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WSTP.

Wyprawa wiedeska roku 1683 jest wypadkiem zbyt wiel-

kiej miary, by mona byo, wyodrbniwszy j z caej po-

wodzi faktów historycznych XVII wieku traktowa osobno,

niezalenie od poprzedzajcych ten rok dziejów.

"Wiedeska bitwa narodów, która cigna na pola Kahlen-

bergu armie Azyi i Europy przerasta rozmiary zwykego konfliktu

dyplomatycznego, z polityki- dworów europejskich wkracza w sfer

walk rasowych, staje si jednym z punktów kulminacyjnych od-

wiecznego zatargu o zwierzchnictwo Europy nad Azy. Zakre-

lony na midzynarodowem tle, porusza kataklizm roku 1683 do

gbi take i spoeczestwo polskie, stwarzajc podstaw dla

ywioowego odruchu narodowego, który Polsk i jej „Mciciela"

wprowadzi na czoo wspóczesnej historyi europejskiej.

Jeeli niepodobiestwem jest zbadanie jakiegokolwiek faktu

bez uwzgldnienia mniej lub wicej szerokiej jego genezy, to

ten wypadek, ze wzgldu na donioso i rozlego sprawy,

wicej moe ni kady inny, wymaga signicia wgb, poru-

szenia bezporednich czy porednich, czsto daleko wstecz posu-

nitych czynników.

Szeroka w czasie i przestrzeni sprawa wymagaa równie

szerokiego jej zbadania i ujcia.

Cofnicie si w pracy mej o cae dziesiciolecie wstecz od

faktu, który jest jej punktem cikoci, miao nastpujce jeszcze

konkretne motywy. Uwaam przedewszystkiem dziesiciolecie to

za jedno pene odchylenie w owym wahadowym ruchu, jakiemu

podlega rozwój stosunków dyplomatycznych Polski. Rozwój ten.



VI

zaznaczajcy si w dziejach polskich XVII wieku nieustann

walk stronnictw burboskiego i habsburskiego, dzieli dzieje te

na pewne okresy, w sobie do pewnego stopnia zamknite, a da-

tujce si zwycistwami tego lub owego stronnictwa.

Rozpoczynajc prac m rokiem 1674, czyni to tedy nie

ze wzgldu na to, i w roku tym miaa miejsce elekcya Jana III —
fakt, którego zreszt nie lekcewa, nie chcc mu jednak w pracy

dominujcego dawa stanowiska,—lecz dlatego, e rok ten przy-

nosi odrodzenie zaniedbanej i nikej za czasów Michaa dyplo-

macyi polsko-francuskiej. Stosunki te, nawizane z dworem pol-

skim po duszym okresie zastoju, rozwijaj si dziki poparciu

modego elekta niezwykle bujnie, sigaj szczytu w dobie ó-
rawna i sejmu r. 1677, poczem przebywszy przesilenie rozkadaj
si stopniowo, ustpujc miejsca nowemu, wywalczajcemu sobie

prawa i zwyciskiemu w kocu przeciwnemu politycznemu pr-
dowi. Pominicie caoksztatu rozwoju tych wypadków przedsta-

wioby zwycistwo hr. Waldsteina na sejmie warszawskim r. 1683

zbyt atwem i nieoczekiwaneni.

Znamiennym w dziejach wyprawy wiedeskiej by rok 1676 —
rok órawna i elek^yi papieskiej Innocentego XI, od której bie-

rze pocztek potna krucyatowa dziaalno Stolicy Apostolskiej.

Wreszcie pragnem zarysowa szerzej to do dziejów Ligi

r. 1681. Jak to ju z podziau pracy wynika, kad na znaczenie

tego faktu bardzo silny nacisk. Liga r. 1681, cho niedokonana,

przygotowaa jednak grunt do istotnego jej zawarcia w r. 1684.

Odsiecz wiedeska za nie bya ozem innem, jak tylko spacze-

niem, raczej moe odwróceniem idei zaczepnej ligi pastw chrze-

ciaskich Europy.



CZ I.

LIGA PASTW CHRZECIASKICH R. 1681.

I. Polska a Francya w dobie órawna.

mier Króla Michaa zaskoczya zarówno Polsk, jak i jej

ssiadów. Wyszo to na jaw przy proponowaniu kandydatów

do tronu. Austrya ma zawsze w odwodzie Lotaryczyka,

natomiast Francya dugi czas nie stawia adnego kandydata,

a kiedy w kocu Ludwik XIV naglony z Polski o dyrektyw
dziaania w czasie zbliajcej si elekcyi wysya wreszcie jako

ambasadora biskupa marsylijskiego Forbin de Janson'a, nakazuje

mu w instrukcyi ^) przedewszystkiem nie wysuwa kandydatury

francuskiego ksicia krwi, ale stara si tylko wszelkiemi siami

o obalenie ksicia Lotaryskiego, udzielajc poparcia stronni-

kowi Francyi ksiciu Neuburskiemu. Jednoczenie wysya z Wer-

salu listy do dygnitarzy polskich 2), nawet tak zdecydowanych

^) Archiwum spraw zagranicznych francuskie do dziejów Jana III;

Kraków. Wyd. Akad. Um. opra. Kazimierz Waliszewski. T. I, st. 7. Skró.
Ar. Jana III. Skrócenie to jest choby dlatego racyonalne, e ksika ta

jest istotnem archiwum dziejów Jana III, a nie wycznie ambasady fran-

cuskiej. Obok korespondencyi ambasadorów francuskich, znajdujemy tu

cay szereg listów króla, królowej, Wielopolskiego, Lubomirskich, Mor-

stina; dalej dokumenty i listy obcych ambasad, a nawet, jak na str. 305

T. I in extenso dokumenty polskie.

2) Archives des Affaires Etrangeres. Paris. Pologne skró. Ms. A. E.

Pologne. Vol. 40, st. 20, 21, 23, 30, 31, 51—56.

Polska przed odsiecz wiedesk. 1
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zwolenników Austryi, jak Pac z pochlebnem wezwaniem do po-

pierania interesów francuskich.

Forbin przyby do Warszawy zbyt póno, by móg wpyn
w decydujcy sposób na krystalizujc si ju powoli sytuacy.

Kandydatura Neuburga nie miaa adnych szans, Kondeusza nie

pozwalaa mu postawi instrukcya Ludwika XIV, eby tedy uni-

kn obioru Lotaryuczyka trzeba si byo zdecydowa na jedynie

zgodn z planami Ludwika— elekcj Sobieskiego.

Elekcya ta nie bya ruchem czysto ywioowym. Oczywicie

entuzyazm tumów szlacheckich dla Chocimskiego bochatera gra

tu niepoledni rol, bd co bd jednak, projekt ten, zanim

zosta frenetycznie okrzyknity na polu Wolskiem, przeszed po-

przednio cay alembik polsko-francuskiej dyplomacyi.

Jeszcze 31 ^) stycznia 1674 pisze Marya Kazimiera do p. de

Pomponne, francuskiego ministra spraw zagranicznych o poparciu,

jakie mógby uzyska Marszaek wielki koronny od Porty (?),

gdyby si o tron polski chcia ubiega; Forbin kilkakrotnie ^)

podnosi ewentualno obioru Sobieskiego, który byby korzystny

dla Francyi, gdy Sobieski odnosiby si z yczliwoci do rki,

która mu do zajcia tronu dopomoga^). Stwierdza to wreszcie

sama Marya Kazimiera piszc w licie, przepenionym wdzicz-

noci za wszystko, co uczyni dla nich król francuski: „notre

exaltatation est un effet de Ses (L. XIV) bons offices" *).

Królewska bya to usuga, i do królewskiej zobowizywaa
wdzicznoci. Ludwik XIV zyskuje dziki czci zbiegowi oko-

licznoci, czci zrcznej polityce swego ambasadora — nowego,

a bezwzgldnie oddanego sobie stronnika, który lata cae idzie

teraz za wskazówkami, eby nie powiedzie rozkazami Wersalu.

1) Ar. J. III. T. I, s. 3.

») Tame s. 25, 31. Tom I.

") Tame T. I, s. 40. „Ce qui acheve entierement la satisfaction de

V. Majeste est que, relection n'ayant pu reussir pour le prince de Neu-
bourg, le sort soit tombe sur un sujet, qui a eu toujours autant de ve-

neration pour V. M... qui a robligalion de son elevation a V. M., et qui

par sa reconnaissance dont U a la repiitation d'etre plus capable qu'un

autre Polonais, et par celle de la Heine son epouse... me parait plus

ferm, que tout autre, et dans la disposition d'une plus grand dpen-
danc-c".

*) Tame s. 42.
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I lat caych obojtnoci i lekcewaenia najistotniejszych -
da Jana III ze strony Ludwika trzeba bdzie, by stosunek ten

ochód i ze szczerze gorco przyjacielskiego sta si obojtnym,

a nkoniec wrcz wrogim. S to jednak dzieje lat póniejszych.

Na razie sympatye francuskie Sobieskiego byy niezwykle ywe.
Na szybkie zrealizowanie ich nie starczyo czasu. Król w maju

obrany musia ju w sierpniu wyruszy na kresy, gdzie od wiosny

ju sygnalizowano wojn ^).

Rozrost potgi Turcyi, która ju od XV wieku zaja pierw-

szorzdne stanowisko pastwowe na wschodzie Europy przybra

w wieku XVII zastraszajce rozmiary. Zachanna polityka suta-

nów, rozbiwszy drobne organizmy pastwowe pówyspu baka-
skiego, skierowaa nadmiar swych monstrualnych si na ocienne

mocarstwa i pomimo walki na czterech frontach, kady rok pra-

wie przynosi jej nowe terytoryalne zdobycze.

Forbin, przyjechawszy do Polski zoryentowa si bardzo

szybko, e bez trwaego pokoju z Porta dyplomacya jego w Pol-

sce adnych korzyci nie odniesie "). Przedewszystkiem sutan

turecki, jako antagonista cesarza musia by stronnikiem Lu-

dwika XIV, nie mona wic byo pozwala na walk jednego

stronnika Francyi z drugim, ku oczywistej korzyci Habsburgów;

powtóre nato, by Sobieski, móg zacz dziaa pod wpywem
francuskim w jakimkolwiek kierunku musia mie koniecznie rce
wolne od takiego ciaru, jakim bya dla wojna turecka. To te
od samego przyjazdu ambasadora datuje si akcya, zmierzajca

do uspokojenia stosunków polsko-tureckich ^).

Ju w lecie r. 1674 ruszaj na wschód poselstwa polskie;

Karwowskiego *) do Porty z zawiadomieniem o eekcyi i z pro-

pozycy zawarcia pokoju,—Kaczorowskiego ^) na Krym z polece-

niem zjednania dla interesów polskich ewentualnego tatarskiego

1) Ms. A. E. Pologne. Ks. 40, s. 70, 14/IV 1674.

2) Revue d'histoire diplomatiue r. 1911 padziernik. Forbin Comte
de: Premier mission de Toussaint de Forbin en Pologne s. 532—3.

3) Kohler. Die Orientalische Politik Ludwigs XIV Leipzig 1907

s. 41—42.

*) Ms. A. E. Turuie 11 s. 540 28/IX 1674. Odpowied wezyra na
propozycye Karwowskiego. A. E. Pologne. Vol. 40, s. 298.

'=) Ms. A. E. Turuie Vol. 11, s. 43 17/VIII 1674. List Selim Gireja

do Jana III.
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porednictwa. Niezalenie od tych oficjalnych poselstw agituje za

spraw pokoju Forbin, wyprawiajc nawet do NointeFa ambasa-

dora francuskiego w Konstantynopolu—osobnego agenta Cafarel-

lego z listami ^), w których poleca spraw polsk opiece posa.

Nawet do Persyi wysiano ^), jak sygnalizuje Forbin dwóch ksiy,
majcych skoni szacha do wojny z Turcy i w ten sposób uto-

rowa Polsce drog pokoju. Sytuacya wydawaa si korzystn,

gdy Turcyi grozia wojna z Moskw i obie strony pragny po-

mocy Jana III; Forbin oblicza spraw pokoju wprost na tygodnie ^).

Rachuby zawiody. Pomimo wysików Nointera, mimo po-

mocy przychylnego Polsce Maurocordata, gównego drogmana

Dywanu, postawili Karwowskiemu Turcy tak cikie warunki, e
król absolutnie na nie zgodzi si nie móg ^). Zamiast ukadów
rozpoczy si dziaania wojenne. Król zdoby Bar, zatrzyma

wojska na zim w zdobytym równie Bracawiu, z wiosn za
rozpocz podbój caego szeregu miast na Ukrainie.

Nie przeszkadzao to ukadom, których suchotniczy ywot
nie dawa zreszt adnych wyników. Nowe poselstwa Muraw-

skiego ^) i Bidziskiego ^) nie potrafiy nawet zapobiedz wypra-

wie, jaka pod wodz Ibrahima Szyszmana zwalia si na Ru
w r, 1675. wietne zwycistwo lwowskie dao Polsce chwil

wytchnienia, rozpoczta jednak ju w nastpnym roku wyprawa

órawiska odsuna znowu na dugo upragnione zawarcie po-

koju. Trudno zrozumie, jak pokój ten, majcy bezwtpienia sta-

nowi punkt zwrotny w caej polskiej polityce Ludwika XIV na-

trafi na tyle trudnoci, i nawet wszechwadna na owe czasy

dyplomacya francuska poraa si z nim przez tyle lat, ostateczny

') Ms. A. E. Turuie V. 11 s. 8. Z Chanem póniej nieco korespon-

duje Betliune Ms. A. E. Turuie. Vol. 11, s. 61, 285.

2) Ms. A. E. Pologne Vol. 40, s. 388.

3) Ar. J. III. T. I. s. 115, 117.

*) Korespondencya dotyczca ukadów w Konstantynopolu grupuje

si mniej wicej okoo dokumentów: Ms. A. E. Turuie Vol. 11, s. 8, 43,

61, 118, 125, 134, 204, 246, 250, 265, 276, 285, 540, cho waciwie mniej

lub wicej bezporednio odnosi si tu caa ksiga 11.

5) Ar. J. III. T. I, s. 182.

•5) Zauski Andrzej Chryzostom Epistolae liistorico-familiares T. I

pars I, s. 572, vid. Listy Jana III s 263. (Wydanie Helcia por. nastpny
odsyacz).



za jego wynik zawdzicza naley waciwie wicej okoliczno-

ciom, ni teje dyplomacyi.

Czynników przeciwdziaajcych pokojowi byo kilka.

Niechtnym pokojowi by przedewszystkiem sam król ^). Fran-

cuskie sympatye Jana III byy jawne, byy jednak zbyt wiee,

by zwali z pokolenia w pokolenie wszczepian w niego niena-

wi dla póksiyca. Z listów do Marysieki wida wyranie, i
ukadajc si z Turkami dziaa on wycznie pod presy królo-

wej. „U tych pogan nic nie jest, pisze Jan III w r. 1675, tylko

eby cae posi Chrzeciastwo. al si Boe, e Murawski

oszuka nas. Ja si tern w sobie kontentuj, em temu nigdy nie

dawa wiary, alem musia na wszystko pozwoli, bo W. m. P. po-

cza by za na mnie, gdy na mnie skadano, e si mnie nie

chciao pokoju".

Stan ten potwierdza ambasador kilkakrotnie, piszc nie bez

intencyi zreszt podkrelenia wasnej zasugi o nacisku, jaki w tym

wzgldzie musia wywrze na króla.

Zwycistwa Jana III tembardziej nie mogy go skoni do

ustpstw, jako defensywne za, nie byy one na tyle decydujce,

by zmusi Porte do przyjcia podyktowanych jej warunków. Std
z drugiej strony podraniony nastrój dyp-lomatów tureckich, na

który skary si pracujcy gorliwie nad spraw pokoju NointeP).

Skary si on i na dum i nieprzystpno Turków, na intrygi

pewnych zainteresowanych w trwaniu wojny mocarstw, narzeka

nawet i na owe konkurencyjne starania pokojowe, jakie napy-

wajc zewszd psuj mu tylko robot, gdy Porta z kilku stron

interpelowana o pokój droy si coraz bardziej ^). W póniejszym

^) Biblioteka Ordynacyi Myszkowskich (w skróceniu B. O. M.) Kra-

ków 1860. Listy Jana III Sobieskiego i innych znakomitych osób. Prócz

przytoczonego, take list z 23/VII s. 262. „Owo zgoa tak poczynaj so-

bie, jako poganie, gdzie nie masz ani wiary, ani sowa, ani honoru. Jam
to bardzo dobrze wiedzia, alem na wszystko musia pozwoli, bo nawet
Wci sercu mojemu to perswadowano, e si mnie pokoju nie chciao".

Tame s. 265 sqq. Take Ar. J. III. T. I, s. 207. „II faudra, que les sena-

teurs persuadent, et obligent le Roi de Pologne a abandonner cette place

(Kamieniec) plutót, que continuer une guerre, qu'ils ne peuvent plus sou-

tenir et dont les suites ne peuvent, que leur etre tres funestes. Ce prin-

ce par lui meme ne prendra jamais ce partl".

2) Ms. A. E Turquie 11, s. 125.

3) Ms. A. E. Turquie 11, s. 265, 276.



przedórawiskim okresie brudzi tu Apafi ksi siedmiogrodzki,

który dla utrzymania si przy cieniu samozwaczego poredoictwa

rwa wci i nawizywa nike pokojowe ukady^).

Majc wskutek wojny tureckiej ograniczone pole dziaania

nie opuszcza jednak rk ambasador francuski. Z jednej strony

krzta si nad doprowadzeniem do kompromisu stosunków polsko-

tureckici, z drugiej przygotowywuje grunt dla przyszej na szerok

skal zakrelonej akcyi francuskiej w Polsce. Ju w par dni po

elekcyi wysya on obszerny memorya ^) polityczny, w którym oma-

wia zasze niedawno wypadki, a zarazem stawia program swej

dziaalnoci dyplomatycznej.

Jako wytyczna caoksztatu prac ambasady zasuguje ten me-

morya na blisze zajcie si nim.

Wstp zawiera ocen sytuacyi poelekcyjnej. Jest ona jak

wiadomo nader korzystna dla Francyi. Król i królowa jaknajle-

piej usposobieni dla Ludwika XIV, opozycya nie istnieje. Ten

entuzyazm naley, zdaniem ambasadora, koniecznie wyzyska i to

tembardziej, e plany Ludwika XIV w niczem nie krzyuj ani

osobistych interesów królewskich, ani ogólnopastwowej polityki

polskiej. Terenem, na którym przedewszystkiem da si uy po-

moc Sobieskiego s Wgry. Odwieczny manewr dyplomatyczny

zaszachowania Habsburgów od strony Wgier, stosowany przez

Francy stale przed i po Sobieskim znajduje teraz aktualne swe,

praktyczne zastosowanie. Z chwil, kiedy pokój turecki zostanie

zawarty, Jan III bdzie móg czy to skrycie, czy choby nawet

jawnie poprze malkontentów wgierskich, co zmusi cesarza do

wycofania pewnej czci wojsk z nad Renu dla obrony krajów

dziedzicznych i uatwi dziaanie armiom wschodnim Ludwika XIV.

Gotowo 3) Sobieskiego przystpienia do tych planów stwier-

dza zaczona przy memoryale deklaracya, w której w jasny,

1) Ms. A. E Turuie 11, s. 254. Uzupenienie instrukcyl dla p. de

Croix sekretarza ambasady i s. 265. List NointePa do Forbina.

*) Ar. J. III. T. I, s. 59.

3) Ar. J. III. T I, s. 69. Si TEmperour lui donn sujet de rompre

ii entrera en Silesie, quand bien meme la Republiue n'y voudrat pas con-

senlir, et cepcndant ii tachera d'engager la guerre par divers inoyens

qu'il a de donner du chagrin a la cour de Yienne, comme en fournissant

des troupes au grand Marechal, qui pour raisons de quelques biens,

qu'il a en Hongrie a des diffrens avec TEmpercur. Oue s'il faut agir a jeu



a niedwuznaczny sposób streszczone s offensywne propozycye

króla polskiego. Czeka on na pokój z Turcy i na subsydya fran-

cuskie, o których przysanie prosi teraz Forbin w kadej niemal

tygodniowej depeszy.

W stosunkach wgierskich drugiej poowy XVII wieku pa-

nuje taki chaos, e zoryentowa si w tych zawikanych dziejach

jest niezmiernie trudno. Cae panowanie Leopolda upywa na

nieustannej walce jego z narodem wgierskim. Postawiwszy sobie

za cel zamanie niezalenoci politycznej Wgrów, dy on do
w sposób równie wytrway, jak nieudolny.

Akcya wywoywaa reakcy. Zamachy absolutystyczne Leopolda

spowodoway reakcy w formie spisków i zbrojnych powsta prze-

ciwko Habsburgom, rozporzdzenia religijne podnosiy lud, kady
masom do rk bro przeciwko znienawidzonemu wojujcemu kle-

rykalizmowi wiedeskiemu. cicie przywódców arystokracyi w-
gierskiej, zdawienie powstania w r. 1672, konfiskaty dóbr, za-

miast uspokoi kraj rzuciy go tylko pod wpyw dyplomacyi tu-

reckiej, która odtd poczyna w dziejach wewntrznych Wgier
odgrywa powan rol.

W jednym obozie z Porta dziki stanowisku polityki wer-

salskiej znalaza si teraz i Polska.

Polityka ta wyzyskaa znakomicie korzystny moment, a grajc

po mistrzowsku na wybujaych temperamentach króla i magnatów

wcigna Polsk w wir tej walki, która przez pó wieku prawie

czerpie std swe soki oywcze.

couvert en Hongrie ii y fera passer un corps de six milles hommes,
moitie cava]lerie moitie infanterie, et un plus grand nombre, s'il est ne-

cessaire en cas, que la paix du Turc se fasse, et que le Roi ait agreable

d'en faire la depense. Ce corps, y compris les offlclers, couterait pour

trois mois cent mille ecus". Kilka za wierszy poniej: „En un mot, ii est

prt d'entrer dans tous les engagements, qu'Elle lui fera connaitre, de-

slreux de la servir de tout son pouvoir pour lui temoigner sa reconnais-

sance, esperant que le Roi par sa generosite voudra bien Taider de

quelque secours". Podobnie brzmi reJacya z dn. 24/VIII 1674. Ar. J. III.

T. I, s. 118. II m'a declare, que si V. M. desirait, qu'il fit quelque diversion

en Hongrie, ou en Prusse ii y engagerait, et ferait passer dans Tun et

dans Tautre pays tel nombre de troupes, quil conviendrait; que pour ce qui

etalt du subside, ii ne voulalt pretendre ni plus, ni moins, que ce qu'll

fallait pour enlretenir les troupes sur le pied, que la Republique les paye.'



