pozostałych winowajców wyryło się jako memento na przyszłość wy
sadzenie w powietrze twierdzy, w momencie kapitulacji, przez dowódcę 
artylerii majora Heykinga, który sam stał się przy tym przypadkową. 
ofiarą. 

Odnalezienie listu z 16 I 1672 r., a właściwie jego kopii, w rodzin
nym archiwum Czerninów rzuca pewne światło na jego losy. W po-
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czątkach 1672 r. posłem cesarskim w Rzeczypospolitej został baron Piotr 

Ignacy Stomm. Tajna instrukcja Leopolda I z 20 I 1672 r. nakazywała 

mu m. in. szukanie wszelkich polskich projektów starań o pomoc u pań
stw ościennych 11• Stomm musiał się dowiedzieć o istnieniu memorandum 
z 16 I i zainteresował się nim. Możemy śmiało przypuszczać, że bez 
trudności otrzymał je do wglądu i sporządził odpis, który wysłał Leopol
dowi I. Oryginał dokumentu zginął w zamieszaniu wokół zerwanego sej

mu, cesarz zaś dał ów odpis do zaopiniowania swemu przyjacielowi oso
bistemu, członkowi tajnej rady Humprechtowi Janowi Czerninowi z Chu
denic. Nie znamy zdania Czernina o projekcie, można jednak przypusz
czać, że uznał jego realizację za wskazaną. Sytuacja Austrii w 1672 r. 
nie sprzyjała jednak zawarciu z Rzecząpospolitą aliansu obronnego, za 
pomocą którego można by na 11 lat przed Wiedniem odeprzeć agresję 
turecką. 

Co się tyczy hrabiego Czernina, to wiadomo, że przed swą śmiercią 
w 1682 r. przyczynił się poważnie do podpisania tego sojuszu. Studiując 
dokument Czernin kazał niewątpliwie sporządzić następną kopię dla 
swych potrzeb. Rękopis wskazuje na to, że spisywało go czterech pisarzy, 
była to więc widocznie pilna sprawa. Nazwisko Jana Sobieskiego nie 
padło ani razu. Sława jego dopiero zaczęła się szerzyć w Europie. Stąd 
tytuł brzmiał „kopia listu pewnego senatora" 12

. Po wykorzystaniu listu 
hrabia Czernin, jak wielu ludzi mu współczesnych, złożył go wraz z in
nymi pismami związanymi z pełnionym urzędem w swoim archiwum 
rodzinnym. Pozostał on tam na świadectwo burzliwych lat historii Rzeczy
pospolitej i jednego z ważniejszych epizodów w życiu Jana Sobieskiego. 

PrzelożVla z ;ęz. czeskiego Barbara Leszczyńska 

EIN UNBEKANNTER BRIEF SOBIESKIS AUS DEM JAHRE 1672 

Vor dem Hintergrund der polnischen Ti.irkeipolitik in der 2. Halfte des 17.Jh. 
behandelt der Verfasser die Anschauungen Sobieskis und deren Evolution hinsichtlich 
der wichtigsten Ziele und Aufgaben. Besondere Aufmerksamkeit widmet er dem 
Brief Sobieskis vom 16.1.1672, in welchem der Herrscher am Vorabend der Einberu
fung des Sejms und angesichts der Vorbereitungen zum Krieg gegen die Ti.irken 
seine Anschauungen iiber die Lage in der Republik Polen zum Ausdruck brachte. 

11 Instrukcja dla Stomma zachowała się w STA (Archiwum Państwowe) Brno, 
zespół „Rodinne pisemnosti Stommu" (Pisma rodziny Stommów), sygn. G 200/56 -
korespondencja P. I. Stomma. 

1! Można też spróbować innego wytłumaczenia. Cesarzowi mogło do pewnego 

stopnia zależeć na zachowaniu w tajemnicy sposobu uzyskania listu ze względu na 
stronników Francji. Dlatego przy sporządzaniu odpisów opuszczono wszystkie nazwiska 
oraz miejsce powstania listu i przetłumaczono datę na niemiecki. W związku z tym 
rodzi się interesujące pytanie, kim był adresat listu, od którego zapewne otrzymał 
go Stomm. Był nim prawdopodobnie podkanclerzy koronny, biskup chełmiński 
Andrzej Olszowski, który kierował sprawami państwowymi w zastępstwie cho
rego kanclerza Jana Leszczyńskiego i należał do gorliwych stronników Austrii. 
Sobieski utrzymywał z nim ożywione kontakty polityczne. 