Niepowodzenia pórodków w polityce z domem Habsburgów

popchny przywódców wgierskicli na drog radykalnych prze-

wrotów pastwowych. Syn namiestnika Wgier Wesselenyi jeszcze

w r. 1673 zaofiarowa Herakliuszowi Lubomirskierau koron w-
giersk^) wzamian za podjcie si wyzwolenia Wgier z pod

przemocy cesarskiej. Podobn propozycy uczyniono póniej So-

bieskiemu na rzecz syna, królewicza Jakuba 2). Monarchiczne te

projekty spezy na niczem. Król -owiadczy, i majc jednego

syna pragnie go przedewszystkiem zachowa dla korony polskiej,

Lubomirski po dugich wahaniach ulk si ostatecznie odpowie-

dzialnoci tak ryzykownego przedsiwzicia.

Ludwik XIV patrza sceptycznie na te projekty, tolerujc

je z tego tylko punktu widzenia, i pogoski te, rozdmuchiwane

umylnie do niebywaych rozmiarów, mogy dostarczy dworowi

wiedeskiemu niemao zgryzot i niepokojów ^).

Na Wgrzech rozpoczyna si silna agitacya francuska •*).

Agenci Ludwika XIV, jak Beaumont, Forval, czy Akakia kr
nieustannie po kraju, badajc stosunki i przygotowywujc teren

do akcyi powstaczej.

W relacyach ich przewaa optymizm, nieraz zamki na lodzie

w rodzaju budowanego w jednym z memoryaów poczenia W-

') Ms. A. E. Pologne. Vol. 40, s. 384. vid. Ar. J. III. T. I, s. 87

(excerpt).

^) Ms. A. E. Pologne. Vol. 52, s. 195 depesza Bethune'a do Wersalu

„Avant, que le Roi de Pologne parti pour rarmee, les HongroiS" lui en-

Yoyerent des Deputes pour lui demander sa protection, lui offrant de

faire elire son flis Roi du consentement genera de toute la Hongrie,

tant du parti, qui reconnaissait encore TEmpereur, que du leur. Sa M-te

Polonaise leur declara, que n'ayant qu'un flis, ii ne pouvait prendre d'autre

vue pour lui, que dans la Pologne. Sur cela ils me proposerent pour §tre

leur Chef". Tame Vol. 40, s. 382 dep. Forbina do Ludw. XIV 9/VII 1674,

a take V. 40, s. 385.

3) Ar. J. III T. I, s. 102. „Un de principaux fruits, que je desire,

que Vous tiriez de cette negotiation est la negotiation meme. II sera dif-

ficile, qu'il ne s'en repande quelque bruit, et le simple soupcon, qui en

passerait a Yienne me pourrait etre avantageux".

*) O ywotnoci tego fragmentu dyplomatycznego wiadcz roz-

miary zachowanej korespondency Kady rok przynosi kilka ogromnych
tomów. Agenci, jak Róverend, lub Porval pisuj dwa, a niekiedy trzy razy

na tydzie, listy ich staj si czasem wyczerpujcymi memoryaami po-

litycznymi, omawiajcymi szczegóowo stan kraju 1 bieg wypadków.
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gier z Polsk pod berem wspólnie obranego króla, a za zgod (?)

na to Porty otomaskiej ^).

Realniejszem byo ostateczne pozyskanie dla planów dywersyi

Jana III. Ustne zapewnienia królewskie nie wystarczay Ludwi-

kowi XIV, który par ambasadorów swoich do uzyskania konkret-

nego ukadu na pimie. Sobieski dugi czas nie godzi si na to,

zasaniajc si wojn tureck, która kady ukad pisany, czy nie-

pisany i tak zredukuje do zera. Rozpoczynaj si dugie zabiegi

ambasadorów usiujcych czy to przez obietnice natury finanso-

wej, czy uzyskania honorów na dworze „christianissimi", wymódz
na Janie III podpis jego na akcie przymierza. Czua korespon-

dencya, jak prowadzi osobicie z królem Ludwik XIV, order

S-tego Ducha, wreszcie zapowied wypacenia obiecanych ju daw-

niej 400000 fr. wpyny pojednawczo na Sobieskiego. cignity
przesadzonemi umylnie wieciami o chorobie królowej do Ka-
mierza, akceptuje^) on wreszcie w poowie padziernika r. 1674

akt traktatu w redakcyi Forbina, z podpisaniem jednak zwleka

jeszcze z gór pó roku, bo do dnia 13 czerwca 1675 ^).

W dobie pokoju órawiskiego jest kwestya wgierska w peni

rozwoju. Wypieszczone dziecko Forbina, duma jego i chluba, za-

rysowywuje si ona ju silnie w szeregu ówczesnych spraw polityki

ogólno-europejskiej.

Nie ogranicza si do niej jednak program prac ambasady

Forbina. Wkrótce po zainicyowaniu dywersyi wgierskiej, bo ju
w depeszy z dn. 9 lipca ^), rzuca biskup marsylijski nowy miay

^) Ar. J. III. T. I, s. 166.

2j ^r j UJ T. I, s. 150. Wanym jest tutaj cay memorya o uka-
dach Kamerzowskich poczwszy od s. 146.

3) Szczegóy zawarcia traktatu podaje równie Forbin: Premier
mission de Toussaint de Forbin en Pologne: Revue d'hist diplomatiue
r. 1911 padziernik s. 556. Ar. J. III. T. I, s. 210.

••) Ar. J. III. T. I, s. 88. „II n'y auralt pas moins de facilite a faire

des affaires a TElecteur de Brandebourg si la paix du Turc etait faite,

ses sujets etaut aussi disposes, qu'll8 sont a se soulever, et a se tlrer

de Toppression, qu'ils souffrent, et n'ayant besoin pour cela, que d'etre as-

sures de la protection de Pologne". Tame s. 98: .Instrukcya Ludwika XIV
Comme la foi de TElecteur de Brandebourg m'est toujours suspecte, et

qu'il est plus capable d'agir contr moi dans TEmpire, je serais bien

aise, que la crainte d'un allie, qu'il me croirait assure, le retienne d'entrer

dans des mesures, qui me solent contraires".
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pomys polityczny. Me zadawalajc si akcy wgiersk, propo-

nuje on Ludwikowi XIV urzdzenie dywersyi w Prusach ksi-
cych, która stanowiaby przeciwwag dla podejrzanej polityki Elek-

tora brandenburskiego. Pontny ten projekt w teoryi przynajmniej

nie natrafia na due trudnoci. Przymierze ze Szwecy pozwoli

na wkroczenie wspólnej, polsko-szwedzkiej armii do Prus i na Po-

morze, przyczem wrzenie ^) ludnoci Prus uatwi Polakom ogrom-

nie opanowanie kraju i utrwalenie si w nim. Szwecyi ^) wzamian

za pomoc dostaoby si Pomorze.

W wykonaniu projekt ten przedstawi si mniej korzystnie.

Przedewszystldem, nie mówic ju o tern, e do pokoju Polski

z Turcy, byo jeszcze bardzo daleko, nie byo bynajmniej rzecz

atw doprowadzi do skutku porozumienie szwedzko-polskie.

Wszelka dyplomacja tego rodzaju, majc z zaoenia swego utrud-

nione dziaanie dziki gromadzonym w cigu lat tylu niechciom

i nieufnociom, utykaa na kadym kroku, brak zdecydowanego

stanowiska ze strony Szwecyi i niedostateczne penomocnictwa,

jakie nadawaa ona swej warszawskiej ambasadzie, przewleka

spraw, która tylko popiechem moga bya co zrobi— na lata

cae. Charakterystyczn odpowiedzi ') na gos, okrelajcy iro-

nicznie Polaków, jako dobrych chrzecian, skoro mog tak szcze-

rze darowa Szwedom ca przeszo,—jest wrzawa, jak wywo-

aa kwestya przejcia korpusu szwedzkiego z Inflant na Pomorze.

Projekt ten natrafi w Polsce na tak energiczny protest, i For-

bin grozi ruin wszystkich planów dyplomatycznych w razie, gdyby

do spenienia jego przyszo *). Caa afera skoczya si rycho,

') Silne wzburzenie ludnoci Prus konstatuje w osobnym memo-
ryale Akakia Ms, A. E. Hongrie Vol. 2, s. 162. Tame 183 i Pologne Vol. 40,

s. 386.

») Ar. J. III T. I, 8. 94.

•^) Ms. A. E. Autriche VoI. 48. s. 286. ...„On tient Ics Polonais pour

fort bons Chretiens d'avoir pardonne si sincerement tous le passe aux

Suedois".

O Ar. J. III, T. I, s. 176. sqq. stycze 1675. „J'ose dire a V. M-te,

qu'il est a souhaiter de toutes les manieres que la Suede fasse ses di-

Yorsions d'un autre cóte, car si elle portait la guerre dans cette pro-

vince, cela sera capable de changer tout Tetat des affaires, et les Po-

lonais ne souffriraient pas, que la Suede s'emparat d'un pays, sur lequel

ils ont droit de reversion". — Podobne skargi wywoywao wogóle s-
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gdy okazao si, i chodzio tu o drobny oddziaek Szwedów

przemycajcy si do gównej armii, wykazuje ona jednak jasno,

na jak kmciych podstawacli opierao si polsko-szwedzkie poro-

zumienie.

Nieustanne zatargi, przy przewlekem traktowaniu sprawy

nadaj caej tej niezmiernie obfitej korespondencyi, zwaszcza przed

r. 1677 cliarakter dziwnie jaowy i bezbarwny. Caa sprawa po-

lega waciwie jedynie na tworzeniu nieskoczonych ^) projektów

dywersyi z królem, lub poza jego plecami, z wiedz i przyzwo-

leniem Rzpltej, czy bez niej.

Krelc szerokie plany i przygotowywujc dla nich grunt nie

mogli jednak ambasadorowie zaniedbywa pewnych pórodków,

które w urzeczywistnieniu tych planów jakkolwiek rol odegra

mogy.
Przedewszystkiem naleao dba o dobre stosunki z dworem.

Poza wielkiemi operacyami traktatowemi leaa caa sfera osobi-

stego stosunku z par królewsk. Uczyniono tu niezmiernie duo.

Zarówno Forbin, jak zwaszcza przydany mu od czasu koronacyi

Jana IIT towarzysz dyplomata, margrabia de Bethune nie opuszczali

dworu nigdy, a towarzyszc królowi z owów na zabawy dwor-

skie, z balów na posiedzenia i rady, dziki towarzyskim zdolno-

ciom i wyrobieniu zdoali doprowadzi stosunek ten do stopnia

zayej przyjani.

Pozyskanie króla ni mogo pozosta faktem odosobnionym.

Nato, by Ludwik XIV móg liczy na wydatniejsz pomoc Polski,

ledztwo armii szwedzkiej na Pomorzu, dajc tem temat do oywionej

korespondencyi midzy Vltrym, posem francuskim przy armii szwedz-

kiej, a Forbinem. Interweniowa tu nawet król szwedzki, przesyajc znów

za porednictwem ambasady francuskiej usprawiedliwienia i zapewnienia

przyjani dla dworu polskiego.

') O fantazyi, ale zarazem o rozpowszechnianiu tych planów ant-

pruskich wiadczy fakt, e nawet z Krymu przybyo do Sztockholmu po-

selstwo, przywoc listy od caej rodziny chaiisklej, prezent dla króla

w postaci bardzo podstarzaego i chudego rosynanta, oraz — propozycy
najazdu tatarskiego na Prusy. — Przyjto ich jednak dosy chodno, ra-

dzc im by energi swoj wyadowali raczej w armiach powstaczych
na Wgrzech, gdy na przemarsz czambuów przez Polsk RYplta na-

pewno si nie zgodzi Ms. A. E. — Suede Vol. 57, s. 95. 17/XII 1677

Feuuieres do Ludwika XIV.
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niezbdnem byo stworzenie tu stronnictwa francuskiego. Przy

ogólnej sympatyi, jak cieszya si Francya w Polsce w dobie elek-

cyi Jana III nie byo to zreszt rzecz tak dalece trudn.

Jeszcze w elekcyjnej swej instrukcyi ^) mia Forbin wska-

zane nawizanie stosunków z podskarbim w. k. Andrzejem Mor-

stinem, z Sobieskim naówczas marszakiem w. k. i kilku innymi

prowodyrami arystokracyi polskiej. Zadziergnite wówczas sto-

sunki stanowi teraz podstaw do uksztatowania nowego stron-

nictwa.

Naczelne stanowisko obejmuje w niem od samego pocztku

Morstin. Czowiek bezwtpienia jeden z najzdolniejszych wród
otaczajcej go sfery, zrczny dyplomata, przytem ca dusz od-

dany Francyi, staje si on praw rk nie znajcego stosunków

polskich Forbina, wspomagajc go rad, a w czstych finansowych

kopotach ambasadora nieraz i zotem.

Ceni biskup marsylijski te usugi Morstina i poleca go pa-

mici Ludwika XIV, wida jednak z korespondencyi ambasadora,

e prawdziwego zaufania do niego nie nabra, i widzia w nim

zawsze czowieka dwuznacznego, skonnego do wszelkiego rodzaju

oportunizmów. Ju w par dni po przyjedzie pisze '^) on o Mor-

stinie: „Dowiedziaem si z kilku róde, e jest to czowiek,

który ma wszdzie stosunki i ze wszystkimi naraz si ukada".

Wraenie to utrwalio si Forbinowi na stae, i korespondencye

jego o podskarbim tchn zawsze pewn nieufnoci, obaw przed

intrygami i machinacyami tego czowieka.

Domem polskim, który dostarczy Forbinowi, czy to drog
poredni, czy bezporedni niemao, i to najtszej miary sprzy-

mierzeców byli Lubomirscy. Starszy z dwóch braci Stanisaw

Herakliusz, czowiek o szerokiej skali yciowej, sigajcy z roz-

machem królewicia polskiego po koron wgiersk, — modszy
Hieronim, natura burzliwa i awanturnicza, niszy od brata i etyk

1) Ar. J. III, T. I, 8. 7 i 11.

^) Ar. J. III, T. I, s. 26, za relacya z 26/X 1676 A. E. Pologne

Vol. 51, s. 279 brzmi: „ii est bon, que S. M-te (L. XIV) sache, qu'il n'y a,

que trois porsonnes en Pologne sur lesuelles on puisse compter, saroir:

le Palatin de Russie (Jabonowski), le Chevalier Lubomirski (Hieronim),

et le Grand Stolnik". (Jan Wielopolski póniejszy Kanclerz). — Morstina

wród nich niema.
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i umysem, rezygnujcy ze wietnego losu koronata wgierskiego

do fuukcyi zwykego patnego agenta Ludwika XIV na Wgrzeci,
by w kocu po baukructwie polityki francuskiej, bez adnycli

skrupuów przej w sub cesarza Leopolda. Znaczn rol

w stronnictwie francuskiem odegra Wielopolski, z czasem po

Wyddze kanclerz w. k., niebawem przez oenienie si z siostr

Maryi Kazimiery szwagier królewski i blizki tronu czowiek. Na
dalszy plan sciodz nie tak ju bliscy, jak tamci, acz pi'zecie

yczliwi Francyi Sapiehowie. Zjednanym zostaje nawet Krzysztof

Pac kanclerz w. 1., Sieuiawski, Polanowski i wielu innych.

Od czasu do czasu wysya Forbin memoryay z relacy stanu

stronnictwa, charakterystyk poszczególnych jednostek i rodkami
pozyskania nowych stronników. rodkami tymi byy oczywicie

przedewszystkiem pienidze. Przy kadej z wymienionych osób

zaznaczona jest kwota, któr ambasador proponowa Ludwikowi XIV
do wypacenia, czy to w formie jednorazowej zapomogi, czy sta-

ych pensyi. Tak Jabonowski ^) np. ma bra 12,000 fr. pensyi,

Morstin 2) 9,000, kanclerz w. k. Leszczyski^) ma nadziej uzy-

skania 10,000 tal., co jednak król francuski zredukowa do 4,000;

Sapiehowie^) cznie 10,000 tal., Pac, Grzymutowski, wszyscy

wybitniejsi wspóczeni Polacy znajduj si wczeniej, czy póniej

na licie jurgieltników Ludwika XIV.

Przykre s do czytania te memoryay i rachunki, jeszcze

przykrzejsze bodaj przetargi, jakie prowadzili panowie polscy

i ogólna charakterystyka, jak im zato w depeszach swych wy-

stawia biskup marsylijski ^). Niepodobna jednak nie uwzgldni

tu tej okolicznoci agodzcej, jakim jest duch etyki owego czasu.

') Jabonowski by ju dawniej na odzie, bra jednak 9000 fr.,

jak to stwierdza rachunek wydatków elekcyjnych Forbina A. E. Pologne

Vol. 40, s. 232. Tam te po raz pierwszy uwzgldniona zostaa, udzielona

Jabonowskiemu za protekcy Sobieskich, nadwyka w liczbie 3000 fr.,

która z czasem ustala si, podnoszc ogóln cyfr pensyi do 12000 fr.

2) Ar. J. III, T. I, s. 49.

3) Ar. J. III, T. I, s. 99.

«) Ar. J. Ul, T. III, 8. 335.

S) Ar. J. III, T. I, s. 449 „Je ne conseillerais au Roi (L. 14) de

repandre Targent a plaines mains en ce pays ici; ii est meme dange-

reux d'y accoutumer les Polonais, habitues de longtemps a prendre de

tous cots, mais ii est impossible de se passer de ceux, qui sont dans
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Przekupstwo przestawao by grzechem, egzystowao jako clileb

powszedni wielkici i maycli. Francya, to niewyczerpane ródo

zota, przekupuje literalnie ca Europ. Contarini, ambasador

wenecki w Paryu, podaje ogóln cyfr sum wydawanych rocznie

w tym celu na 50 milionów franków ^).

Przekupstwa Francyi sigaj daleko w przeszo, dotycz

nieraz ju nie jednostek nawet, lecz caych grup spoecznych.

Na odzie francuskim stay od XVI wieku kantony 2) szwajcar-

skie, a niezalenem zupenie od tych oficyalnych pensyi, byo

przekupstwo prywatne, które, jak je oblicza Pomponne sigaoby

w tym kraju cyfry 250000 fr., gdyby je pacono regularnie. Po-

dobne stosunki spotykamy w innych krajach Europy. Przekupstwo

panuje niepodzielnie wszdzie. Nie byy wolne od niego elekcye

papieskie. Duc d'Estrees ambasador rzymski Ludwika XIV przy-

mawia si wyranie o 80000 tal. „pour service du roi pendant

un conclave"^). (Elekcya Innocentego XI r. 1676). Wiadomo co

si dziao w Anglii, w Prusach, czy zwaszcza nad Renem ^).

W tego rodzaju warunkach mona pobaliwszem nieco okiem

patrze na stosunki polskie.

Przytem naley do sceptycznie bra istotn warto de-

klaracyi olbrzymich pensyi, czynionych przez ambasadorów ma-

les plus grands postes". — Lub gdzieindziej A. E. Pologne Vol. 51, s. 279.

„J'ai rapproche le Chancelier do Lithuanie, mais, comme tout se fait ici

pour Targent, ii est a craindre, que Overbeck ne nous l'enleve". Najja-

skrawsz jest póniejsza depesza z 31/1 1681. Ar. J. III, T. III, s. 93.

') Klopp Onno. Das Jahr 1683 und der folgende grosse Tiirken-

krieg, bis zuin Frieden von Carlovitz. Graz 1882, s. 134.

'^) .Memoires de Pomponne s. 136. „Le traite de 1516 obligeait le

roi ii donner deux mille francs de pension a chaue canton; celui de

1521 y ajouta mille livres, ces sommes ont ete augmentees dans la suit

ou par la liberalitó de nos rois, ou selon la conduite de chaue canton.

Ouelues uns ont jusqu'a 20000 fr.".

8) E. Michaud. Louis XIV et Innocent d'apres les correspondances

diplomatiuoH ineditos. Paris editeur Charpentier 1882, T. I, s. 14.

*) Móinoircs de Pomponncs, s. 314.

Minimaln wobec cyfry przekupstw, ale znaczn, jak na ówczesne

stosunki europejskie sum wynosia dotacya na wydatki reprezentacyjne;

Forbln skary si jednak wci na brak pienidzy. Pomponne reguluje

wreszcie dania te kwot 1000 talarów miesicznie. Comte de Forbin:

Premier mlssion etc. Revue d'hist. dipl. 1911 IV, s. 532.
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gnatom polskim. Pensye te faktycznie pacone byy w czci, lub

niepacone wcale.

Chodzio o to, by moliwie wielk iloci obietnic zjedna

jaknajwicej stronników, o dopenienie umowy troszczono si tylko

wówczas, gdy cliodzio o jak zbyt pontn, lub niebezpieczn

osob. Do przytoczy nieustanne skargi, jakie w tej sprawie

zanosz król i kralowa, których zalegoci finansowe dochodziy

do ogromnych sum; na upominanie si podrzdniejszych figur nie

zwracano zupenie uwagi.

Bethune, towarzysz i nastpca Forbina chwali si w r. 1678

e „od dwóch ^) lat. odkd jestem w Polsce udao mi si kiero-

wa nimi (t. j. polakami) tak, e podtrzymujc ich wycznie tylko

nadziej, bez wydania przez W. K. Mo ani jednej gratyfikacyi,

rozpoczem z powodzeniem dywersy wgiersk i doprowadziem

prusk do pomylnego stanu". Byo w tem duo przechwaki, bo

wiemy skdind, e wanie z powodu swej rozrzutnoci spotka

si margrabia w Wersalu z nieask^), widoczna tu jest jednak

jasno tendencya, któr zreszt Ludwik XIV w instrukcjach swych

aprobowa i zaleca.

Charakterystyczn cech tranzakcyi przekupnych w Polsce

jest to, e ambasadorowie francuscy zahypnotyzowani wpywem,
jaki magnat polski wywiera na zagrodowego szlachetk, nie

szczdzili ogromnych nakadów i wytali wszystkie siy w tym

tylko kierunku, aby za wszelk cen pozyska dla swoich planów

tych wszechwadnych jak si zdawao trybunów ^). Szara masa

szlachecka nibyto zalena od swoich patronów, a jednak chwiejna

1) Ar. J. III. T. II, s. 61. 2/V 1678. „Depuis deux ans Sire, que je

suis en Pologne, j'ai ete assez lieureux de menager leur esprit en manier,
que les entretenant d'esperance, et sans qu'il en ait coute a V. M-te

aucune gratification pour Eux, j'ai commence avec succes la diversion de

Hongrie, et mis celle de Prusse en etat, que etc. etc...

2) Memoires de Pomponne s. 467.

3) Choby przytoczona ju powyej depesza z dn. 18/X 1677. Ar.

J. III. T. I, s. 449. Podobnie w dep. z dn. l/II 1677. Tame T. I, s. 349.

„Mon sentiment est, qu'il ne faut point s'attacher dans cette Diette icl

a gagner plusieurs nonces, dont le manege ordlnaire est de prendre de

Targent des deux partis, et de n'en servir aucun, mais seulement de se

bien assurer du Marechal de la Diette, lequel est deja bien intentionne,

et de quatre ou six personnes de credit, desquelles on ne soit point trompe".
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i ruchliwa — materya tak niezmiernie podatny dla wszelkiego

rodzaju demagogów i rozsypywanego przez nich w stosownej,

a decydujcej chwili zota — tum z psychologi i odruchami

tumu — b/a przez nich zapoznawana i lekcewaona zupenie.

Widzimy fakt ten w czasie elekcyi Michaa, ten sam system

trwa przez cay cig dyplomacyi Forbina, Bethune'a i Yitrego,

ten sam wreszcie bd popeni w kilkanacie lat póniej w czasie

elekcyi Augusta II ambasador francuski, zdziwiony znowu, skd
bierze sitj ten podziemny, a tak ywioowy prd przeciwny jego

planom.

Presya z góry istniaa niewtpliwie i lekceway znaczenia

jej nie mona, bd co bd jednak naród siy reakcyi nie za-

traci i skierowany w ten lub inny sposób potrafi wywrze wpyw
potny na oligarchi krajow.

Tak czy inaczej, z bdami, czy bez nich odegraa dyploma-

cya francuska w tym fragmencie dziejów naszych ogromn rol.

W niej ogniskuj si przez dziesi lat blizko wszystkie sprawy

polskie, ona czy i ujmuje w jeden wze dyplomatyczny kwe-

stye o tematach tak zdawaoby si rozbienych, jak sprawa Prus,

Wgier, czy Turcyi.

Tak odpowiedzialne stanowiska polityczne wymagay koniecz-

nie ludzi, którzyby zdolnociami z jednej strony, a wyrobieniem

dyplomatycznem z drugiej odpowiedzieli godnie woonemu na

nich zadaniu. Z kolei wypadnie si zaj pobien choby cha-

rakterystyk tych ludzi, ocen instytucyi, która w okresie, o ja-

kim mowa tak wielkie miaa znaczenie.

Ze wietnej szkoy politycznej wychodzili ambasadorowie Lu-

dwika XIV. W nieskoczonych pertraktacyach prowadzonych niemal

jednoczenie we wszystkich krajach Europy, pod osobistem, a nie-

zmordowanem kierownictwem samego króla urabiali si oni na rzut-

kich, a zrcznych, dworskich, a czujcych i dajcych odczu za sob
majestat i potg swego pana przedstawicieli dyplomatycznych.

Wybór Ludwika XIV co do ambasady polskiej by bardzo

trafny. Zwaszcza pocztkowy okres dyplomacyi Forbina, i pó-
niejsza wspólna ambasada obu posów francuskich jest jednym
szeregiem powodze. e powodzenia te nie zostay póniej wy-

zy.skanc, a stosunki midzy obu dworami ochlódy, to przy pew-
nych moe bdach ambasady pooy naley gównie na karb sa-
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mego Ludwika XIV, póniejsze katastrofy za s skutkiem dy-

plomatycznego niedostwa Yitrego. Narazie wicia ambasada

francuska peny tryumf.

Naley przyzna, i ambasadorowie strzegc interesów swego

króla odnosili si z yczliwoci dla Polski i jej spraw. Depesze

ich tchn uznaniem dla Jana III, w jednej z nich wystawia For-

bin wiadectwo patryotyzmu króla polskiego, kiedyindziej podnosi

zdumiewajce jego zdolnoci militarne^). W wiadomej sprawie przej-

cia przez ziemie polskie i pruskie korpusu szwedów zaj For-

bin stanowisko omal nie gortsze od króla, bronic energicznie,

z punktu widzenia interesów Polski, praw neutralnoci midzyna-

rodowej. Nie byy to uczucia zupenie bezinteresowne. Osobiste

widoki uzyskania kapelusza kardynalskiego, jakie ywi biskup

marsylijski znajdoway w Janie III bardzo yczliwego protektora.

Akcya, wszczta w tym kierunku cignie si przez cay czas po-

bytu Forbina w Polsce i tylko nieprzejednane stanowisko Waty-

kanu byo powodem odmownego stale zaatwiania tej nominacyi ^).

Jeeli w sympatyach biskupa byo duo cech stosunku prote-

gowanego do yczliwego opiekuna, to margrabia de Bethune mia
z Janem III o wiele wicej punktów stycznych. Jako szwagier

królewski ^) przyjeda on ju z tem, by, jak to ma zaznaczone

w instrukcyi, osobistymi wpywami wspomaga dyplomatyczn prac
Forbina, jako onierz zdolny i wykwalifikowany chwyci za serce

rozmiowanego w boju Sobieskiego, dajc si zreszt sam porwa
uczuciom uwielbienia dla genialnego wodza. Czowiek, który ze

zrcznoci i atwoci oryentowania si wród obcych mu wa-

runków *), a wic z kardynalnemi zaletami dyplomaty, umia -
czy prostot w osobistych stosunkach, co zjednywao mu przy-

jació, zjednao przedewszystkiem dobrodusznego do atwowierno-

ci króla.

^) Ar. J. III. T. I, s. 239. „Je n'ai jamas mieux connu, ce que vaut

le savoir faire d'une seule personne".

2) Duo szczegóów odnoszcych si do sprawy kapelusza kardy-

nalskiego dla Forbina dostarcza monografia hr. de Forbin p. t. Premióre

mission de Toussaint de Forbin en Pologne Revue d'hist. dipl. 1911. IV.

3) Oeniony z siostr Maryi Kazimiery.

4) Memoires de Tabbe de Choisy; collection Petitot tom 63, s. 491.

Mmoires de Pomponne, s. 440 dop.

Polska przed odsiecz wiedesk. 2
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Forbin gitki, ukadny dyplomata, hipokryta, udajcy rado ^)

z powodu przyjazdu Bethune'a, przeciwko któremu póniej na-

mitnie intryguje. „Niedowiarek 2), po za królem swym nie

uznaje niczego, umys przenikliwy i bystry z pozorami faszywej

porywczoci i szczeroci", maluje go wspóczesna charakterystyka.

W Rzymie zwano go dla tureckich machinacyi „prelat turc", —
w Paryu — „le cardinal Bontemps", z powodu protekcyi, jak
mia na dworze, dziki kamerdynerowi Ludwika Bontemps'owi ^).

Pozostali czonkowie ambasady francuskiej, to ju tylko

epigonowie. Nie licz si z nimi w Wersalu, o ile zgadzaj si

oni w relacyach z ambasadorami, krytykuj bardzo ostro kade
zakulisowe ich wystpienie.

Baluze, od 30 lat mieszkajcy w Warszawie, zgorzkniay

starzec, oponent dla opozycyi, nienawidzcy Polski i polaków,

cieszcy si kad ich wewntrzn, czy zewntrzn porak,
a w relacyaci swych obrzucajcy systematycznie botem wszy-

stko, co mu si pod pióro dostanie, króla, naród, wojsko, nawet

zwycistwa polskie; Akakia, weteran dyplomacyi francuskiej,

znany jeszcze z ukadów westfalskich, dzi ju tylko agent am-

basadorów w Prusiech i na Wgrzech, kilku modych wyrabiaj-

cych si dopiero w twardej szkole polsko-tureckich ukadów, to

skad ambasady, która zdoaa zapewni Ludwikowi XiV w Pol-

sce równie wietne, jak krótkotrwale zreszt tryumfy.

') Ar. J. III. T. I, 8. 250.

2) Michaud Louis XIV et Innocent XI... T. III, s. 94 i 95.

•'') Tame. O stronnic dalej czytamy: „Madame de Sevigne se mo-
qua de liii ainsi dans sa lettre 18/X1 1676: Le M. (arseille) a deja mande,
qu'il avait eu bion de la peine ii conclure cette paix (órawno). II souf-
fle, ii 8'essiiie le front, comme ce medecin, qui avait eu tant de peine
k faire parler cette femme, qui n'etait point muette. — Dieu sait quelle
bayarderio".



II. órawno.

A lutego 1676 roku, w 18 miesicy dopiero po obiorze na króla,

1 odbya si koronacya Jana III. Usilna agitacya ^), prowadzona

przez austryackie poselstwo za tern, aby do ceremonii tej nie

dopuci królowej, speza na niczem. Marya Kazimiera zasiada

obok ma na tronie koronacyjnym w katedrze krakowskiej. Am-
basada cesarska zamanifestowaa protest swój nieobecnoci na

uroczystoci '^}, a e nie móg w niej bra udziau i nuncyusz

Martelli^), który wieo przyby z Rzymu i nie otrzyma jeszcze

audyencyi u króla, cay wic blask dyplomatycznego orszaku spa-

da na Forbina, który te wystpi jak móg najokazalej, symbo-

lizujc niejako swem dostojnem odosobnieniem znaczenie i wy-
czno wpywu, jakiemu król Jan III podlega.

Rozpoczty zaraz po koronacyi sejm obradowa przez cay

czas pod znakiem wiszcej nad Polsk wojny tureckiej. Wpy-
wao to kojco na prywatne antagonizmy uczestników, budzc na

szersz skal zakrelon inicyatyw polityczn. atwe i polu-

bowne zaatwienie rozdania licznych w roku tym wakansów,

1) Ms. A. E. Pologne Vol. 40 s. 355. — rok. 1674.

Agitacya w tym duchu tlia i w spoeczestwie. Posowie mujdzcy
Stankiewicz i Grotliausz (Grothus?) zanosz manifest, w którym jeden

z punktów brzmi, jak nastpuje: „Domus Regia in omnibus provide cir-

cumscribetur, precipue in hoc puncto, ne serenisssimi Regis conjux co-

ronetur; idenim Remp-cam turbaret, aeque ac Reg Sigismundo Augusto

patrum memoria factum, cum Barbaram Radziviliam in uxorem duxis-

set..." Trudno nie dopatrze si w tem wpywu stronnika Austryi kan-

clerza W. X. L. Krzysztofa Paca. O agitacyi austryackiej pisze wyranie
Forbin Ar. J. III. T. I s. 247.

2) i 3) Ms. A. E. Pologne Vol. 50, s. 52. 2/II 1676. „L'Empereur n'ayant

point envoye d'Ambassadeur pour assister a cette ceremonie, et Mr le

Nonce, ne s'y etant pas trouve parcequ'il n'avait pas eu son audiance...."
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uchwaa o aukcyi wojska, nakazujca wystawienie jednego o-
nierza pieszego z penera uzbrojeniem na 28 dymów, — reforma

znamienna, jako mieszczca w zawizku ide regularnego wojska

polskiego, dalej potrójne pogówne, uchwalone w formie nadzwy-

czajnego wojennego subsydyum, wreszcie poruszona, cho nie-

stety przez osobisty zatarg Radziwia z Pacem, powikana

i ostatecznie pogrzebana sprawa korapetencyi i trwania wadzy

hetmaskiej, — to rezultaty tego niedugiego wzgldnie, bo

w kocu marca szczliwie ju zakoczonego sejmu.

Z uchwaami temi w rku móg teraz Jan III zakrela

sobie szerokie plany wojenne. Martelli nuncyusz, zagrzewajc

go do wojny z Porta ^) zapowiada Sobieskiemu poczenie si

chrzeciaskich Europy w jego obronie. Duchowiestwo polskie

zobowizao si do bezinteresownej zapomogi,— subsidium chari-

tativum— na cele wojenne. 2)

Zdawao si i pomylne losy wyprawy s zapewnione.

Tymczasem rzeczywisto nie zicia tych wszystkich w na-

rodzie pokadanych nadziei. Egzekucya uchwa sejmowych sza

niezwykle opieszale, gorzej wiele ni innych lat.

Konkretnych powodów tego uwidoczni si nie da.

Istniaa bezwarunkowo w kraju pewna agitacya przeciwko

wojnie, agitacya, której lady zbieraa skrztnie ambasada fran-

cuska, o ile wogóle nie byo to zbieraniem posianych przez ni
sam plonów. ^) Korespondencye Baluze'a mówi o wrzeniu ^)

jakie panuje w kraju, o protecie i obawach, jakie wywoa pro-

jekt wyjazdu Maryi Kazimiery do wód francuskich, plan w któ-

rym stary podejrzliwy dyplomata omiela si widzie ch opu-

szczenia Polski na zawsze z zebranymi w niej skarbami; znalaza

si tam te przysiua rota spiskowa jakiej fikcyjnej konfede-

racyi wielkopolskiej ^), skierowanej przeciwko „bezbonemu So-

1) Theincr Augustin. Monuments historiues relatifs aux regnes
d'Alexis Michaelovitz, Feodor III et Pierre le Grand czars de Russie,

Romae 1859, s. 103.

2) Theincr Monuments etc. s. 102.

8) Ms. A. E. Pologne, Vol. 51, s. 51 sqq.

*) Ar. J. III, T. I, s. 275.

^') Tame T. I, s. 305. Tekst jej, przysany przez Baluze'a do Pa-
rya brzmi: „My prawowierni chrzeciascy ludzie y synowie Królestwa
Polsifiogo strapionego od bezbonego Sobieskiego teraniejszego, gwa-
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bieskiemu"; dokument zakrawajcy wicej na „ad hoc" sprepa-

rowany paszkwil, zreszt nawet nie w duchu dyplomacyi fran-

cuskiej zredagowany.

Niekorzystnie te musiaa wpyn na egzekucy skandali-

czna nieco sprawa p. de Brisacier^), rozgrywajca si wanie
w lecie r. 1676 midzy Paryem, a Warszaw, afera, która dy-

skredytujc do pewnego stopnia Jana III, nie moga nie oddzia-

a ujemnie, chwilowo przynajmniej na autorytet polityczny króla.

Wszystko to razem wzite zoyo si na to, i pomimo wy-

danego w czerwcu nowego manifestu do województw, przypomi-

najcego Rzpltej jej zobowizania 2) i przedstawiajcego ca
groz na zerwaniu ju bdcych stosunków z Porta, zaledwie

15,000 ludzi stano w sierpniu pod wodz wyruszajcego na

wschód króla Jana. Z armi tego rodzaju niepodobna byo oczy-

wicie przedsibra jakich na szersz skal obliczonych projek-

tów zaczepnych, std te operacye wojenne r. 1676 byy pod

wzgldem strategicznym mao urozmaicone.

Król wyruszywszy w poowie wrzenia ze Lwowa ju 23

wrzenia by zmuszony okopa si przed Turkami w órawnie.

Oblenie trwao blisko miesic. Twarde warunki Ibrahima a-

godniay w miar odpieranych z coraz wiksz, bo desperack

ju fantazy szturmów, a wreszcie 16 padziernika doszo do

obustronnego porozumienia. Król odzyskiwa dwie trzecie Ukrainy,

rezygnowa za z reszty na rzecz kozaków pod protektoratem

Porty. Podole prócz Kamieca, który wraz z okrgiem pozostaje

stanowczo przy Porcie, stanowi ma nadal terytoryura sporne,

townie extra mentem nostram za zdrajców senatorów obranego, którzy

Polsk francuzom przewrotnym przedali; uciekajc si do Cesarza Im,
jako protektora cale naszego, przysigamy wiar, posuszestwo przy

Jego Cesarskiej Mci ludziach stawa, choby do jednego szlachcica

w Polsce zginionia za wiar wit, kocioy Boe, zakonne panny po-

brane, za wolno staropolsk, za szczero stawa. Tak nam Panie

Boe dopomosz".

^) Afera ta dotyczya niejakiego P. de Brisacier, który poda si
za nieprawego syna Jana III, a uzyskawszy protekcy królowej francu-

skiej wystpi z szeregiem pretensyi do króla polskiego. Dziki wmie-

szaniu si koronowanych gów, przybraa sprawa ta cechy szerokiego

skandalu dworskiego i posuya za to do oywionej korespondencyi dy-

plomatycznej. (Ar. J. III, T. I, 277—300).
'"') Theiner Monuments s. 104.
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O które obie strony przeprowadz specjalne pertraktacye; Lip-

kowie albo przenios si do Turcyi, albo wejd w sub polsk.

Zagonów tatarzy czyni wicej nie bd, jassyr za i zakadnicy

zostan zwróceni natychmiast po zawarciu pokoju. Wreszcie

zastrzega traktat pewne prawa dla katolików w wityni jero-

zolimskiej.

Pokój zosta zawarty; speni si postulat, który w cigu

lat caych nie schodzi z porzdku dziennego korespondencyi am-

basadorów francuskich. A jednak wanie ten najgorcej przez

nich upragniony fakt dokona si ironi losu zupenie od nich

niezalenie. Wprawdzie donoszc o pokoju pisze p. de Bethune:

„La paix ^) Mousieur vient de finir glorieusement nos soins, et

nos inuietudes", oraz obszernie omawia wpyw, jaki w tym wy-

padku wywara na królu Marya Kazimiera, to jednak s to pró-

ne przechwaki. Król by odcity od wiata, a wic i od wszel-

kiej korespondencyi przez cay czas trwania oblenia, przy boku

za jego nie byo ani Forbina, ani Bethune'a. Pierwszy bawi

na owe czasy z królow w Janowcu, Bethune — w okolicach

Lwowa. '^)

Nointe], zraony w Konstantynopolu nieprzejednan postaw
turków, jest ju nawet bliskim^) zakwestyonowania wogóle tak-

tyki ugodowej. W jednej z wczeniejszych swych depesz narzeka

on, i przez starania pokojowe daje si turkom chwil wytchnie-

nia i nabrania si, tracc wszelkie korzyci wynikajce ze sa-

boci Porty, która warunki swoje dyktuje Polsce jedynie na mocy
swego autorytetu i sawy.

Sam Sobieski wreszcie, przeczuwajc, i wszelkie podej-

rzenie udziau w pokoju tym obcej dyplomacyi mogoby go na-

razi na powane zarzuty ze strony Rzpltej, da do zrozumienia

1) Ar. J. III, T. I, s. 310.

2) Alibi Forbina stwierdzaj depesze jego: Ms. A. E. Pologne Vol. 51

Zakroczym s. 159 18/IX; Warszawa s. 165 — 20/lX; Janowiec pod Kamie-
rzem — 8. 178. 28/lX; s. 195. 3/X; s. 220. 13/X. — Bethune'a: Zakroczym
8. 139. 15/IX; Lublin s. 177. 26/IX; Lwów s. 214. 9/X; s. 231. 15/X; s. 249.

20/X. — Baluze siedzi cay czas w Warszawie.
») A. E. Turiiie Vol. 11, s. 118 „on leur (les Ottomans) demande

la paix, on les presse par toutes les instances les plus fortes, on leur

donn temps de prendrc haleine, et de se reposer, on laisse echapper les

ayantages de leur faiblesse...."
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Forbinowi, i nie yczy sobie, aby ktokolwiek do jego ukadów
si miesza. ^)

Bezwtpienia by pokój ten wypadkow istniejcyci w kraju

i w obozie królewskim stosunków, ostateczny jednak kierunek

tej wypadkowej wyama si zupenie z pod wszelkich postron-

nych wpywów dyplomatycznych, wic si cile tylko z tem,

aktorami i akcy órawiskiego dramatu.

Wraenie jakie wiadomo o pokoju wywara w Europie byo
ogromne. Po dugim szeregu lat wojny pokój ten wydawa si ponie-

kd niespodziank, przewrotem ^\ stosunkach midzynarodowych.

Oczywicie przyjcie, jakiego doznaa wie o nim nie byo
wszdzie jednakie, Ludwik XIV przyj za dobr wzgldnie mo-

net owiadczenia ambasadorów. 2) „Niema wiadomoci, pisze

p. de Pomponne do margrabiego, która by moga by tutaj ró-

wnie mile widziana i upewniam Panów, e niepodobna byo le-

piej wywiza si z poleconego wam zadania".

Rado Wersalu bya atwo zrozumiaa; pokój turecki przy-

wraca Janowi III swobod ruchów, pozwala na zrealizowanie

wreszcie wieyci niewygasych, jeszcze planów francuskich.

Inaczej zapatrywano si na t spraw w Wiedniu.

Speniy si obawy, jakiemi od kilku lat ju tchn tam

wszystkie, zarówno prywatne, jak urzdowe korespondencye po-

lityczne. Nie mówic ju o wznowieniu kwestyi wgierskiej,

przywraca traktat polsko-turecki status quo ant, z caem nie-

bezpieczestwem nowej wojny tureckiej, a przynajmniej potnej,

zbrojnej interwencyi tureckiej na Wgrzech.
Przedsiwzito rodki zaradcze. Osi ich jest agitacya na

wschodzie. Bottoni^) pose austryacki na dworze carskim, bardzo

1) Ar. J. III, T. I, s. 311. Porbin do L. XIV: „Je dois Monsieur

vous rendre aussi compte, comme ii m'a paru, que le Roi de Pologne

n'a pas voulu, qu'aucun ministre etranger, et surtout ceux de France

fussent aupres de sa personne dans le temps de la conclusion de la

paix, de peur, que le public, ses voisins, et les malintentionnes du Royau-

me ne publient, que ce n'est, que pour favoriser la France, qu'il a con-

clu cette paix."

2) Tame s. 314. „Jamais nouvelle ne pouvait etre recue ici plus

agreablement, et je vou8 assure, que vous ne pouviez mieux y faire vo-

tre cour".

3) Ms. A. E. Autriche Vol. 48, s. 219. 21/11 1676.
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przychylnie wówczas usposobionym dla Habsburgów, dy jeszcze

przed órawnem do przeprowadzenia kompromisu midzy Moskw,

a Polsk, gdzie mostem ugody maj by posiki moskiewskie,

a celem wspólna, cznie z Persy podjta wyprawa na Turcy.

Obecnie szerz si pogoski ^) o wysianiu do Polski wie-

tnego poselstwa austryackiego, które prócz zapewnie o wspó-

udziale trzydziestotysicznego korpusu rosyan, ma operowa obie-

tnic krociowyci sum na armi polsk w razie, jeeli król zde-

cyduje si zerwa wieo nawizane ukady.

Wyczerpanie finansowe dworu wiedeskiego kae z pewnem

zastrzeeniem traktowa te zote góry; trafnem jest tutaj przy-

puszczenie Pomponne'a, który podejrzewajc goosowno obietnic

sdzi, i cho^lzi tu raczej o podziaanie drog tego rozgosu na

opini polsk, i o skrpowanie króla w jego antiaustryackich

projektach.

Porak, jak poniós cesarz Leopold odczuto bodaj najsil-

niej w Rzymie.

Kardyna Odescalchi, który po mierci Klemensa X wstpi,

przybrawszy imi Innocentego XI, na stolic apostolsk, okaza

si niezwykle godnym zajtego stanowiska. Ten fizycznie tak nie-

pozorny czowiek, o marnem, schorowanem ciele, wykaza olbrzymi

potg ducha i umiowania idei, a podjwszy zapomnian od wie-

ków spraw walki z póksiycem, jak drugi Bernard z Clairveau,

powici jej energi i prac caego swego yci?.

Przygnbienie, jakie zapanowao w Watykanie na wie
o órawnie odbija si w przepojonym gorycz licie ^), jaki pa-

pie wysya w styczniu r. 1677 do Jana III.

1) Ms. A. E. Pologne Vol. 52, s. 191. 13/XII 1676. Bethune do

L. XIV: „On m'assure de plusieurs endroits, que FEmpereur a deja

nomme un Ambassadeur, qul dolt passer incessament avec iine superbe
suit, et on fait meme courir le brult, qu'il doit repandre beaucoup
d'argent, et offrir au nom des Moscovltes 30,000 mlUe hommes entrete-

nus, et 200,000 ecus pour le payement de Tarmee de Pologne en cas, que
les Polonais veuillent rompre la paix." Cho wskutek braku rodków
tranzakcya ta nie osignie skutków, lecz cel tych pogosek jest wido-
czny: zwiza rce Jana III w jego projektach osobistych.

2) Borthier Innocentii P. P. XI epistolae ad principes. Komae
1890—95. T. I, s. 43. „Etsi perpendentes rerum, in arcto positarum sta-

tura, n quo constltuta fuit Majestas Tua, ubi de iueundo cum immanis-
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„I cho uwzgldniajc trudne nader pooenie w jakie po-

pad Majestat Twój w cliwili wszczynania traktatu z najwikszym

wrogiem imienia clirze^ciaiiskiego wyrozumiewamy konieczno

powzi(itej ucliway, to jednak nie moemy przemilcze ogromu

niedajcego si wprost opanowa smutku naszego, gdy widzimy

olbrzymie klski, jakie z pokoju tego spadn na to przesawne

królestwo, i na ca Rzeczpospolit Chrzeciask".

W sowaci ty cli czu gorycz, niema w nich jednak niechci

do dworu polskiego za zawarcie owego traktatu, owszem jest

pewne wyrozumienie sytuacyi, które zreszt papie koczy sowami

ufnoci i wiary w to, e Sobieski obowizków chrzeciaskiego

wodza nie zlekceway i nie zaniedba. Tymczasem, ju w par dni

po licie zaszed fakt, który jawnie wiadczy o niechci kuryi

wobec rzdu polskiego. Kardyna Orsini, protektor Rzplitej kaza

mianowicie herb polski, umieszczony na froncie paacu kardynaa

przenie na poledniejsze miejsce w jednej z oficyn ^). Sprawa

ta, bdca jawnym dowodem pogardy dla Polski, narobia niemao

wrzawy na najbliszym sejmie, i dopiero osobistej interwencyi

Jana III trzeba byo, by herbowi dawne jego poczesne miejsce

przywróci.

Podczas gdy zapatrywania moc rstw na kwesty pokoju za-

rysoway si w ródach dosy wyranie— to o stanowisku, jakie

w tej sprawie zajo samo spoeczestwo polskie trudno jest nie-

zmiernie co konkretnego powiedzie; na podstawie kilku wzmia-

nek wspóczesnych niepodobna wnikn gbiej w psychologi da-

nego odruchu spoecznego.

simo Christiani Nominis hoste Pacis tractatu deliberavit, capti consilii

necessitatem commiserati sumus; reticere tamen neuimus intimae tri-

stitiae magnitudinem, qua pene conficimur, ingentia maa prospicientes,
quae ex hujus-modi Pace in praeclarissimum istud Regnum, universam-
que Christianam Rempublicam essent redundatura. Medias nihilominus
inter solicitudines non despondemus animum; firmam nimiriim in eo, qui
toties isti Regno praesto fut ad salutem, spem constituimus, fore, ut
perspectae fortitudini Tuae triumphalem iterum ad inclyta gsta viam
sternat, pristinumque. Duce te, eximiae Nationi decus restituat.

^) Coyer X. Histoire de Jean Sobieski; pierwsze wydanie Am-
sterdam 1761; w polskiem tómaczeniu Historya Jana Sobieskiego. Wilno
1852 wyd. Kondratowicza, s. 270. Jonsac ycie Stanisawa Jabonowskiego
(przek. z franc). Pozna 1868. T. II, s. 81.
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Naogó przyjto w Polsce wie o pokoju do nieprzychylnie.

Ju przy zawieraniu ukadów czul Jan III niepewno, czy uzy-

skaj one ratyfikacy Rzplitej, przeczuwa bowiem opozycy sej-

mow, podsycan oczywicie silnie przez agitacy austryack ^).

Pewne lady fermentów tycli znajdujemy w kilku, wprawdzie

wycznie zagranicznych ródach. Donosi o nich zaraz po za-

warciu pokoju nuncyusz^); silne wrzenie w Polsce konstatuje

w licie swym do papiea cesarz Leopold I ^), wreszcie margrabia

de Bethune w depeszy z dn. 28 lutego pisze *) wrcz o zamia-

rach króla wystpienia zbrojn rk przeciwko oponentom, usiu-

jcym przemoc zerwa obradujcy wanie sejm.

Znaczenie órawiskiego pokoju dla Polski byo ogromne.

Jest to punkt przeomowy, chwila przesilenia w konflikcie polsko-

tureckim, w którym obie strony doszy do stanu zupenego ju
znuenia i wyczerpania.

„...taki^) zwyk bywa najlepszy pokój, pisze Jan III, gdy

si jeden z drugim wprzód dobrze spróbuje".

Duga, ostatnim wysikiem prowadzona walka musiaa si
zakoczy duszym trwalszym pokojem. Polska wkracza teraz

w siedmioletni okres spokoju, denerwujcego wprawdzie i nie

traccego charakteru ciszy przed burz, a odrywajcego siy od

normalnej pracy narodowej, wolnego bd co bd jednak od

wojny i jej ciarów.
Zwaywszy na warunki, w jakich ya wówczas Rzplita, by

pokój ten dla niej stanowczo korzystnym, w okolicznociach, w ja-

kich zosta zawarty, by on wprost zwyciskim. Pod innym wodzem
i przy innem wojsku byy tu wszelkie dane na powtórzenie Cecory.

1) Ar. J. III, T. I, s. 341. Beth. do Ludw. XIV. — Jan III... „m'a

temoignó, que plusieurs considerations Tobligealent d'agir dans cette

affaire aveo une extreme circonspection, dont la premier, que le traite

do paix avec la Porte n'etait point encore ratiffie, et que meme TEmpe-
reur faisait ses efforts pour Tempecher, tant a Constantinople, que dans
les diettes du Royaiime".

2) Salvandy Histoire do Pologiie avant, et sous le roi Jean So-

bieski. Paris 1829, T. 11, s. 390.

^) Theiner Monuments etc. s. 107.

<) Ar. J. III, T. I, s. 357.

'•) Hibllioteka ordynacyi Myszkowskich. Listy Jana 111, wyd. Hel-

cia, 8. 287.



III. Przesilenie stosunków polsko-franeuskieh.

Sejm r. 1677 odby si wprawdzie spokojnie, ale te min bez

uchwalenia waniejszych jakich konstytucyi ^).

Opozycya szlachty podolskiej, która dziki traktatowi óra-

wiskiemu tracia dosownie grunt pod nogami, spowodowaa i
do ratyfikacyi pokoju tego nie doszo i sprawa ta, ab ovo prawie

poruczon zostaa wyznaczonemu przez sejm poselstwu Gniskiego,

wojewody chemiskiego. Inne uchway miay charakter raczej

negatywny, ni pozytywny. Redukcya i tak ju minimalnych si

Rzplitej pozbawiaa j ostatniej obrony, odbieraa mono de-

monstracyjnego choby oddziaania na nieprzejednane stanowisko

Porty. Konstytucja ta, zmierzajca z jednej strony do ulenia

skarbowi Rzplitej, z drugiej zwracaa si porednio przeciwko

królowi, którego zaczepne plany byy ju powszechnie znane.

Kwesty t zajmoway si jeszcze sejmiki ^), czego ladem
zaznaczone w instrukcyach dania, aby król pokoju z ociennemi

mocarstwami nie ama.
Chodzio gównie o jawne wystpienie króla przeciwko Pru-

som, musiaa za ta opozycya przybra powane rozmiary, skoro

Bethune radzi Ludwikowi XIV zaniecha narazie myli dywersyi

1) Volumina legum, wyd. 1738, s. 450 sqq.

2) Ar. J. III, T. I, s. 329. Beth. do Lud. XIV, 4/XII 1676: „Je suls

oblige Sire de Yoiis avertir, que tous leurs (ces. i elektor) ' efforts ten-

dent presentement a ller les mains au Roi de Pol. en faisant une con-

stitution, par lauelle ii ne lui sera permis de rompre avec les Princes

voisins sans le consentement de toutes les diettes". Agltacj^a osi-
gna skutek. Ar. J. III, T. I, s. 343. 30/XII Beth. do Pomp.: „Les petites

diettes, qui se sont tenues dans la Grand Pologne ont ete beaucoup
agitees; dans quelques uns on y a charge les nonces d'insister a la Diette

generale, que le Roi de Pol. fut oblige de maintenir Talliance avec tous

les Princes voisins."
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pruskiej, a zwróci gówn uwag na Wgry. Sprawy tamtejsze

miay istotnie znacznie wMksze szanse .powodzenia.

Rozpoczta tam ju w roku 1673 wojna kuruców tlia si
z mniejszem lub wikszem powodzeniem, bez przerwy i). Jest to

typowa wojna ludowa, podjazdowa, unikajca operacyi wikszemi

masami wojsk, prowadzona bez adnego planu.

Dopiero wdanie si w t sprawc ambasady francuskiej wpro-

wadzio do w^alki tej pewien ad i organizacy. Bethune uj sto-

sunki swe z „egzulami" wgierskimi w formy cisego traktatu 2),

moc którego wzamian za subsydya i posikowy korpus polski,

da natychmiastowego przystpienia caego kraju do akcyi prze-

ciw cesarzowi. Rozbicie jednak Wgier na polityczne ^ obozy,

a czsto wprost osobiste koterye, dwuznaczna wci dyplomacya

Apafiego, ksicia S'edraiogrodu, wreszcie wyczekujce, niezdecy-

dowane stanowisko Porty, opóniy znacznie wykonanie traktatu^

ywszem tempem tocz si wypadki dopiero w kocu r. 1677,

kiedy na tle antagonizmu midzy dwoma przywódcami magnateryi

wgierskiej Yesselenyim i Telekim wyrasta przyszy wódz i król

Wgier Emeryk hr. Tokoli.

Na razie jednak wodza tego cigle jeszcze brak. Jak ongi

Lubomirskiemu, tak teraz margrabiemu de Bethune zaproponowano

koron, wraz z buaw caej siy zbrojnej Wgier*). Zaskoczony

^) Ungarn im Zeitalter der Tiirkenherrschaft. Fr. Salamon s. 374.

2) Projekt traktatu; Ms. A. E. Hongrie Vol. 2, s. 247. — Penomo-
cnictwa dla Bethunc'a: tame s. 259. — Tekst traktatu: tame s. 292 sqq.

—

Ratyflkacya traktatu przez Lud. XIV: tame s. 318. — Zatwierdzenie teje

ratyfikacji przez deputatów wgierskich: tame s. 414 i 420.—Król Jan III,

pomimo nagabywania Bethune'a, w ostatniej tej tranzakcyi osobicie ucze-

stniczy nie clicia, wysa jednak delegata, biskupa kamienieckiego, Sta-

nisawa Wojcskiego.
3) Najwikszym warchoem politycznym jest tu Teleki, dziaajcy

zreszt w cisym porozumieniu z Apaflm. Cay ruch byby wybuchn
nieporównanie wczeniej, gdyby nie to, e w chwili kiedy wszystko ju
byo gotowe, Teleki, pod pretekstem braku decyzyl ze strony Porty

wstrzyma ca akcy, a przez pewien czas nawet grozi wrogiem wy-
stpieniem przeciwko ruchowi, wprowadzajc tem i do strategii i do dy-

plomacyi niebyway zamt. — Tukoi wypywa wanie przy przeprowa-

dzeniu kompromisu midzy zwanionemi stronami. — Ms. A. E. Hongrie

caa 2 ksiga.

*) Kohler Die orientalische Politik Lud. XIV s. 69 dop. „Lo Resi-

dent d'Alloniagne vous publiait dja couronne". Ms. A. E, Turuie Vol.
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temi propozycyami Bethune korony siQ ulk, na dowództwo za
byby siQ citnie zgodzi, gdyby nie to, e nie wypadao jako
ambasadorowi arcychrzeciaskiego króla hetmani rebelizantom

w walce ich z cesarzem Leopoldem ^).

Spraw wgiersk popiera jednak zarówno w Wersalu, jak

i w Warszawie z podwójn energi, a przedstawiajc w depe-

szach swoich korzystn dla niej sytuacy polityczn, zachca stale

swego króla do rozwinicia na tem tle szerokiej i energicznej

akcyi. Odpowied'), jak Ludwik XIV da margrabiemu w listo-

padowej depeszy r. 1676 bya penera stwierdzeniem zaufania,

jakiem król francuski darzy swego ambasadora. Zawieraa ona

szerokie i daleko idce kompetencye.

Mia tedy ambasador postara si o skonfederowanie cz-
ciowe za lada pretekstem armii polskiej i skierowanie tego quasi

zbuntowanego oddziau na AVgry.

By to dawny projekt margrabiego, który zyskiwa teraz

aprobat Wersalu, a co waniejsze podstawy materyalne, gdy
Ludwik XIV do depeszy swej doczy przekaz na Gdask w kwocie

10,000 dukatów.

Na razie do czasu, w którym daoby si to zrealizowa ma
Bethune polecone usilne popieranie malkontentów wgierskich in-

nemi drogami, przedewszystkiem za nieustanne czuwanie nad

Janem III, aby w sympatyach swych dla sprawy wgierskiej nie

ochód. Wreszcie poleca margrabiemu Ludwik XIV rozejrzenie

si w magnateryi polskiej, czy nie znalazyby si tam jednostki,

na których monaby si oprze w podjciu caej tej ryzykownej,

bd co bd imprezy.

Punkt za punktem wprowadza teraz w ycie Bethune po-

wysz instrukcy.

11, s. 325 Nointel 9/VIII 1677. „Si digne, que Vous soyez d'etre Roi, ii

m'a fau faire assurer la Porte, que vous n'aviez aucune pensee sur le

Royaume d'Hongrie". — Ms. A. E. Pologne Vol. 52 s. 196 oraz Vol. 52,

s. 131. Pomp. do Beth. „...votre nom remplit tout Paris depuls uatre
jours, et ...on aurait peine a y desabuser les mleux instruits, que les

Hongrois ne Vous ayent pas elu pour leur Roi.—Tels bruits toujours ne

peuvent etre que de bonne augure, quand meme ils n'iraient pas jusqu'a

la Couronne".
J) Ms. A. E. Pologne Vol. 52, s. 197, 198, 220. Ar. J. III, T. I, s. 401.

2) Ar. J. 111, s. 836 sqq.
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Wobec tego, e zarówno stanowisko króla, jak redukcja

wojska i agitacya w niem byy kwestyami, które ze wzgldu na

niewiadome odniesienie si do nich sejmu musiay uledz pewnej

zwoce, zaj si Bethune wynalezieniem i zjednaniem magnata,

który zechciaby obj rol protektora, a moe i wodza wgier-

skiego powstania.

Monowadc tym okaza si Hieronim Lubomirski, kawaler

maltaski, brat Stanisawa, marszaka w. k. niedoszego preten-

denta do korony S-tego Szczepana.

1 lutego 1677 donosi ambasador, i prowadzi rokowania^)

z kawalerem (Luborairskim); w trzy tygodnie póniej przesya

ju wiadomo o zawarciu traktatu ^), moc którego Lubomirski

w randze generaa lejtnanta armii francuskiej zobowizuje si
prowadzi ze swym 4000 ludzi liczcym oddziaem wojn tam,

gdzie i kiedy zada tego król Ludwik XIV.

Ukady z Lubomirskim weszy wkrótce na tak dobr drog,

e pozwoliy margrabiemu zrezygnowa z konfederacyjnego pro-

jektu, który ju z zaoenia trudny, w praktyce okaza si nie-

wykonalnym. Gazety niemieckie pisay ju oddawna szeroko

o dywersyi^), akcya taka mniej, ni kada inna nadawaa si do

konspiracyi, o jawnej za agitacyi w wojsku nie mogo by mowy.

Zamiast ryzykownego tedy przedsiwzicia, którem mona
byo ca Rzplt raz na zawsze przeciwko sobie obróci, mia
Bethune do czynienia z ofert jednostki energicznej i wpywo-
wej, której imi ju poniekd gwarantowao powodzenie, a na

któr w razie niebezpieczestwa mona byo zwali ca odpo-

^) Ms. A. E. Pologne Vol. 54, s. 81. „Ce que je fais presentement...

est de traitter secretement avec le Chev. Lubomirski, Grand Enseigne de

la Couronne, et de Tengager a servir sa M-te dans te lieu, qu'il lui plaira

de Tcmployer, avec 2000 hommes de pled, et 2500 chevaux de vlellles trou-

pes, lesuelles on pourra facilement augmenter selon le besoin... par le

crdt quo ledit Prince a dans les troupes de Pologne".

2) Ar. J. HI, T. I, s. 382.

8) Ar. J. III, T. I, s. 335. Ms. A. E. Autriche Vol. 48, s. 294. Ko-
respondcncya bezimienna: „L'on paro en cette cour (Wiede) fort libre-

ment contr la cour de Pologne disant qu'elle est toute francaise —
Jean III donna la main aux dits rebelles et aux francais". — Wicej li-

czono ju na szlacht. Tame ...on dit le plus grand bien du monde dc la

noblesse de Pologne bon portee pour les interets de la maison d'Autriche.
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wiedzialno. Bankructwo projektu jawnej dywersyi wigierskiej

z królem polskim na czele wykazao dobitnie, jak wan i ra-

cyonaln bya ta zmiana taktyki margrabiego de Bethune. Wobec

rosncej opozycyi spoeczestwa z jednej, a dyplomacyi austryac-

kiej z drugiej strony, tylko t drog dao si jeszcze co zrobi.

Lubomirski, popierany moralnie przez króla ^), materyalnie

za przez ambasadora gromadzi ^) w cigu lata okoo 4000 ludzi,

któr to si wysya stopniowo niewielkimi oddziaami na te-

ren wojny. ^)

W obozie austryackim wywoao to gwatown burz.

Cesarz zwraca si kilkakrotnie *) osobicie do króla, lub

do senatu polskiego z interpelacy o zacigi polskie na W-
grzech, nie zaniedbuje obowizków swych i rezydent austryacki

w Warszawie Zierowsky, wysyajc pono a 100,000 tal. ^) na

Litw, gdzie mia za sob wierny, a przemony ród Paców.

Przytem werbuje^) równie rozbitki redukowanej armii polskiej,

kieruje jednak zrcznie podejrzenia na Lubomirskiego i Bethune'a.

Agitacya umiejtnie przeprowadzona dopia celu. Gosy
opozycyi, które w konstytucyach r. 1677 zaznaczyy si ogólni-

kow zaledwie formuk ^), skierowan przeciwko popieraniu re-

1) Ms. A. E. Pologne Vol. 56 s. 168. Beth. do Pomp. „Le Roi de

Pologne... (a) envoye un courrier aupres du Chevalier Lubomirski, pour

lui dire d'agir promptement sans inuietudes lui promettant une protec-

tion secrete et entiere".

2) Ms. A. E. Pologne Vol. 55, s. 151. Tame VoI. 56 s. 168 21/VIII

1677 Beth. do L. XIV. Les troupes... „demeurent pretes dans les biens

de Rzeszów et Yolhynie". — Jan III radzi wysya czciami. — Tame
Vol. 56, s. 149 memorya o stanie wojsk Lubomirskiego.

3) Ms. A. E. Hongrie VoL 2 s. 368. 28/IX 1677. Ms. A. E. Pologne

Vol. 57 s. 40: Cyfry trudno ustali, waha si ona midzy 3—6000 woj-

ska nie umie jej okreli nawet ambasador, gdy nie wszystkie oddziay

wyprawione przez granice znalazy si na punkcie zbornym, co Bethune

przypisuje zdradzie i austryackiemu zotu. Wszystkie róda podnosz
wysok warto wojsk polskich.

4) Ms. A. E. Autriche Vol. 48, s. 306. Kopie tame 308, 418.

5) Ar. J. III, T. I, s. 421.

6) List Ktskiego (Ms. A. E. Hongrie Vol. 2 s. 319), skarcy si
na zuchwae werbunki austryackie.

') Yolumina legum. Rok 1677 s. 457. Wyd. 1738. „Prawa wszystkie

dawne i wiee o niewyprowadzaniu ludzi kupami swawolnych za granic

in toto reasumujemy".
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belii wgierskiej, przybierajc cechy gwatownego protestu. Uja-

wnio si to wyranie na sandomierskiej radzie wojskowej w po-

owie wrzenia r. 1677, kiedy lietman w. k. Dymitr X-e Wi-

niowiecki napad na postpowanie Lubomirskiego i Wielopol-

skiego, kompromitujce zarówno jego buaw hetmask, jak

i cze Rzeczypospolitej ^).

Komisya owiadczya si przeciwko kawalerowi i zadaa
ostrych przeciwko niemu rodków. Wychodzi uniwersa 2) het-

maski, bardzo energicznie zwracajcy si przeciwko gwacicie-

lom spokoju publicznego, biskup krakowski za Trzebicki zwraca

si wprost do Lubomirskiego z odezw, w której oznajmia mu,

i podobnem postpowaniem zamkn on sobie drog zarów^no

do oczekiwanej ordynacyi ostrogskiej, jak i do posiadanego ju
opactwa tynieckiego ^).

Ostatecznie Lubomirskiemu uniemoliwiono objcie dowódz-

twa na Wgrzech ponadto musia si on oczyszcza przed ko-

misya sandomiersk z udziau w powstaniu, zwalajc ca win
na Bohan'a, nowego wodza wgierskich si zbrojnych^).

Sprawa popierania ruchu wgierskiego usuwa si coraz

bardziej z pod kompetencyi dyplomacyi polskiej.

Z kwestyi polsko-francuskiej, staje si ona wycznie fran-

cusk. Wojska polskie walcz wprawdzie na Wgrzech z dobrym

1) Ms. A. E. Pologne Vol. 57, s. 40, 9/X 1677 lub list Morstina Ar.

J. III, T. I, s. 438.

2) Ar. Jana III, T. I, s. 439. „Providere contra insolentes ejus

modi congressus, legiones et vexilla reipublicae sum paratus, prout de

facto movebo, et hos jurium pacisue publicae violatores ubique locorum

toUi jubcbo, et si aliqui ex lilis, praesertim conditionis nobilis existerint,

et hulc insolenti accesserint coetui, talium bona fisco deponenda cedere

debent..."

3) Ar. J. III, T. I, s. 439. „Sciat Dominatio Vestra, quod tali facto

praecluserit aditum ad ordinationem Ostrogianam, et quod illius sit in-

capax, uti fautor hereticarum, jurium transgressor et uno verbo hostis

patriae, et, ipso facto, infamis". Zamiast wydrukowanego przez Wali-

szewskiogo „abbatiam Trinecensem", winno bj' zgodnie z oryginaem
„Tinecensem".

*) Ar. J. III, 8. 442. Ms. A. E. Pologne Vol. 57, s. 41. ...et la menie
chose (konfiskata dóbr i infamia) serait arrivee au Chev. Lubomirski si

par mon avis ii ne sc fut rendu lui meme a la Commission et n'eut fait

tomber sur le Colonel Boham toutes los levees qu'il a faites.
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skutkiem, i walczy tam bd jeszcze do koca niniejszej kam-

panii, ale nowa pomoc ju im z Polski nie przybdzie, wysiki

za margrabiego w celu wysania dalszych zwerbowanych przez

siebie zacigów napotykaj na coraz wiksze trudnoci.

Ju w styczniu ^) r. 1678 przytrzyma hetman w. 1., Micha
Pac, pieszcy na Wgry oddzia tatarów. Z drugiej strony

Porta zabronia-) baszom prowincji wgierskich, bdcych pod

jej protektoratem miesza si do spraw powstaczych, cay wic
ciar wojny spada na barki rebelizantów.

Kilka miesicy póniej donosi Bethune znowu, e w-da ruski

Jabonowski zaaresztowa 600 ludzi, przeznaczonych na Wgry,
przywódców za odesa królowi ^). Co gorsza e w faktach tych

widzi ju ambasador milczc aprobat króla, a zwaszcza kró-

lowej, któr jawnie ju poczytuje za stronniczk*) Austryi. In-

terpelacye, przeprowadzone w tej sprawie u dworu skoczyy si

na wymijajcych odpowiedziach króla i wojewody ruskiego. Sprawy

szy coraz gorzej dla Francyi; 27 maja przyby do Jaworowa^)

nuncyusz i na uroczystej audyencyi prosi króla, aby dalszemu

przemycaniu jakichkolwiek oddziaów na Wgry kres pooy, co

mu obiecano, dla wzmocnienia za nowej przyjani zosta nun-

cyusz zaproszony na ojca chrzestnego drugiego syna Jana III.

Audyency zakoczya uczta, na któr margrabia de Bethune nie

dosta ju nawet zaproszenia.

1) Ar. J. III, T. II, s. 24.

2) Ms. A. E. Pologne Vol. 58, s. 302.

3) Ms. A. E. Pologne Vol. 59, s. 116. „...ledit Palatin (de Russie) en

etant averti (o przyjciu nad granic 6 secin kozaków), en suit d'une

longue conversation avec la Reine, sans m'en rien dire, et ayant fait

couper le chemin auxdits Cosaues les obligea de retourner, et envoya les

chefs prisonniers au Roi".—Cz tych kozaków,' chce król wcieli do armii.

*) Ar. J. III, T. II, s. 66. „Ce qui est certain, c'est, que la Reine

menage secretement quelque chose avec la Cour de Yienne, et que Ton n'est

pas fache de la laisser flatter de ce cote la, de n'ielques esperances

de mariage et d'alliance, a laquelle TEmpereur certainement ne songe

point." — Tame s. 126. „La Reine de Pologne se donn entierement a la

maison d'Autriche".

5) Ms. A. E. Pologne 59 s. 133. Ar. J. III, T. II, s. 73. Sprawy id
le. Ms. A. E. Pologne Vol. 59, s. 154. „Le Roi et la Reine de Pologne,

...nie widzc w sprawie wgierskiej korzyci... ont traverse secretement

mes levees, ce que j'ai cru devoir dissimuler pour bien de raisons".

Polska przed odsiecz wiedesk. 3
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Skutki zabiegów nuncyusza nie day dugo na si czeka.

Ju w pocztkacli czerwca rozciodzi si prawdziwa niestety,

a hiobowa zarówno dla Wgrów, jak dla ambasady wie o ob-

sadzeniu ^) przez wojska wojewody ruskiego caego pogranicza

wgierskiego ze Stryjem i Skolem, jako wanymi punktami tran-

sportowymi w pierwszym rzdzie; dom wgierskiego agenta Ne-

mesaniego zosta zrewidowany i zrabowany, sam za Nemesani

osadzony w wizieniu.

Zanosio si na powany konflikt midzy królem polskim,

a ambasadorem francuskim, Bethune domaga si uwolnienia gra-

nicy, przedewszystkiem za uszanowania praw poddanych króla

Ludwika XIV.

Jak poprzednio jednak, tak i teraz interpelaoye te odnosz

bardzo poowiczny skutek.

Nemesaniego ostatecznie wypuszczono, nieporozumienie zo-

stao na pewien czas jeszcze zaagodzone i wyjanione, bd co

bd jednak s fakty te wstpem, genez budzcego si midzy
dworami Ludwika XIV i Jana III gbszego dysonansu. Przyczyn

konfliktu tego nie trzeba szuka daleko.

Niech spoeczestwa dla zaczepnych projektów francuskich,

potgowana jeszcze agitacy papiesk ^j i austryack, oraz ocho-

dnicie Jana III dla sprawy francuskiej, objawy, które w zarodku

daj si skonstatowa ju od pierwszych chwil ambasady Bethu-

ne'a, wystpuj teraz jaskrawiej.

Niech spoeczestwa dla idei dywersyi.

Nikt moe lepiej nie scharakteryzowa jej podstaw, jak sam

Bethune. „Czuj '') si w obowizku donie JKMoci, pisze on

do Pomponne'a, e wszystko to, co tu podejmuj dla Jego suby
jest do tego stopnia przeciwne prawom Polski i zapatrywaniu

wikszoci Polaków, e nie mog przyj na siebie odpowiedzial-

noci za to, co sta si moe na sejmie przeciwko mnie".

Trudno wymaga, aby przedstawiciel tego rodzaju pogldów
móg cieszy si sympaty spoeczestwa, które, cho zdezoryen-

') Ms. A. E. llc.ngrio Vol. 3, s. 79. Ar. J. III, T. II, s. 74.

2) Theiner Monuinonts rólatifs s. 116. List Leopolda I do papiea,
pisany w sprawie popierania przez polaiców powstania wgicrsliiego.

«) Ar. J. III, T. I, s. 461.



— 35 —

towane, gangren wszake czasów saskicli nie byo jeszcze do-

tknit^te zupenie.

Ambasador rozgorycza si do Poski coraz bardziej, narzeka

na zmienno polaków, na ici przedajno; piszc o posaci sej-

mowycli wyraa pewn nadziej na icli przyciylno, „gdy ^) in-

formacye, jakicli zasign tutaj o wszystkiem, co si na wiecie

dzieje, bd moe lepsze od tych, jakie przywieli z sob z wo-

jewództw, gdzie nienawi przeciw nam zakorzenia si bardzo

gboko".
Rozbrat z zadaniami spoeczestwa nie móg oczywicie nie

odbi si ujemnie na osobistym stosunku ambasadorów do króla

Jana III. Do wzgldów natury publicznej doczaj si tu jeszcze,

bodaj, czy nie silniej od tamtych dziaajce czynniki osobiste.

Jednym z nich, niewtpliwie najwaniejszym bya sprawa mar-

grabiego^) d'Arquien, ojca Maryi Kazimiery.

Czowiek, który nawet w ówczesnym Paryu zdoa zasy-

n ze skandalicznego trybu ycia, przytem biedny i przez wie-

rzycieli cigle napastowany, sta si dziki wietnemu zampój-
ciu córki teciem królewskim.

Marya Kazimiera, namitnie przywizana do ojca nie moga
znie tego ponienia, w jakiem y, a jakie porednio spadao

i na ni, i w^szelkimi sposobami staraa si wyrobi mu stano-

wisko godne nowej jego sytuacyi yciowej. Najatwiejszym rod-

kiem wydawao si wyrobienie mu drog dyplomatyczn jakich

zaszczytów na dworze Ludwika XIV, poczonyci z odpowiednio

uposaon synekur.

Poczwszy od dnia 8 czerwca 1674, kiedy wspomina o mar-

kizie po raz pierwszy^) biskup marsylijski, sprawa ta nie schodzi

z korespondencyi ambasady, przeciwnie staje si z roku na rok

coraz bardziej ywotn, a dojdzie z czasem do znaczenia jednego

z punktów zwrotnych caej polsko-francuskiej polityki. danie

1) Ms. A. E. Pologne Vol. 60, s. 247: „ils seront mieux informes

de ce qui se passe, qu'ils n'ont pu apprendre dans leur palatinats oii la

haine pour nous a pris de grandes racines".

2) S. Rubinstein. Les Relations entre la France et la Pologne de

1680—1683. Paris. 1913. s. 7. Henri de la Grange Aruien capitaine des

gardes de Monsieur.

3) Ar. J. III, T. I, s. 75.
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tytuu „duc'a" i ,.para" Francyi dla margrabiego d'Arquien powta-

rza siQ teraz w kadej literalnie depeszy ambasadora, i zapenia

ca prawie tre osobistej korespondencyi króla, a zwaszcza

królowej ^) z Ludwikiem XIV.

W Wersalu spotkaa si^ jednak ta sprawa z kategoryczn

odmow 2). Ludwik XIV posuwa si w sympatyacli swych dla

polskiej pary królewskiej daleko; nadaje nawet Marysiece tytu

córki arcychrzeciaskiego króla, na odznaczenie jednak najwy-

sz godnoci Francyi czowieka, który, jak margrabia d'Arquien,

tak niczem na to nie zasugiwa— zgodzi si nie clice stanowczo.

Wszelkie próby Maryi Kazimiery natrafiaj na odmow'n,

w najlepszym razie wymijajc odpowied; starania, które o tene

tytu pocz na wasny rachunek prowadzi margrabia de Bethu-

ne ^), wreszcie skandal z p. de Brisacier pogrzebay ostatecznie

ca t spraw.

Pogarda, okazana staremu markizowi nie bya jedynym ka-

mieniem obrazy.

Zalegoci finansowe Ludwika XIV wzgldem pary królew-

skiej byy ogromne. Std nieustanne, a nigdy prawie nieuwzgl-

dniane proby ambasadorów o wypacenie nalenych dw^orowi sum,

std ta ostrona polityka pórodków, nie zadawalniajca waci-
wie ani Sobieskiego, ani Ludwika XIV. Jan III skary si wci,
e za rozgoryczenie i opozycy, jak dziki francuskiej swej po-

lityce wznieci przeciwko sobie w kraju, spotyka go ze strony

Ludwik XIV absolutne lekcewaenie jego postulatów*).

1) Ms. A. E. Pologne Vol. 58, s. 16 i 18. Ar. J. III, T. I, s. 476,

T. II, s. 24, 26 etc. etc.

2) Niepodobna przytacza choby tylko stronnic depesz omawia-
jcych ten przedmiot. Charaliterystyczn jest tu depesza, w cigu której

Lud. XIV czterokrotnie powtarza sw odmown decyzy. Ar. J. III, T. 11, s.50.

3) Memoires de Pomponne s. 452 dop. „L'abbe de Choisy a pr6-

tendu dans ses Mómoires, et les historiens de Jean III ont affirme apres
lui, que le maruis de Bethune cherchait a obtcnir lui meme le titre de

duc et pair, et non ii le faire decerner au maruis d'Arquien. A cette

rivalit du beaupere et du geridre on a joint ia ridicule histoire d'un
certain IJrisacier..., leqiicl ne tendait..., qu'a jouer dans cette querelle in-

tstine lo role du troisiemo larron". Vid. Mem. de Choisy p. 420. Sal-

vandy t. II p. 383. Potwierdza to zreszt sam Beth. Ar. J. III, T. I, s. 340.

•) Typowym pod tym wzgldem, jest memorya króla Jana, pisany
w lipcu r. 1677. Ar. J. III, T. 1, s. 407, lub drugi ogromny z 5/1 1678.

Ms. A. K. Pologne Vol. 58 s. 26.
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A w miar tego, jak Jan III traci stopniowo kontakt z amba-

sad francusk, zdradzaj korespondencje Bethune'a coraz wikszy

niepokój przed wpywem, jaki zaczyna na dwór polski, a zwaszcza

na królow wywiera rezydent cesarski Zierowsky ^). Pontnemi

niewtpliwie byy dla domu Sobieskich jego propozycje wydania

za m, za królewicza Jakuba jednej z arcyksiniczek austryac-

kicli. e obawy te naogó bezpodstawne nie byy, o tern wiadczy

list Zierowskiego ^), w którym wystpujc z energicznym prote-

stem przeciwko protektorom powstania wgierskiego, powouje

si on na jak przyjacielsk deklaracy (amica declaratio), uzy-

skan u króla polskiego w Lublinie. Bliszych ladów umowy
jakiej niema, z samego jednak tonu listu wida, i stosunki

polsko-austryackie przybray nierównie serdeczniejszy, ni dawniej

charakter.

List Zierowskiego nosi dat 9 maja, dzieli go wic od wy-

padków z Nemesaiiim w Skolem niespena trzy tygodnie.

Pokój órawiski, po którym spodziewaa si tak duo am-

basada francuska nie posun bynajmniej naprzód sprawy pruskiej.

Zbyt siln moe bya opozycya spoeczestwa, wiadomo jak na

kwesty dywersyi reagoway sejmiki, zbyt sab przedewszystkiem

gotowo, jak do wojny tej okazywali sami szwedzi. Rokowania

ich z Janem III pomimo widocznej dobrej jego woli idnie-

^) Stanowisko wobec cesarstwa okrela zreszt sam król wyranie
w licie do Gniskiego, ambasadora wysanego w r. 1677 do Porty. „Je-

eliby tam udawano, e my, albo Rzpta w jakich z Cesarzem IMci
Chrzeciaskim jestemy niechciach, moesz Uprzejmo Wasza fasz
kademu bezpiecznie zada, i sam by informowany, e jestemy i b-
dziemy z Cesarzem IMci w takiej przyjani i konfidencyi, w jakiej z naj-

wikszymi naszymi moemy by przyjacioy. Przechodu do Wgier cale

ludziom naszym wzbronilimy, czego z wiksz teraz przestrzegaj pil-

noci". 24/IV 1678 Akta poselstwa Gniskiego. Bibl. Ord. Kras. T. 20,

s. 339. Vid. str. 33 dop. 4.

^) Ar. J. III, T. II, s. 79. Znamiennym jest urywek dep. Beth.

Tame s. 126. „Je ne dois pas cacher a V. M., ce qui est ici public, que

la Reine de Pologne se donn entierement a la maison d'Autriche, que

M. d'Arquien aura en arrivant des lettres de Prince de TEmpire, que le

Chancelier de Silesie est venu a la Cour pour des propositions a Tegard

de la Hongrie, ou ii a etó bien recu, et que le bruit se repand en Polo-

gne, que cette Cour changera entierement d'inter§t".
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zmiernie tpo, gdy Lilienhock, ambasador szwedzki w Polsce

Die posiada uigdy prawie penomocnictw, odpowiednich do zawar-

cia jakiejkolwiek umowy, co wjtwarzao w stosunku tym dziwnie

czcz i bezpodn atmosfer.

Jan III uda si w sierpniu r. 1677 do Gdaska, na skutek

zaszyci tam na tle religijnem zaburze. Drugim, conajmniej

oczywista równorzdnym powodem dyplomatycznej tej podróy

bya dywersya pruska. Król werbuje wojsko; archiwum gdaskie

zachowao kilkadziesit listów zacinych ^), wystawionych przez

króla w jesieni r. 1677 na rzecz „mów sprawnych i w kadej

sztuce biegych", przewanie wic inynierów, marynarzy i ludzi

z robotami wodnemi obeznanych.

Do podjcia akcyi przeciwko Prusom zobowiza si Jan III

ustnie jeszcze na wiosn ^); obecnie wytali ambasadorowie ca
sw sprawno dyplomatyczn, aby w ukadach jakie w sprawie

tej toczyy si z Lilienhockiem, uzyska potwierdzenie tego na

pimie.

Podobnie, jak dwa lata temu, ociga si Sobieski i tym razem

z podpisaniem umowy, która zarówno przed, jak i po podpisaniu

ma papierow pozosta. Do aktu tego dochodzi w Gdasku do-

piero w sierpniu 1677 r. ^).

Traktat polsko-szwedzki zawiera nastpujce punkty: Szwe-

dzi zobowizywali si do akcyi w Prusach Ksicych, które po

zdobyciu maj zosta w caoci oddane królowi polskiemu z wy-

jtkiem Memla, która to forteca tytuem gwarancyi pozostanie

w rkach szwedzkich. Jan III wzamian za to przyczy do armii

szwedzkiej szeciotysiczny oddzia polaków, który ma suy
Szwedom a do koca obecnej wojny. Zastrzeenia dotyczce ta-

jemnicy, i zobowizania obustronnej ratyfikacyi w cigu najdalej

trzech miesicy zamykaj ten wiele mówicy dokument.

Zanosio si na rozbiór Prus.

Traktat mówi o wydaniu zdobytych prowincyi w rce kró-

lewskie, nie wspominajc nic o Rzeczypospolitej, róda wspó-

') Archiwum pastwowe w Gdasku. Vol. 300—53-479. Stronice

nienumerowano, mniej wicej okoo str. 40. Listów tych jest okoo 50.

'^) Ms. A. E. Polegn. Vol. 55, s. 42.

8) Ar. J. UJ, T. 1, 8. 423, 424, 426.
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czesne pene s projektów i insynuacji dynastyczno-monarchicz-

nych króla Jana III.

Zbyt to szeroki temat, i zajby przy bliszem rozpatrzeniu

si w nim zbyt duo miejsca w niniejszej pracy, jednak choby

najpobieniej traktowany nie nasuwa wtpliwoci co do tego, e
Jan III, jak zreszt nie w tym jednym roku i nie w tej jednej

sprawie dy konsekwentnie do dynastycznej wadzy pastwowej,

bd w Polsce, bd w projektowanym i stworzonym ad hoc po

za jej granicami organizmie politycznym.

Obecna sytuacya nadawaa si i do tego rodzaju planów

jaknajlepiej. Jan III w imi ju nie francuskich sympatyi, ale

wasnego interesu objawia teraz ch moliwie szybkiego przy-

stpienia do akcyi zaczepnej.

Poniewa jednak z zaoenia traktatu wynikao, e korpus

polski ma by tylko posikowym, e zatem inicyatywa musi wyj
od Szwedów, domaga si jej wic teraz coraz energiczniej,

a gdy Szwedzi przez ca jesie r. 1677 nie daj o sobie znaku

ycia, stawia im w kocu ultimatum i) rozpoczcia dywersyi przed

20 grudnia, groc w przeciwnym razie zupenem wycofaniem si

z traktatu.

Tymczasem szwedzi nie byli absolutnie przygotowani do tego

rodzaju akcyi. Armia ich jeszcze w czerwcu r. 1677 liczy zale-

dwie 5000 ludzi ^); wojsko zdezorganizowane, oficerowie krajowcy

niechtnie usposobieni do projektu wymarszu z Inflant^). Mar-

szaek Horn *), wysany w r. 1677 na miejsce zmarego w Inflantach

generaa Fersena^), przyby do obozu dopiero w styczniu roku

1) Ar. J. III, T: i, s. 457. 2/XII 1677. „On ne doute point, qu'il

(Pac het. w. 1.) n'ayt dessein d'empecher de tout son pouvoir le passage

de Tarmee de Suede, ....ce qui a oblige le Roi de Pologne pour le pre-

venir de donner les ordres aux troupes, qu'il a leve d'etre pretes a mar-

cher le vingt du mois qui vient, d'envoyer un homme de consideration

au Marechal Horn.... pour lui declarer, que si Tarmee de Suede ne se

met en marche en meme temps, ii sera oblige ayant satisfait de sa part

a son traite, de casser ses troupes", które go rujnuj i wywouj opo-

zycy w kraju.

2) Ar. J. III, T. I, s. 400.

') Tame T. II, s. 39.

^) Ms. A. E. Suede. Vol. 57, s. 75.

'") Ms. A. E. Suede. Vol. 56, s. 291.
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nastpnego ^); zdefraudowawszy przytera po drodze pienidze skar-

bowe, w miesic za póniej zmar 2), pozostawiajc armi szwedzk

znowu bez wodza.

Waniejszym jeszcze by brak pienidzy. Lilieniock skary

si na to stale i ebrze o poyczk, lub zasiek naprzemian

u Jana III i u Ludwika XIV, e za u obu spotyka si z od-

mow, wic te i akcya szwedzka zamiera zupenie ^).

Tymczasem elektor nie zasypia sprawy. W grudniu r. 1678

wzi Szczecin, w styczniu za zwróci si do króla polskiego,

domagajc si wolnego przejcia przez Prusy Królewskie dla

wojsk, majcych obsadzi twierdze Prus Elektorskich^). Z drugiej

strony rozpoczyna on energiczn akcy dyplomatyczn, której cie-

kawy program zawiera jeden z preliminarzy gotujcego si w tym

czasie pokoju Brandenburgii z Dani. Zdaniem owego dokumentu

naley skierowa wojownicze impulsy dynastyczne Jana III na

atwe w danej ciwili do odzyskania Inflanty, lub nawet na Szlsk^),

do którego Polska tak dawne i uzasadnione ywi pretensye. Na
wypadek, gdyby te rodki, a zwaszcza drugi okazay si zbyt

ryzykownymi, pozostaje zawsze jeszcze zoto, którem monaby
albo wprost zachci króla do odstpienia od projektu najazdu

') Ar. J. III, T. II, s. 13.

2) Ms. A. E. Suede. Vol. 59, s. 93. Vol. 57, s. 233. Ludw. XIV do-

nosi Feuquieres'owi, i odebra od Bethune'a wiadomo o mierci Horna

i o postanowieniu, „qu'il avait fait prendre avant, que de mourir, de ne

point faire entrer Tarmee de Livonie dans la Prusse. J'ai ete tres sen-

sible a cette nouvelIe, qui ruin Tesperance" etc. etc.

3) Wobec Feuquieres'a, który usilnie par dwór stockholmski do

akcyi wykrcali si politycy szwedzcy coraz to nowym pretekstem. Naj-

czciej bya mowa o braku pienidzy, popularnym wykrtem byo wro-

gie stanowisko Litwy, lub ewentualno polsko-tureckiej wojny.

*) Poselstwo Hermana Essena. Ms. A. B. Pol. Vol. 58, s. 45.

') Ms. A. E. Suede. Vol. 58, s. 247. „...pour se faire faire raison des

prtensions si justes, qu'il a sur quelques principautes dans la Silesie".

A dalej w tyme preliminarzu „Cest n'est pas, qu'il ne fOt bien plus sar,

que Ton pdt attircr ii ce Koi si amateur d'argent des occupations au de-

dans de son Royaume, qui rempóchassent de se meler des affaires etran-

geres, et qui lui llsscnt perdre Tappetit de la Prusse Ducale. En quoi

les factions dc son Royaume pourraient servir utilement, et PEIecteur

ne manriuerait pas a y faire travailler avec grand soin par ses amis,

parliculierement par M. Pac,"



— 41 —

pruskiego, albo wytworzy mu w kraju warunki, któreby wogóle

realizacy myli tej uniemoliwiy.

Wpywy elektora w Polsce byy dosy powane. W obronie

jego interesów stan w krytycznym momencie kanclerz Jan Lesz-

czyski, dajc ^) od króla, by zaniecha planów dywersyi, na

któr nie moe pozwoli ani on, jako piastun praw Polski, ani

spragniona pokoju Rzeczpospolita. Pacowie, a za nimi Litwa ju
samem swem stanowiskiem wobec przemarszu szwedów przez

mud zaznaczyli swe pruskie sympatye, a i póniej zagraa stale

zacigom Sobieskiego widmo ligi Paców z elektorem. "Wiernym

wreszcie obozu brandenburskiego pozostaje prócz wielu innych,

znany w póniejszych dziejach Krzysztof Grzyniutowski, naów-

czas kasztelan, niebawem ju wojewoda poznaski.

Szwedom tymczasem upywa na czczych pertraktacyach zrazu

wiosna, potem lato i jesie r. 1678. Od nawizania rokowa trak-

tatowych z Janem III mija dwa lata, od poruszenia wogóle idei

dywersyi zgór cztery.

W korespondencjach z Ludwikiem XIV zwalaj oni win na

Sobieskiego, w pertraktacyach z Janem III na brak pienidzy,

których cho troch pragnliby wyudzi. Jan III zniechca si

pokilkakro i chce znosi swe zacigi ^) tak, e tylko zrcznoci

ambasadora francuskiego zawdzicza naley, i wytrwa on tak

dugo w wiernoci dla szwedów i ich traktatu. Tak bezgranicz-

nie niedonie prowadzona akcya zakoczya si ostatecznie ka-

tastrof.

Ms. A. E. Hongrie. Vol. 2, s. 350. Skdind snu elektor intrygi

i na dworze ksicia siedmiogrodzkiego, gdzie sa listy ostrzegajce

Apafiego przed monarchicznemi zakusami Jana III i Betliune'a. Wobec
króla polskiego operowa elektor rodkami analogicznymi z ambasad
francusk, oflarowywujc mu trzy województwa inllanckie wzamian za

pomoc przeciw Szwedom. Propozycye te ponawia on cigle, tak e Jan III

uywa ich czsto za atut w dyplomacyi z Ludwikiem XIV, podkrelajc
przytem zawsze stao sw, która nawet takim pokusom si opiera.

1) Ar. J. III, T. I, s. 446.

-) Ms. A. E. Pol. Vol. 58, s. 135. Zacigi pruskie kosztoway z gór
pó miliona franków, jak wykazuj dwa, uzupeniajce si rachunki Be-

thune'a na 65,800 i 483,000 fr. He w tem wypado na Jana III, a ile na

Ludw. XIV rachunki te nie zaznaczaj.
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Szwedzi wyruszywszy nareszcie w griKlniu^) r. 1678 do Prus,

wegetowali tam w cigu miesica, w kocu za zostali pobici na

gow przez elektora w bitwie pod Kuckerness, przy ujciu Niemna.

Z wielkiemi -) stratami cofnli si oni do Inflant, elektor za wy-

stpi na sejmie grodzieskim z szerok akcy opozycyjn, ata-

kujc za porednictwem swych adherentów politycznych stron-

nictwo francuskie i stojcego, przynajmniej de nomine, na jego

czele— króla Jana III.

Kwestya szwedzka przestaa istnie. Pozostawia ona spoe-

czestwu polskiemu powszechne tylko rozgoryczenie, Janowi III

za cay szereg zawodów i rozczarowa, oraz olbrzymi niedobór

finansowy, który niezaatwiony w Sztockholmie, skierowany pó-
niej do Parya, i tu równie pozostawiony bez odpowiedzi stanie

si wkrótce nowym momentem destrukcyjnym zachwianej ju nieco

polsko-francuskiej przyjani.

1) Ms. A. E. Pol. Vol. 61, s. 201. Tame Vol. 61, s. 207. „L'arm6e
de Livonie a passo la rivicre de Memel, nonobstant ropposition, ...que

toute la milice de Prusse soutenue do quelques troiipes reglees a tache
d'y apporter". Mogi^ miao zaj l)ezbronny Królewiec. Siy elektora
sabe. Na razie odpoczywaj.

2) Tame Vol. 62, s. 127. Straty szwedów miay siga 3000 ludzi,

prócz jeców.— Depesza z dn. 5 lutego. Tame Vol. 62, s. 140 wspomina
nawet o planach elektora zaniechania walki nad Renem, przerzucenia
si na wschód i wyparcia szwedów nietylko z Prus ale i z Inflant. Ina-
czej nieco owietlaj spraw t Mómoires du Chevalier Beaujcu s. 66.



IV. Sejm grodzieski r. 1678—9.

Przepotnem ^) i wietnem przedmurzem Rzeczypospolitej Chrze-

ciaiiskiej byo po wsze czasy Królestwo Polskie, i dziki

odpieranym stale atakom pogaskim zdobyo niezwycionemu m-
stwu swemu wspania saw po wszystkich ziemiach".

„I cho* znana cnota wasza rczy, e nic przez Was przy-

jtem by nie moe, co obcem byoby odwiecznej sawie Waszej,

to jednak, poniewa z bólem nie do wiary dowiedzielimy si
o majcych odby si na najbliszym sejmie obradach ratyfikacyi

pokoju z Turcy, który nietylko cik plam pooy na imieniu

Waszem, lecz samemu Królestwu narzuci haniebne jarzmo nie-

woli, przeto z ojcowskiej mioci, któr otaczamy Was i z Pa-

J) Theiner s. 128. Berthier T. I, s. 177. „Praevalidum, ac illustre

christianae Reipublicae propugnaculum habitum semper fult Poloniae

Regnum, atque ob repressos omni tempore Barbarorum circumfremen-

tium impetus ezimias ubiue Terrarum invictae fortltudini suae laudes

comparavit. Etsi autem perspecta Nobilitatum Vestrarum virtus nihil

a vobis unquam admittendum spondet, quod a tam praeclaris avltae glo-

riae titulis alienum esse possit, quia tamen incredibili cum animi dolore

accepimus in proximis istius Regni Comitiis agi debere de stabilienda

cum Turca Pace, quae non solum gravissimam vestro nomini notam inu-

reret sed Regno ipsi durissimum prope sewitutis jugum imponeret, pro

paterna, qua Vo8 et inclytam Nationem istam prosequimur, charitate,

proque Pastorali solicitudine... continere Nos non potuimus, quin ab hu-

iusmodi Pace firmanda vehementiori, quo possumus, studio dehortare-

mur, Vobis ad oculos ponentes, non alia de causa vaferrimum hostem in

praesens Pacem amplecti, quam, ut a Moschis sejungat vires vestras Re-

gnumque istud opportuno sibi tempore inopinato aggrediatur et oppr-
mat... Occludite, viri fortes, turpibus atque iniquis conditionibus aures

vestras, et avita vestraque ipsorum decora animo reputantes... pectus

vestrum pro patriae et causae publicae salute immanissimo hosti con-

stanter opponite".
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sterskiego obowizku... nie moemy si powstrzyma, aby od

pokoju takiego jaknajgwatowniej Was nie odwodzi, kadc przed

oczy Wasze to, e chytry wróg po to tylko przystaje na obecny

pokój, aby tem acniej, odcignwszy siy Wasze od Moskwy,

—

królestwo Wasze napa i podbi".

„Zamknijcie mowie sawni uszy wasze na tak haniebne

i niegodne w^arunki i, pomnc na odwieczn przodków waszych

i wasz chwa, przeciwstawcie pier Wasz i si staroytn

najwikszemu wrogowi chrzeciastwa".

Takiemi, icie spiowemi sowy przemawia do narodu pol-

skiego Innocenty XI w licie swym do senatu z czerwca 1678 r.,

wnoszc jednoczenie za porednictwem nuncyusza do akt Metryki

Koronnej uroczysty protest przeciwko rokowaniom pokojowym

z Turcy ^).

Urzdowym tym dokumentom towarzyszyy liczne osobiste

pisma, w których papie stara si zwróci uwag panów polskich

na groce niebezpieczestwo wschodnie i zachci ich do oba-

lenia, lub przynajmniej odroczenia traktatu. Niema prawie dy-

gnitarza polskiego, nie mówic ju oczywicie o biskupach, który

nie byby zaszczycony osobnera brevem papieskiem ^).

Kwestya turecka zajmuje znowu dominujce stanowisko wród
dyplomatycznych zagadnie Polski.

Wyznaczony przez sejm r. 1677 pose do Porty Jan Gniski,

w-da chemiski wyruszywszy w maju z Polski stan w sierpniu

tego roku w Stambule, w dniu lO/YIII za odby tradycyjnie

wspaniay wjazd poselski ^).

Ju pierwsze audyencye wykazay jasno, e Porta zajmuje

wzgldem poselstwa polskiego stanowisko jeli nie nieprzychylne,

to w kadym razie obojtne. Uwidocznio si to ju przy roz-

kwaterowaniu ambasady. Ogromne 300 ludzi i koni liczce po-

1) Biblioteka ordyn. Krasiskich, Muzeum Konst. widziskiego,
Tom 20, 21, 22. :^.róda do poselstwa Jana Gniiiskiego, w-dy chemi-
skiego, wyd. Franciszek Puaski (skró. róda d. p. G.) s. 453. Ms, Ar-
chiwum gównego Metryka kor. ks 214, s. 52.

2) U I3erthier'a znajdujemy okoo 30 listów pokrewnej cile z przy-
toczonym treci, rozesanych do dygnitarzy polskich.—T. I Stronice circa

175—190.

^) róda d. p. (iniskiogo s. 27.
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selstwo otrzymao na mieszkanie ciasny i niewygodny budynek,

w którym nb. zaraza pocza si rycho szerzy w zastraszajcy

sposób. Nadto spotykay w-d cielmiskiego ze strony turków

nieustanne przykroci i szykany.

Z czasem t polityk drobnych szykan przeniesiono w peni

na grunt zasadniczych kwestyi dyplomatycznych. Poczwszy od

13 wrzenia 1), w którym to dniu uzyska Gniuski audyency su-

taiisk, przez cay rok wlok si zawikane i z natury swej ju
zreszt cikie pertraktacye pokojowe. Turcy do niedwuznacz-

nie dawali do zrozumienia, e Podola nie odstpi — Gniski na

podobn zmian traktatu órawiskiego zgodzi si nie móg.
Dla przeprowadzenia tej opozycyi koniecznem byo jednak popar-

cie kraju. Gniski na podobne poparcie liczy nie móg. W ko-

respondencyi, jak prowadz z Gniskim pozostali w kraju dy-

gnitarze, przewaaj wprawdzie gosy otuchy i dania energicznej

alicyi u Porty, yczenia te jednak nie poparte tym jedynym argu-

mentem, jakim by tu moga by sia pastwowa, trac zupenie

na znaczeniu, schodzc do roli zwykych frazesów politycznych.

Korespondencya ta jest dziwn mieszanin^) oportunizmu

i protestów przeciwko zachannej polityce Porty; panuje w niej

1) róda do pos. Gn. s. 36.

Ms. A. E. Turuie. Ks. U prawie caa powicona jest sprawie posel-

stwa Gniskiego. Nointel bardzo gorliwie popiera posa polskiego. Zrazu

stosunki midzy ambasadorami byy jaknajlepsze, póniej jednak Gni-
ski zbliy si wicej do rezydenta cesarskiego, co oczywicie wywoao
ozibienie dawnych stosunków. Depesze Nointela, niezmiernie szczegó-

owe, daj ciekawe uzupenienie relacyi Gniskiego, zwaszcza ze wzgl-

du na stwierdzenie silnego rozdwiku, jaki zachodzi midzy Gniskim,

a sekretarzem jego Rzewuskim, co w relacyach polskich sabem tylko

odbio si echem. Rzewuskiego stawia wogóle Nointel na pierwszym

planie ambasady polskiej.

2) róda do pos. Gniskiego s. 251, 278, 303, 339, 342, 378, 383,

386 etc.

Jeden z urywków: e „difficultat dwór tameczny wzgldem Baru

i Midzyboa, to nie miao tenere W. M. m. m. Pana, poniewa pod óra-
wnem stetit, aby przy tamtej stronie zostawao i magis optandum, quam
sperandum, eby W. Mo Pan in partem Rpcae wytargowa, niech je-

dnak P. Bóg wspiera W. M. m. m. Pana w tych pracach, aby cum plena

gloria móg powróci." Charakterystyczny jest list Michaa Paca z 24/III

167S, s. 303.
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niespokojna i nerwowa atmosfera zapdów wojennych, a zarazem

wiadomo tego, e jest to jeszcze zadaniem ponad siy narodu,

—

e sytuacya, jaka si wytworzya jest stanem przejciowym, który

pokierowany w ten, lub inny sposób doprowadzi musi jednak

w kadym wypadku do powanycli konsekwencyi.

Wobec niemonoci reakcyi zbrojnej, jedyn drog oddzia-

ania na bieg wypadków bya dyplomacya, w niej za jedynym

rodkiem — zaszaciowanie Turcyi pokojem polsko-moskiewskim.

Sprawa ta staje si najywotniejszym tematem polityki zagra-

nicznej polskiej r. 1678.

„W tem ^) tylko rzeczy zawisy, pisze Jan III w listach

zwoujcych senatorów na narad do Lublina, kto wprzód z Mos-

kw straktuje my albo Porta i ten najwikszy jest cel consiliorum

publicorura".

W myl teje alternatywy obradowaa lubelska rada senatu,

uchwaa za jej wskazywaa Gniskiemu wyranie ugodowe wzgl-
dem Porty stanowisko. 2)

„Wszystkie 3) tedy sensiis P.P. Senatorów presentium, brzmi

instrukcya powyszej rady, zgodziy si, eby ju WMo ko-
czy i tem si kontentowa, co wytargowa na nich i co wytar-

gowa bdziesz móg, to najbardziej uwaajc, aby WMoci nie

poprzedzili dwóch posanników moskiewskich, którzy ju tam da-

wno u Porty stan mieli".

Obawy okazay si tym razem na szczcie ponne. Przy-

gotowania wojenne, które czynia Porta na swych pónocno-

wschodnich kresach, a których obawia si tak pose polski, zo-

stay skierowane przeciwko Moskwie. W czerwcu wyruszy we-

zyr na Czehry, 20 lipca rozpocz regularne oblenie tego

miasta.

Nie wpyno to zreszt na przypieszenie ukadów. Nad

kunktatorsk dyplomacya polsko-tureck zaciy teraz wynik

wojny. Rezultat ten, przez dugi czas wtpliwy, nie pozwala

przewidzie, czy wojna przyniesie Turcyi klsk, a wraz z ni
pewne ustpstwa na rzecz Polski i jej da, czy przeciwnie

1) róda do pos. Oniiiskiego s. 296 sqq. l/II 1678.

'^) Tame s. 332.

«) Tamo s. 333.
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zwycistwo, a przez nie mono ostatecznego zlekcewaenia dy-

plomacji polskiej.

Wzicie Czehrynia i rozbicie posikowej armii Romodan.ow-

skiego przechylio dyplomacy tureck w drugim kierunku. Gni-
ski, wybierajc si z kocem r. 1678 do Polski, nie uzyska a-
dnych prawie ustpstw.

Pawoocz i Biaocerkiew jedyne terytoryalne zdobycze ja-

kie zdoa ocaJi, pozatem kilkudziesiciu niewolników i gooso-
wne zapewnienia w pewnych sprawach religijnych, dotyczcych

Ziemi witej, stanowiy jedyne owoce ogromnej ekspedycyi dy-

plomatycznej, co trwaa zgór pótora roku, a kosztowaa, nie

liczc zota, ycie kilkudziesiciu zmarych na zaraz ludzi.

"W tego rodzaju warunkach pertraktacye z Moskw nabray
szczególnej wagi.

Zrazu id one tpo. Posowie ^) moskiewscy, którzy przy-

byli na lubelsk rad senatorów, nie majc dostatecznych peno-

mocnictw, utrudniali tylko rokowania. Nie chcieli si oni zgo-

dzi na zaakceptowan ju poprzednio komisy medyacyjn ksi-

t zagranicznych, kwesty za pokoju wiecznego usiowali za-

stpi przedueniem przymierza Andruszowskiego o 2 lata.

Oczywicie polacy na podobnie poowiczne i krótkowzroczne za-

atwienie sprawy zgodzi si nie mogli, — posowie moskiewscy

wyjechali z Lublina z niczem, w Polsce za zapanowa chwilowo

prd ugody z Turcy. Przygotowywano ratyfikacy traktatu ó-
rawiskiego w myl jego tureckiej redakcyi; Jan IIP) tómaczy

si nawet z tego w licie do Innocentego XI, zapewniajc zre-

szt papiea o niegasncym swym zapale dla walki z póksi-

ycem.
Niepowodzenia wojenne skoniy jednak Moskw do wzgl-

dniejszego traktowania postulatów polskich. Poselstwo Czarto-

1) Theiner Monuments s. 125. Król na audyencyi, jak da nun-

cyuszowi „incominció dolendosi, che uesti (posowie moskiewscy) fus-

sero yenuti eon propositionl assurde, e senza le facolta di concludere

cosa alcuna di momento. Essersi eglino dichiarati di non voler per me-

diatori, ne 11 papa, ne Timperatore, ne altri principi..." Mówi dalej „che

gl'ambasciatori propongono la prorogazione delia tregua, ma per soli due

anni; non potere la Polonia acconsentire per cosi breve tempo". Cay
szereg spornych punktów w obradach.

2) Theiner Monuments s. 133; róda do pos. Gniskiego s. 331.
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ryskiego i Sapiehy, od wiosny przebywajce w Moskwie, po nie-

skoczenie przewlekych ^) „rozhoworach" dobija jednak wreszcie

do szczliwego koca.

Traktat -) spisany w dn. 13 sierpnia r. 1678 zobowizywa
Polsk i Moskw na lat 15. adne z pastw zwizanych umow
nie miao prawa zawierania na wasn rk jakichkolwiek uka-

dów. Polska tracia Smolesk i Kijów, zyskiwaa Homel, Sie-

wie i Wieli. Midzy innymi punktami zobowizywa si car do

zapacenia Polsce 2 milionów zotych w gotówce.

Pokojowej tej akcyi nie pozostaje oczywicie obc dyplo-

macya zagraniczna. W korespondencyi Rzymu z Polsk widoczne

s lady szerokiej akcyi, zmierzajcej do zblienia traktatem obu

pastw. Nuncyusz Martelli daje kilkakrotnie ^) relacye audyencyi,

jakie mia u króla w celu skonienia go do zawarcia pokoju

z Moskw, w tyme kierunku dziaa równie rezydent cesarski *),

milej ju teraz znacznie, ni dawniej widziany i podejmowany na

dworze polskim. ^)

Pokój Polski z Moskw by niezmiernie wanym atutem

w rku sprzymierzonej austro-papieskiej dyplomacyi.

Z jednej strony odciga on Jana III od Prus i Wgier,
przesuwajc pole dziaania króla polskiego bardziej na wschód,

1) Theiner s. 130 sqq.; 135 sqq.; 140.

2) Punkty traktatu podane u Theinera Monuments s. 140 sqq.

3) Theiner Monuments s. 124, 151, 155, 203.

*) Ar. J. III, T. II, s. 56. Z jednej strony staraa si partya au-

stryacka o zerwanie ukadów órawiiiskich „empechant en toute manier,
que Ton accordat aux Turcs Bar et Mesibouche, ledit Resident proposant
en memc temps une ligue offensive et deffensive avcc le Moscovite, et la

jonction d'une armee de quarante mille hommes de leur part, dont TEm-
pereur offrait de se rendre garant, et le Nonce assurait S. M. Polonaise
en cas de rupture d'un secours d'argent considerable".

•') Ar. J. III, T. II, 196. „L'ambassadeur de TEmpereur est fort

caressó, et fort familier a la cour do Pologne. II joue regulierement
tous los jours a Thombro avec la Reine. Mr. le Marquis d'Arquien en est

aussi, et jamais les Aliemands n'ont etó vus de meilleur oell sous la Reine
Elonore, qu'ils lo sont a prsent". Podobnie wyraa si nuncyusz: Thei-
ner Monuments... s. 125. ...ii residente doppo esser stato dalia Macsta Sua
(Jan III) m'liaveva riferlto, d'esserne partito eon suo infinito contento
e sodisfazionc por le bonigne e largho os])ressioiii fattegli da Sua Mae-
sla vorso Tlmpcratore.
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z drugiej nawizuje pierws?ze nici porozumienia pomidzy mo-

carstwami clirzeciaskiemi, stajc si tem, na którem coraz sil-

niej zarysowywuje si ju idea ligi.

Francya w akcyi tej zajmuje stanowisko raczej obojtne.

Pokój ten zdawa si by z punktu widzenia interesów Francyi

kwesty drugorzdn — neutraln, zwaszcza wobec zbliajcego

si ogólno-europejskiego pokoju, zapowiadanego w formie pogo-

sek ju blisko od roku.

W pertraktacyach lubelskich zna jeszcze prac Betliune'a.

Chwali si on ^), e na wspók z królow i Wielopolskim nie

dopuci pomimo kontragitacyi nuncyatury i Zierowskiego do zer-

wania ukadów z Fort. Natomiast póniejsze rokowania w Mo-
skwie mijaj bez wszelkiego ladu jakiejkolwiek francuskiej akcyi

dyplomatycznej.

Bethune móg poprostu nie mie czasu na blisze zajcie

si t spraw awikan, a przez oddalenie trudn do skontrolo-

wania niezmiernie. Zaabsorbowany kwesty Prus i Wgier, a za-

atakowany powanie przez rosnc ju w kraju opozycy, wy-

ta on teraz wszystkie siy w celu przygotowania naleytej

obrony przed groc stronnictwu jego burz nadchodzcego

sejmu.

Niepomylne byy warunki, w jakich rozpoczyna si sejm

roku 1678—9. Nad biegiem jego zaciy cay szereg konfliktów,

w samem zaoenia tkwi ju zdawao si pierwiastek rozkadu.

Potny spór Lubomirskiego z Winiowieckim, a raczej roz-

grywajca si na jego tle walka wpywów francuskich i austrya-

ckich, intrygi Maryi Kazimiery, opozycya antirzdowa i rozgory-

czenie, jakie wywoaa w kraju francuska polityka króla, samo

wreszcie nawet zwoanie sejmu do oddalonego i nieprzygotowa-

nego do wielkich zjazdów Grodna — wszystko to byy kwestye,

które sejm mia szczliwie pokona, lub wymin.
„Ja 2) na sejmie teraniejszym, pisze do Gniskiego biskup

Trzebicki, pessimo loco zoonym, nietylko dla podeszych lat

moich, i ebym tam musia od zimna umiera, ale i dlatego nie

1) Ar. J. III, T. II, s. 56.

2) róda do pos. Gniskiego 20/XII 1678, s. 419.

Polska przed odsiecz wiedesk.
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chciaem by i nie bd, abym tam darmo nie zawadza, wi-

dzc, e rady nasze contemnuntur i wszystko si dzieje ex ar-

bitrio aulae."

Opozycya przeciwli:o polityce dworu rysuje si bardzo wy-

ranie. W najjaskrawszych barwach przedstawiaj j alarmujce

depesze Bethune'a. Grunt do tych obaw przygotoway wypadki,

jakie zaszy jeszcze w lecie ^). Rudzieski, dworzanin Lubomir-

skiego wpad na trop sprzysienia, jakie w porozumieniu z Wied-

niem uknua pewna grupa arystokracyi polskiej. Plan dosta si
do rk Lubomirskiego, std za do ambasadora.

Przejta poczta wiedeska dostarczya dalszych informacyi.

Karol Lotaryski, mia w porozumieniu z panami polskimi, przy

pomocy za skonfederowanej armii Rzplitej zawadn tronem

polskim. Kraków, Czstochowa i nadgraniczne miasta szlskie

miay posuy za podstawowe punkty operacyjne. Caa sprawa

ta zawdzicza w duym stopniu rozmiary swe zaniepokojonej fan-

tazyi ambasadora, we wspóczesnych bowiem ródach polskich

niema danych, któreby potwierdzay wiadomo o tym zamachu,

król 2) za sam, jak to zreszt stwierdza Bethune odnosi si do

obaw ambasadora z „karygodn" obojtnoci.
Ciekawemi s te tu nietyle fakty, ile nazwiska.

Obaj hetmani wielcy, Pac i Winiowiecki, biskup krakowski

Andrzej Trzebicki, oraz Czarniecki pisarz koronny,— gówni akto-

rowie owego domniemanego dramatu nale istotnie do najza-

citszych przeciwników dworu i jego polityki.

Cho sprawa ta mija ostatecznie bez rozgosu, to jednak

nie agodzi to obaw ambasadora. W desperackim wprost tonie

domaga si on wci od Ludwika XIV pienidzy na akcy w cza-

sie sejmu, przedstawiajc w kadej prawie depeszy rozpaczliwy

') Ar. J. 111, T. II, s. 108 sqq. do 122.

-) Ar. J. 111, T. H, s. 115. „Le trop grand mepris, qu'il (J. 111)

a fait de ses ennemis, le trop peu de soin, qu'il, a eu de se faire des
amis, sa lenteur naturelle, son inapplication, mais surtout sa trop

grand avarice, qui le rend... incapable de faire les plus necessalres de-

penses pour sa conservation; tout cela... donn... une si grand facilKe

aux conjurós de le perdre, qu'on ne peut promettre sans trop se flatter,

rananlissement do co projet si prt a exócuter".
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stan skóconej i zrewoltowanej przez Austry Rzpltej, oraz pod-

minowane stanowisko Jana III ^).

Betliune przewiduje dwie moliwoci: albo król upadnie na

sejmie, co pocignie za sob ruin Lubomirskiego, a wraz z nim

caej partyi francuskiej, albo dla zaegnania burzy, grocej mu
ze strony cesarza i elektora pogodzi si z nimi, zwolniony od-

mow poparcia od wszelkich zobowiza wzgldem Ludwika XIV2).

Bethune idzie nawet dalej. Widzc nieuchronn, jak mu si zda-

wao ruin wadzy pastwowej w Polsce, przepowiada on wcze-
niej, czy póniej rozbiór Polski midzy Prusy i Austry, zazna-

czajc zarazem, e byoby to klsk take i dla Francyi, gdy
upadek Polski wzmocniby niepomiernie pastwa zaborcze^).

Jakkolwiek przejaskrawione, nie mogy jednak te relacye

nie by odbiciem rzeczywistych stosunków panujcych w kraju.

Sejmiki odbyy si burzliwie; król spotka si na sejmie

z krytyk swego postpowania'*), która krpowana do pewnego

stopnia powag i majestatem królewskim, wybucha zato z ca
si, gdy doszo do zatargu pomidzy dwoma najwikszymi poten-

1) Ciekawy fakt napadu biskupa Trzebickiego na twierdz Cz-
stochowsk podaje Ar. J. III, T. II, s. 122. Tame s. 150. „...tout se dispo-

sant de la part de la maison d'Autriche a travailler k Tetablissement

du Prince de Lorraine en commencant une guerre civile, dorit je vois

jeter tous les jours les fondements certains, et je suis bien trompe, si

cette conspiration, dont on a retarde Teffet jusqu'a present n'eclate, avant,

qu'il soit uatre mois, dans toute sa Yiolence". Wreszcie tame s. U9.

„...le Roi de Pologne est k deux doigts de la pert".

2) Ar. J. III, T. II, s. 168. „...ii arrivera ici infailliblement de deux

choses Tune, si le Roi (Ludw. XIV) Tabandonne (Jana III): qu'il succom-

bera dans la Diette et laissera tomber avec lui le Chev. Lubomirski, et

le parti de France, ou qu'il s'accomodera, pour apaiser Torage, qui le

menace, aux intentions de TEmpereur, se croyant quitte vers S. Majeste,

dont ii D'aura aucune assistance".

3) Ar. J. III, T. II, s. 97. „...je verrais beaucoup k apprehender

la paix (Nimweski) venant a se conclure, que ces deux Princes ne fissent

promptement (cesarz i elektor brandenburski) eclater leur ressentiment

contr la Pologne ainsi, que les mesures en paraissent deja prises, ce

qui sans doute obligerait V. M. dans les suites k une grand depense

pour soutcnir ce Royaume ici, dont la pert et le demembrement augmen-

tent Sire la puissance de vos ennemis".—Take. Ar. J. III, T. II, s. 151 sqq.

4) róda do pos. Gniuskiego s. 419. Salvandy T. II, 415.
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tatami korony. Chodzio nietyle o osob królewsk, ile o spraw.

Obie strony przybyy na sejm zbrojno; Lubomirski mia z sob

zgór ^) 2000 ludzi. Nie obwijano rzeczy w bawen. Winio-

wiecki, poparty w tern energicznie przez posa cesarskiego Al-

theima wniós pozew przeciwko Lubomirskiemu w sprawie jego

zacigów wgierskici^). Szanse Lubomirskiego byy bardzo nie-

pewne. I osobicie i za porednictwem Bethune'a zwraca si on

do Ludwika XIV z prob o pomoc. Ambasador zaj si istotnie

gorliwie jego spraw, widzc w niej zreszt przedewszystkiem

swój wasny interes.

17 stycznia donosi on o zorganizowaniu komisyi medya-

cyjnej zoonej z kilkunastu senatorów i posów, która z królow

na czele miaa zaporedniczy w tym sporze ^).

Pomylnie ju naprzód posunit i dobre wyniki rokujc
spraw powikao nanowo bezprawie, jakiego si dopuci Winio-

wiecki ^). Porwa on i uwizi niejakiego Isaaka, dworzanina Lu-

bomirskich, najwaniejszego wiadka w sprawach wgierskich. Spór

wybucha nanowo z podwójn sil; wypywa na wierzch sprawa

ordynacyi Ostrogskiej. Lubomirski pozywa hetmana o obraz ma-

jestatu ^). Sprawa komplikuje si i grozi katastrof.

Z zamiarem zerwania sejmu nosi si Bethune od pocztku

jego trwania. „Sejm zostanie niewtpliwie zerwany, pisze ambasa-

dor, albo przez opozycy, albo nawet przez nas samych, gdy-

bymy spostrzegli, e sprawa Lubomirskiego grozi przegran" '').

Obecnie da ^) on od Wersalu kategorycznej dyrektywy. Jeeli

pokój europejski jest bliskim urzeczywistnienia, co oczywicie

neutralizowaoby spraw Lubomirskiego,— to pozostawi on sejm

jego losowi; w przeciwnym razie uwaa natychmiastowe zerwanie

sejmu za niezbdne.

1) Ar. J. III, T. II, s. 173.

2) Zauski. Epistolae historico-familiares T. f, pars I, pag. 703.

3) Ar. J. III, T. II, s. 183 s.
») Ar. J. III, T. II, s. 184.

•"') Tame T. II, s. 189.

") Tamft T. II, s. 178. Myla o tein zreszt i sain Lubomirski.

Ar. J. III, T. II, s. IS4. „A Tegard de M. le Chevalier Lubomirski son

affaire fluira par raccomodenicnt propose, ou lui-meme rouipra la Diette,

H'il .se trouvc le plus laible et son honneur, et sa vie en danger".
') Ibidem 1P4.
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Depesza Ludwika XIV, pozostawiajca decyzy w sprawie

zerwania BethuDe'owi spónia si, sprawa za Lubomirskiego zo-

staa w najkrytyczniejszej ciwii rozwizania w sposób polubowny.

Za porednictwem króla i obu marszaków przeprowadzono

nowe starania ugody. 5 lutego ^) pisze Bethune o pomyinem wre-

szcie zakoczeniu nieszczsnej wani. Obaj magnaci zaniechali

wzajemnych uraz, spraw Ostrogu odroczono do nastpnego sejmu.

Zatarg Lubomirskiego, jakkolwiek rzecz sama przez si

wana stanowi jednak tyko jedno z ogniw w ogólnej walce dy-

plomatycznej wpywów francuskich i austryackich, jakiej wido-

wni by sejm grodzieski. Ambasador austryacki zada od

sejmu publicznej audyencyi, na której mia wystpi z caym sze-

regiem zarzutów przeciwko Lubomirskiemu 2), Bethune'owi i wo-

góle dziaalnoci partyi francuskiej. Bethune zapowiedzia pu-

bliczn równie odpowied. Nuncyusz pragnc niedopuci do

podobnego dyplomatycznego skandalu zainterweniowa u króla,

na skutek czego obie audyencye cofnito. Zaegnany narazie za-

targ wybuch po raz drugi pod koniec sejmu ^). Powodem staa

si wznowiona raz jeszcze, draliwa wiecznie sprawa amnestyi.

Rezydent cesarski, korzystajc z maej z powodu wit liczby

obecnych na sejmie senatorów i posów wystpi z nowym me-

moryaem przeciwko promotorom rebelii wgierskiej, przyczem

posun si a do niedwuznacznego okrelenia ich jako „compli-

ces, fautores, capita etc". Ambasador francuski poczyta to za

obelg dla siebie i swego stronnictwa, i w równie energiczny

sposób zada od króla interwencyi ^).

1) Ar. J. III, T. II, s. 189.

2) Ar. J. III, T. II, s. 186. „j'ai declare en meme temps, que si

ledit Ambassadeur s'attaquait ou a mon caractere, on a ma personne je

lui repondrai en public et en partlculier, ce qui a oblige le Nonce du

Pap d'intervenlr aupres de S. M. Polonaise, affin que Taudlance publi-

que nous lut egalement refusee, ce qui n'est point encore termine".

^) Tame s. 213 sqq.

*) Tame s. 214. „Sa Majeste (Jan III) a envoye le grand Treso-

rler et le Vice Chancelier de la Couronne declarer a TAmbassadeur de

TEmpereur et au Nonce du Pap, qui agit ici comme sou dependant, que

s'ils contlnuaient a former des cabales pour s'opposer a Tamnistie et

pour demander des exception... ii ferait rompre lui meme, en meme temps

la Diette et le projet de la guerre du Turc".
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Sprawa zaostrzya siQ do tego stopnia, i król, który wzi
tu stron Francyi zagrozi wrQcz rezydentowi, i w razie dalszego

warciolenia i mieszania si do spraw sejmowycli sam wywoa
zerwanie sejmu, a wraz z tern upadek korzystnycli dla Austryi

planów wojny tureckiej.

Amnestya ostatecznie stana. Odnona konstytucya M sej-

mowa grzebaa radykalnie wszelkie nadzieje spiskowców wgier-

skich w Polsce — zapewniaa im jednak swobodny powrót do

kraju, oraz z wyjtkiem jednego tylko, niejakiego Schwartza,

—

pene darowanie winy.

Walka wpywów trwa. Obie strony wytay wszystkie siy,

w celu pokierowania sejmem w myl swoich planów. Bethune

w prywatnej depeszy skary si z gorycz p. de Pomponne na

zupeny brak poparcia, jakiego doznaje ze strony swego rzdu-).

Podczas, gdy elektor i cesarz sypi obficie zotem w celu pozy-

skania sobie nowych stronników, on nawet dawnych zobowiza
dotrzyma nie jest w stanie, i przyjdzie mu chyba sprzeda sre-

bra i ruchomoci, eby cho jako tako z honorem z caej tej

sytuacyi si wycofa.

Depesze jego coraz czarniej patrz w przyszo; sprawa

szwedzka przegrana, bezpowrotnie, wgiersk doprowadzia oszcz-

dno i obojtno Ludwika XIV równie do ruiny. Z jednej

strony rosnca w kraju z dnia na dzie opozycya przeciwko na-

rzucanej Polsce aggresywnej polityce wzgldem ssiadów, z dru-

giej za protesty zacigów, zbrojnie ju poczynajcych domaga
si wypacenia nalenego im odu. Zewszd kwasy i niezadowo-

lenie; Marya Kazimiera coraz bardziej rozalona i za (enragee)

zarówno osobicie na ambasadora, jak i wogóle na 'rancy za

zlekcewaenie jej ycze.
A do przeciwstawienia temu wszystkiemu mia Bethune je-

dynie, przychodzce post factum, platoniczne depesze Ludwika XIV,

zawierajce puste sowa uznania dla ambasadora, oraz nadziej,

e przy zrcznoci jego, a staoci króla Jana III wszystko pój-

dzie dawnym, pomylnym trybem.

A tymczasem nawet i w t stao przestawa powoli wierzy
ambasador francuski. Fakt stopniowego wyzwalania si Sobieskiego

1) ;^Vol. Legum T. V, s. 564, wyd. 1738 r.

=) Ar. J. 111, T. 11, s. 1S5.
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z pod wpywów francuskicli konstatuje on ju wyranie^). Mo-

tywy wci oczywicie te same, tylko wzmoone na sile.

„Bybym 2) do ostatka przeciwny, pisze w jednej z depesz,

by król polski dla jakiegoby niebd interesu mia si odsun
od przyjani J. K. Moci (L. XIV), która mu jest najwysz
chlub i poytkiem — niepodobna jednak nie przyzna, e zbyt

mao zwracano wogóle uwagi ua jego dania. Nie przeceniajc

tego, co tu zostao zdziaane na rzecz Francyi, pewnem jest, e
z Polski wicej zdoano w cigu tyci trzeci lat wycign, ni-

by si tego ktokolwiek spodziewa, króla polskiego za nazwa
mona jedynym sprzymierzecem, który J. K. Moci bezintereso-

wnie suy".
Jake rónym jest niepewny ten, chwiejny ton obecnych

depesz w porównaniu z dawniejszemi, tak zarozumiale pewnemi

siebie i swego wpywu na króla.

Cho zaya przyja lat ubiegych mina bezpowrotnie,

niema jednak w stosunku króla z ambasadorem nic. wrogiego;

w formie biernej trwa on jeszcze bardzo dugo. Bethune pisze

o królu z sympaty, wierzy nawet w to, e król pocichu sprzyja

Francyi i jej interesom ^).

Nie mona tego samego powiedzie o stosunku ambasadora

do królowej. Bethune niema ju teraz adnych zudze, co do

Maryi Kazimiery, widzi w niej pospolit zwyk intrygantk, któ-

rej pontne propozycye wiedeskie przewróciy do reszty w gowie.

Wzajemn t niech wikay jeszcze i potgoway nieustanne

swary natury osobistej z margrabin de Bethune, oraz zaognia-

jca si coraz bardziej, draliwa niesychanie sprawa markiza

d'Arquien. Spór przybiera chwilami ostre formy. Obie strony

udaj si ze skargami do Ludwika XIV*). Bethune baga, by

1) Przytoczona ju depesza z dn. 10/IX 1678. Ar. J. III, T. II, s. 126.

Dalej porednio dep. s. 166.

2) Ar. J. III, T. II, s. 258.

3) Ar. J. III, T. II, s. 189. „Le Roi de Pologne a toujours agi se-

cretement, mais avec beaucoup de bonne foi, toutes mes demarches

ayant ete reglees sur ses conseils".

*) Ar. J. III, T. II, s. 126 i 127. Tame s. 162. „...ne pouvant, ni

ne Youlant de ma vie rentrer en aucune confiance avec la Reine de Po-

logne, dont j'ai trop eprouve Tingratitude et la mauvaise foi, tout pays

m'etant plus doux et meilleur, que la Pologne, ou je ne pourrais me dis-



— 56 —

oszczerstwom królowej nie daAvano wiary; królowa ze swej strony

robi, co moe, aby znienawidzonego ambasadora z kraju usun.
W czasie sejmu zaja królowa stanowisko wyranie austrya-

ckie, w sprawie Lubomirskiego doszo do rozamu na dworze.

Król owiadczy si wyranie za komandorem maltaskim, kró-

lowa z ca stanowczoci za Winiowieckim. ^)

Kozem ofiarnym tego sporu sta si Bethune ^), któremu

Ludwik XIV robi z tego powodu ostre zarzuty i poleca jaknaj-

prdsze wycofanie si z tego przynoszcego szkod i Francyi

i Polsce konfliktu. Kroki porozumienia, jakie pod presy Wer-

salu i opinii publicznej w Polsce rozpocz, nie day wielkich re-

zultatów. ^) Stosunek jego do królowej pozosta niecitnym do

koca pobytu ambasadora.

Ze zmienionych zasadniczo warunków wyania si obecnie

w polityce ambasady francuskiej myl nowa, wana, rozwinita

wkrótce do znaczenia idei kierowniczej. Jest ni projekt stwo-

rzenia sobie w Rzpltej, gdy na par królewsk nie mona ju
byo liczy, wasnego, niezalenego zupenie stronnictwa. ^) Myl
ta kiekowaa ju oddawna, ambasador nie podkrela jej jednak

ze wzgldu na przychylne wci jeszcze stanowisko' króla, obec-

penser de voir toujours une femme, qui a manue a tous les devoirs les

plus sacres et les plus salnts de Talliance et de Tamitie".— Na nastp-

nej za stronie: „M-r d'Arquien et la Reine de Pologne travalllcnt depuis

uinze jours a une excellante piece contr moi, et se vantent qu'elle

sera ma ruin".

1) Ar. J. III, T. II, s. 175. „...la Cour est fort partagee la-dessus;

le Roi s'est declare en uelue facon pour le Chevalier, et la Reine

ouyertement pour le General". Podobnie s. 187.

2) Tame s. 183.

3) Tame s. 226.

*) Tame s. 123. Ju 2/VIlI pisze de Bethune: „II faudra selon

moi se resoudre a faire de la deponse pour y maintenir un parti a la

France". Janiej przedstawia spraw dep. s. 318. „...soit, que je regarde

le peu de fondement, que Ton doit faire sur la sante de sa M-te Polo-

nalse, soit, que je considere ici Tabaissement et la diminution de Tau-

toritó Royalle, soit, quc jo jte les yeux sur la deflance et la haine,

que touto la noblesse s'est formeo contro le Roi et sa familie; je ne vois

de tous cots, que des sujets de craindre une prompte resolution dans

co Royaume, ce qui me fait vous representer Monsieur Timportanco do

faire une sórieuse rflexion sur le long memoire..." w sprawie pozyska-

nia sobie niezalenych stronników. Ten sam przedmiot s. 323.
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nie, gdy warunki coraz czciej zmuszay ambasad do dziaal-

noci zaliulisowej, lub nawet wrcz do przeciwstawiania swych

postulatów polityce dworu, — niezaleno od tego dworu staa

si warunkiem sine qua non.

Horoskopy polityczne i taktyka, jak zakrela w peryody-

cznie wysyanycli do Wersalu memoryaaci margrabia de Betiune,

okazay si w zupenoci trafnymi. Dowodzi tego najlepiej drugi

okres trwania sejmu, kiedy po ukoczeniu przewlekych sporów

osobistych przystpiono wreszcie do normalnej pracy publicznej.

Na pierwszy plan wystpia odrazu odwieczna, zawsze je-

dnakowo ywotna sprawa wojny tureckiej.

8 lutego zda w sejmie relacy z odbytego poselstwa Gniski.^)

Nastpiy dugie debaty nad tem, czy rozpoczyna wojn
i jeli tak, to kiedy i jakimi rodkami. Wobec przecigajcego

si sejmu wyonia si kwestya, kto ma o tem ostatecznie decy-

dowa, konwokacya senatorów, czy na nowo zwoany sejm.

Rozpoczyna si znów agitacya obca. Innocenty XI prze-

sya-) królowi polskiemu entuzyastyczny list, wzywajcy jego

i Polsk do boju za chrzeciastwo. Dodatnio wpyny na bieg

spraw sejmowych wieci o wczeniu Polski do zawartych wie-

o, midzynarodowych traktatów w Nimwegen, co dawao pewne

szanse pozyskania cesarza dla planów wojennych.

Udzia dyplomacyi europejskiej by zreszt zdaje si zby-

teczny. Nie byo bodaj unikatem laudum ziemi dobrzyskiej ^), za-

lecajce posom swym jaknajrychlejsz obron Rzpltej przed wro-

giem, który porwa najbogatsze jej prowincye. Bethune pisze

w marcu r. 1679, e szlacht polsk ow^adn powszechny zapa

wojenny. ^)

*) róda do poselstwa Gniskiego s. 1.

2) Berthier, T. I, s. 247 i 248.

'*) Lauda sejmików ziemi dobrzyskiej, wyd. Fr. Kluczycki s. 125.

„Widzi to kady na oko, jako przez cikie i niebezpieczne ssiedztwo
z cesarzem tureckim per avulsionem od nas opulentissimarum provin-

ciarum utratn zostawa musi Rzpta nasza; zlecamy tedy IchMciom pa-

nom posom, aby quam velocissime obrona et securitas Rzptej... za-

wart bya".

*) Ar. J. III, T. II, s. 225. „...noblesse Polonaise, qu'il (Jan III)

sait etre fort disposee a un soulevement presue genera".
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O zerwaniu sejmu nie wspomina ju teraz Bethune zupenie.

Konkluzj niejako i streszczeniem spraw poruszonych na

sejmie bya wypowiedziana w dniu 26/11 mowa od tronu. ^) Zaj-

muje si ona prawie wycznie kwesty wscliodni. I^^ról jest

przeciwny pozostawianiu caej sprawy nowemu sejmowi. Tutaj

dziaa trzeba szybko i pocichu, ani jednej, ani drugiej zalety

nie posiadaj obrady sejmowe. Rada senatorów te nie jest od-

powiedni, gdy niema ona prawa decydowania o podatkach, bez

czego znowu cay projekt staje si frazesem. Wobec tego, pro-

ponuje rzd, uchwali podatki na wojn, decyzy za o niej pozo-

stawi osobuo, ad hoc wydelegowanej komisyi, wysadzonej z ona
sejmu, skadajcej si zatem z posów i senatorów, obradujcej

za przy boku i pod prezydyum króla. 2 miliony uzyskane od

Moskwy przeznaczy na cele wojenne. Dalsze punkty mowy za-

wieraj projekt nawizania ostatecznego przymierza z Moskw,
wyprawienie poselstw do Rzymu, Wiednia, Wenecyi, Parya
i Madrytu.

Z Porta radzi rzd narazie zachowa wszelkie pozory, ak-

ceptujc traktat przywieziony przez Gniskiego. Chanowi posa
upominki.

Naley si wreszcie dokadnie zastanowi nad spraw szyb-

kiej i skutecznej egzekucyi podatków, aby nie utrudni sobie,—

jak to wykazay dzieje lat ostatnich— niezbdnej na wojnie nie-

zalenoci i swobody ruchów.

Uchwalony przez sejm i do akt pastwowych wcignity
skrypt ad archiwum ^), spisane w Yoluminach Legum konstytucye,

^) róda do pos. Gniskiego s. 431 sqq. Plastycznie maluje nastrój

sejmowy wda poznaski Orzymultowski w jednym ze swych listów (Krzy-

sztofa Grzymultowskiego listy i mowy, wyd. A. Jabonowski. róda dzie-

jowe, T. I, s. 101). „Jeszcze hacremus z sejmem, który jeeli stanie trudno

spondere. Wczora (25/11) zaczo si consilium utrum pax an helium
z Porta dccernendum. Chcielibymy wojny, ale si z nami to dzieje, co

z owym staruszkiem, któremu si okrutnie obapia chciao, a nie móg
1 narzeka na kupidyna. O cupido, velle das, posse abnegas".

^) Franciszek Kluczycki. Wyjirawa Wiedeska r. 1683. Kraków
1883, str. 12. „Podejrzane majc granice z pastwy tureckimi, nie spu-

szczajc si na wojska pienine, które Rzpta obecnie trzyma i trzyma
moe, mocniejszemi je zaogami ubezpieczy umylilimy. Do czego, aby
snadniej przyj nioglo pospolite ruszenie uchwalamy i one w ojcowskie
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wreszcie dzieje roku 1679 wykazuj dobitnie, i sejm uchwali

we wszystkich punktach dania króla.

Sejm poszed za wol królewsk, poszed raczej za wol
impulsu, który ogarnia powoli cay naród.

wiadomo nieuniknionej prdzej, czy póniej wojny, w po-

czeniu z entuzyazmem mas szlacheckich dla idei walki za wiar,

niwelowaa antagonizmy, znosia, lub przynajmniej osabiaa zna-

czenie stronnictw politycznych.

rce i dispositi JKMoci dajemy. A e siami naszemi na tak wielk
tureck potg wydoa teraz nam niepodobna, tedy bdzie mia w mocy
swojej Król JMoó wyprawienie posów tak do Ojca -tego, jak i do Ce-

sarza JMci Clirzeciaskiego, Króla JMci Francuskiego, i innyci Panów
Chrzpciaskich, pokazujc caemu chrzeciastwu najgroniejsze niebez-

pieczciistwo z upadku strze Boe naszego, i posików od nicli na t
wojn potrzebujc. Take do Cara JMci Moskiewskiego JKMo osobnego

wygotowi posa, starajc si pilno, aby przymierze zbrojne z tym naro-

dem przeciwko powszechnemu Krzya S-tego nieprzyjacielowi doj mo-
go. A za powrotem tych wszystkich Posów Jliról. Mo Rad do boku
swego przeznaczon zwoa i z ni obrady i postanowienia, co dla dobra

Rzptej potrzebniejszem obacz, bdzie mie moc i wadz. A jeeliby

przyszo Rzptej na to si resolwowa, eby wojn zaczepn na turków

nastpi, teraz jednak wykona tego niepodobna, a si wszystkie przy-

gotowania sporzdz, dlatego wyprawi JKM... do Porty niemieszkanie i do

Chana Krymskiego oznajmujc, e Rzpta traktat przez JMPana wd Che-
miskiego postanowiony przyjmuje".



V. Pocztki ligi.

Cesarza ^) Jegomoci do wspólnej (trzeba) zaprosi konjunkcyi,

brzmi jeden z ustpów wzmiankowanej ju wyej mowy tro-

nowej sejmu r, 1679, wszak wiara jedna, interes jeden, ssiedztwo

nieprzyjacielskie tak Wiedniowi, jako i naszemu bliskie Lwowowi,

czas i okazya pogodna, coniunctura moskiewskiego zczenia od

wieków podana".
Znamienne s te sowa. Jest w nich zawarta myl, która

rozwinie si z czasem do rozmiarów i znaczenia midzynarodo-

wej idei politycznej, myl, która treci sw wypeni cakowicie

najblisze lata dziejów Polski i pastw ociennych.

Jest ni projekt ligi, — zaczepnego przymierza zagroonych

przez Porte mocarstw. Now myl ta w Polsce nie jest. Nawo-

ywa do niej ju Zygmunt III, wysyajc po Cecorze^) poselstwa

swe na wszystkie dwory europejskie, wiadomo ile entuzyazmu,

pracy i nakadów woy w swe krucyatowe plany Wadysaw IV ^).

Z punktu widzenia politycznego ycia Polski, zmierzajcej

teraz do zajcia pierwszorzdnej roli w majcym si rozegra

niebawem midzynarodowym konflikcie, staje si sprawa ligi te-

matem niezmiernie wanym i zasugujcym na blisze, dokadne

zbadanie.

Sobieski jest jeli nie autorem, to w kadym razie po Inno-

centym XI najgortszym inicyatorem i promotorem chrzecia-

skiego tego przymierza, czeme za jest odsiecz wiedeska, jeli

nie konsekwency rzuconej teraz myli pokoju narodów, jeli nie

wstpem zarazem do ostatecznego zrealizowania tej myli.

1) róda pos. Gniskiego s. 433.

^) Szelgowski. Polska woboc powstania czeskiego s. 16S, 196, 203,

216; vi(l. wreszcie cay rozdzia „Próby zawizania ligi antitureckiej".

^) W. Czerniak. Plany wojny tureckiej Wadysawa IV.
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Przymierze z dnia 31 marca 1083 r. miao przygotowany

grunt w poprzedzajcych je roiiowaniach Jat 1680 i 1681, wy-

prawa wiedeska za nie moga pozosta bez wpywu na osta-

teczne zawizanie si ligi w rok potem. Wszystkie te wypadki

s tak cisym wzem powizane z sob, e niepodobna zoryen-

towa si w nici, nie zbadawszy wprzód tego zespalajcego je

cznika, jakim bya wita, jak j zwano, liga.

Rok 1679 to pierwsze jej kroki dopiero. Z jednej strony

Polska, rozsyajca ambasadorów swych do wszystkicli dworów
europejskich z wezwaniem do wspólnej akcyi w przeprowadzeniu

wspólnego celu, z drugiej Rzym, rozwijajcy na teme polu ener-

giczn, gorczkow wprost dziaalno.

Dwie te potgi wystpuj odrazu na czoo sprawy.

Ogromna, zachowana korespondencya dyplomatyczna Inno-

centego XI w lwiej czci swej zajmuje si tym tylko tematem ^).

Charakterystycznym jest tutaj stosunek papiea do Francyi.

Ludwik XIV by, jak wiadomo, prawie przez cay czas swego pa-

nowania w zatargu ze Stolic Apostolsk. Skaday si na to

kwestye religijno-spoeczne jak: sprawa kocioa gallikaskiego,

sukcesyi biskupiej (droit de regale), przedewszystkiem za ogólna

konfiguracya polityczna Europy, która Ludwika XIV z jego tu-

reckiemi sympatyami stawiaa w obozie wrcz przeciwnym polityce

papiea i Habsburgów. Innocenty XI, który w sprawach religij-

nych zajmowa stanowisko zupenie nieprzejednane, w zagadnie-

niach czysto politycznej natury nie traci nadziei, i uda mu si
porwa Ludwika XIV w wir wojny wschodniej. Do tego zmierza

on porednio, przez medyacyjn sw dziaalno w okresie po-

przedzajcym pokój nimweski, z chwil za jego zawarcia zwraca

si ju wprost do Ludwika XIV z wezwaniem udzielenia pomocy

mocarstwom wschodnim ^).

Król francuski odpowiedzia na to wezwanie listem, ogólni-

kowe frazesy którego ograniczay si do zapewnie solidarnoci

i uznania dla chwalebnych zamiarów papieskich^).

1) Powicone temu jest ogromne dwutomowe in folio wydawnic-

two Berthier'a.

^) Berthier, cay szereg listów. Thciner Monuments s. 159.

^) Tlieincr Monuments s. 163.
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Czasy, które miay nadej niebawem wykazay jasno, jak

pojmowa ow solidarno król arcychrzeciaski.

Innocenty XI dziaa zarówno pismem, jak sowem. Duc

d'Estrees, ambasador francuski w Rzymie przytacza opis audyencyi,

jak mia u papiea. Roztoczywszy ^) olbrzymie widoki wojny ze

Wschodem rozentuzyazmowal si dostojny starzec, a porwany

umiowan przez si ide pocz w uniesieniu snu przed amba-

sadorem rozlegle plany krucyaty, rozwinicia do niebywaej po-

tgi si morskich Ludwika XIV, wyparcia turków z Europy i za-

oenia wreszcie w Konstantynopolu nowego cesarstwa wschodniego

z okrytym niemierteln chwa królem na jego tronie.

AYybujae fantasmagorye, które zdawao si mogy byy co-

najmniej zdziwi, jeli nie rozmieszy suchacza.

A jednak. ,,I1 prononca toutes ces choses avec tant d'ardeur,

pisze dyplomata francuski, que je ne le puis representer a Yotre

Majeste, qu'en lui disant, que ce fut un torrent" d'eloquence, qui

m'entraina presque dans ces sentiments''.

Niema prawie opisu rozmowy czyjejkolwiek z papieem,

Ty którym nie czytalibymy o zapale i uniesieniu, w jakie wpada
Innocenty XI na myl o lidze. Niekiedy koczyo si a na zach,

czego zreszt nie omieszka podchwyci i wydrwi w brutalny

sposób jeden z historyków Innocentego 2).

Tak gorliwe, a potne zarazem ordownictwo mogo ju
samo przez si dawa lidze pewne rkojmie powodzenia.

Sytuacya bya o tyle atwiejsza, e Porta w roku tym bya
wyjtkowo nieprzygotowana do wojny. Pisze o tem kilkakrotnie

ambasador francuski w Konstantynopolu de Guilleragues ^), za-

znaczajc obawy turków, pragncych za wszelk cen pokoju.

1) Gerin Charles: Le Pap Innocent XI ot le siege de Vienne 16S3.

Kevue des uestions historiues XXXIX (39) s. 124. Ju po napisaniu

pracy spostrzegem, i opis ten odnosi si do nieco póniejszych wy-
padków, ze wzgldu jednak, i w danym wypadku chronologia, kilku czy

kilkunastu miesicy na tre faktu tego nie wpywa, wzmianki tej nie

Kkreliem.

2) Wspominany ju: Michaud Innocent Xl, Sobieski et les Turcs,

którego czterotomowe dzieo jest waciwie jednym wielkim paszkwilem
na papiea Innocentego XI.

^) Gerin Charles. Le Pap Innocent et le siege de Vienne 1683,

Kcvue... 8. 103. 30/VIII 1679. „...Le bruit d'une alliance, qui so formerait
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Radykalniej jeszcze przedstawia spraw t Proski, rezydent

polski u Porty.

„Porta tak saba, jako nigdy nie bya, pisze on dn. 16 Jipca

1679 r. Ni pienidzy, ni ludzi, ni rady im nie staje. Gdzie mog,
tam per fas, per nefas pienidze cigaj, a przecie wojsko nie-

patne; co w Iiamiecu niedawno, to si teraz w Bagdacie stao

(bunty wojskowe), i u nas w Stambule ledwie do tego nie przy-

szo z tej przyczyny, e pienidzy nie masz" ^). Dalszy cig listu

jest szerokim planem opanowania brzegów Dunaju, a nawet przy

pomocy persów i Prestesana, króla... Abisynii— samego Stambuu.

Jeszcze w rok potem, w lipcu 1680 2) gwarantuje on zwy-

cistwo chrzecian, byleby tylko król poczy si lig z cesarzem

i Moskw.
AV Polsce mówi si te o lidze ju coraz goniej.

Zgodnie z konstytucj sejmow rozjechali si w cigu lata

do obcych dworów ambasadorowie polscy. Do Parya z prob
o poparcie ligi wyruszy dn. 3 ^) czerwca Andrzej Morstin pod-

skarbi koronny, wlad za nim wyjechali do Moskwy Brzostowski*)

contr la Porte entre le Pap, V. Majeste (Lud. XIV) et les autres prin-

ces chretiens. Le divan s'inquiete, et envoie des espions a Rom et en

France". Podobnie— A. E. Turuie VoL 16 s. 44. 20/XII 1679. „Les

Turcs sont avertis des instances, que font les Polonais pres des princes

chretiens et ils se preparent a la guerre souhaitant beaucoup la paix.

II est certain, qu'il n'ont jamais eu moins de bonnes troupes, qu'a pre-

sent et qu'ils n'ont jamais employe tant de moyens pour avoir de Tar-

gent". Tame s. 64, 69, 73.

1) Rkopis Archiwum XX. Czartoryskich (w skró. Rp. Cztr.) VoI.

177, s. 627. Dalej czytamy: „...Bardzo dobra teraz okazya tej troch
wojska, która wysza nie da si wraca do Dunaju. Przyszo by to

WKMoci bardzo atwo, wszyscy twierdz, e ich nie masz 15 tysicy...

Moskwie z przodu, nam z tyu, niewiem jakoby si wykrcili... Poczy-

naj z sob trwoy i ba si Nas, ustawicznych szpiegów posyaj do

Polski... Niech Moskiewscy Kozacy Krymu pilnuj, a wojska WKMoci
od Dunaju Seraskiero\vi zastpi, Konstantynopol i bez dobycia miecza

sam si zwojuje... W Europie Wgry, Bosna, Bugarowie, Multany, Wo-
losza, Rumelia wiem zapewnie, e codziennie od Boga suspirant ausilia".

2) Rp. Cztr. VoI. 178, s. 157.

3) Ar. J. III, T. II, s. 239.

*) Theiner Monuments s. 168. 4 lipca byl Brzostowski na granicy

moskiewskiej.
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referendarz wielki litewski, oraz do Wiednia, Rzymu i Wenecyi

Micha Kazimierz Radziwi podkaiiclerzy litewski.

Wadysaw Morstin ^), siostrzeniec podskarbiego zosta wy-

sany do Anglii; Hieronim Lubomirski^) do pónocnych miast

woskich.

Punkt cikoci dyplomacyi przenosi si na pewien przecig

czasu poza granice kraju.

Radziwi, w którego poselstwie pokadano najwiksze na-

dzieje, uzyska 24 lipca pierwsz audyency na dworze cesarskim.

O ile autentycznemi s dwa przemówienia Radziwia ^) z tej

audyencyi, zamieszczone u Zauskiego, nie wiadcz one doda-

tnio o zdolnociach dyplomatycznych ambasadora, aden ich zwrot

przynajmniej nie pozwala wysun go cho nieco ponad otacza-

jcy poziom. Szablonowe, przeadowane cytatami z pisma wi-
tego i autorów klasycznych, nie zawieraj one prócz czczych fra-

zesów adnej prawie treci. Odpacono mu piknem za nadobne.

Bethune dn. 22 wrzenia donosi ^), e Radziwia zbyto w Wie-

dniu ogólnikami. Buonvisi za, nuncyusz papieski w Wiedniu,

pisze wrcz jeszcze 6 sierpnia do kardynaa Cybo, sekretarza

stanu, e wie, i ambasador zostanie wyprawiony bez definity-

wnej odpowiedzi "').

Wiede ociga si z rokowaniem o lig do powzicia kon-

kretnej Aviadomoci o pokoju polsko-moskiewskim. Mówi o tern

jasno wspomniana ju depesza Buonvisego, która zreszt sama jest

relacy kilku konferencyi, jakie nuncyusz odby z posami cara

w celu dodatniego oddziaania na kompromis polsko-moskiewski.*^)

Pooenie pogarszay jeszcze pogoski, które niosy uparcie

wie, e Polska lig za fikcy tylko uwaa i pozór ^), za którym

') Theiner Monuments s. 190.

2) Rp. Cztr. Vol. 177, s. 901.

^) Zauski. Epistolae hist.-familiares. T. I, pars II, s. 770; 772 sqq.

*) Ar. J. III, T. II, s. 288, 28/IX.

5) Theiner Monuments s. 169. „Reflettono ancora uesti mlnistri,

(cesarscy), che eon Tainbasciatore dl Polonia non si puo far altro, che

spianare le materie, senza venlre ad alcuna conclusione".

"j Theiner Monuments s. 169, 170, 172. Buonvisi korespondowa
w sprawie ligi i z Betbun'em. Mamy list jego medyacyjny z dn. 26/VI

1679. Ms. A. E. Autrlche Vol. 48 s. 420.

O Hp. Cztr. T. 178, s. 51.
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kryj si jakie osobiste dynastyczne raachinacye królewskie, e
o zerwaniu pokoju z Porta nie moe by mowy, a rozgraniczenie

Ukrainy odbdzie siQ zgodnie z terminem. Skary si na pogo-

ski te i protestuje ^) przeciwko nim król Jan III w licie do nun-

cyusza, ale skutkom ich widocznie zapobiedz nie jest w stanie.

Radziwi wyjecha z pocztkiem wrzenia z Wiednia bez

podpisania jakiejkolwiek, mniej lub wicej zobowizujcej obie

strony umowy.

Zy stan dróg 2), zarzdzenia sanitarne wadz weneckich,

oraz zatarg, jaki z nimi na tem tle wynik ^), zatrzymay Radzi-

wia na granicy przez ca zim, tak e dopiero w kwietniu *)

rozpoczyna on, wobec udzielonego mu pozwolenia na wjazd do

Wenecyi, dalsz dyplomatyczn dziaalno.

Nie lepiej od wiedeskich zapowiaday si rokowania z Mo-

skw. Referendarz litewski mia w instrukcyi ^) swej polecone

uzyskanie moliwie jaknaj wikszych posików w ludziach i pie-

nidzach, oraz dywersyi krymskiej i puszczenia kozaków na Czarne

morze. Liczc si z moliwoci rychlej ju wojny, krelono tam

szeroki plan wspólnej akcyi wojennej.

Ju pierwsze jednak konferencye, rozpoczte po uroczystej

audyencyi w pocztkach sierpnia wykazay, jak dalekimi s te

plany od rzeczywistoci. Sprawa omal nie utkna na samym
pocztku.

Kiedy wyonia si sprawa zadeklarowanego ju zreszt

przez Moskw na sejmie grodzieskim finansowego subsydyum

') Theiner Monuments s. 184. „Seguitano di Yienna et altrove

di scrivere a Roma falsissimi accusi, che noi mai abbiamo pensato di far

la guerra al Turco, ne a unirsi col Moscovita contro di esso..." etc. etc.

*) Cay szereg listów ambasady Radziwia zawieraj Rp. rp. Cztr

T. 177 s. 883. Tame s. 1112; 1235. T. 178 s. 25, 109, 233.

3) Ar. J. III, T. II, s. 305—306.

*) Rp. Cztr. T. 178, s. 55. 25/11 1680 i 13/1V s. 109. Radziwi clicia,

minwszy Wenecy, dosta si do Rzymu morzem przez Ankon, lecz

wadze papiesliie wzbroniy mu tego bezwzgldnie, obawiajc si w razie

przeniesienia panujcej w Austryi zarazy do Rzymu, — rozruciów tamtej-

szej ludnoci. Wreszcie pozwoliy mu przejecha wadze weneckie, ale

i to dopiero po odbyciu kwarantanny, w orszaku najwyej 10— 15 ludzi.

5) Rp. Cztr. Vol. 177, s. 465. 18/IV 1679.

Polska przed odsiecz wiedesk. 5
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dla Polski ^), owiadczyli penomocnicy moskiewscy zgóry, e
o zasiku pieninym ze strony Moskwy mowy l3y nie moe, e
jeeli tedy posowie nie maj prawa od tego dania odstpi,

to lepiej niechaj Moskw opuszcz. Doszo do tego, e 28 sier-

pnia poczto ju czyni przygotowania do poegnalnej audyencyi,

Brzostowski jednak w ostatniej chwili uzyska ^) pozwolenie sko-

munikowania si w tyra wzgldzie ze swoim dworem. Przy ów-

czesnym stanie komunikacyi wymagao to okoo piciu tygodni

czasu. Akcya, która miaa w jesieni ju da konkretne rezultaty,

znajduje si \x listopadzie cigle jeszcze w stadyum mniej nawet,

ni pocztkowem.

Rada senatorska '), która w dniu 5 padziernika obradowaa

w Jaworowie nad przysanemi przez Brzostowskiego depeszami,

nie rostrzygna, ani nie posuna sprawy naprzód; w najwa-

niejszej kwestyi subsydyów wypowiedziano si wymijajco, zwa-

lajc z siebie kompetency sprawy, której modyfikacye tylko sej-

mowi mogy podlega. Pozostae punkty odpowiedzi królewskiej

zawieraj szczegóy, odnoszce si do iloci posikowych wojsk,

oraz ogólne dyplomatyczne wskazówki.

Charakterystycznym jest jeden z punktów podanych do ro-

strzygnicia przez Brzostowskiego, zawierajcy danie, aby po-

sikowe wojsko moskiewskie nie byo uywane do szturmów *).

Rada zapewnia, e z oddziaem tym obchodzi si bdzie ostro-

nie „mollius eundem tractabimus", uwaa jednak powyszy punkt

za uwaczajcy honorowi wojska i narodu moskiewskiego. Odpo-

wied t wysano jaknajpieszniej Brzostowskiemu, do zwoki je-

dnak przyczynia si jeszcze tym razem i zaraza, która na pewien

1) Theiner s. 184. Szczegóowy opis pertraktacji Brzostowskiego

podaje Theiner s. 173 sqq. Penomocnikami ze strony Moskwy byli Wa-
syl Siemionowicz Woliski; wda czeboksarski Jan Afanasjewicz Pronczy-

szew; Hilary Iwanow (vel Iwan(iwicz); Emilian Ukrainow i Symeon Pro-

topop; vid. Theiner s. 173 i 197.

2) Theiner s. 179.

8) Tame s. 185.

*) Theiner Monuments s. 185. „...Moschi caiitionem babore rellnt,

subsidiarium exercitiim suum non fore impendendum assaltibus facien-

dis. Respondetur subsidiario miiite cautius, quam nostro utemur, mollius

oundem tractabimus. Interim dc hoc ncgotio scribere qiiidquam esset

infame gcnti Moschoviticao".
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czas przerwaa dziki kwarantannie i tak ju trudn i przewlek
korespondencj.

Niezdecydowanie i jednej i drugiej strony, brak zaufania

wzajemnego, podejrzane stosunki Moskwy z Porta, i odwrotnie

danie Moskwy zerwania przez Polsk traktatów órawiskich^),

wywary swój sumaryczny skutek. Car ^), egnajc, wracajcych

do kraju w styczniu r. 1680 posów polskich, odkada ca spraw
do ustanowionej ju poprzednio na czerwiec midzynarodowej

komisyi medyacyjnej dla spraw polsko-moskiewskich.

W nastpnym licie zapowiada zreszt przysanie do Polski

osobnego jeszcze w tej sprawie poselstwa ').

Zataczajca szerokie midzynarodowe krgi dyplomacya nie

pozostaa przecie bezczynn i w kraju. Tutaj ogniskuj si re-

lacye ambasadorów, tutaj te gównie rozgrywa si walka zapa-

trywa na lig dwóch obozów politycznych Europy.

Ambasador francuski nie wierzy ^) wprawdzie przez dugi

czas w moliwo rokowa, zwaszcza po dwuznacznem przyjciu

Radziwia w Wiedniu; sama jednak jego depesza ^) z dnia 29 pa-

dziernika stwierdza, i optymizm ten by zgoa nieuzasadniony.

Zarówno nuncyusz, jak i rezydent cesarski prowadz ju
z królem od pewnego czasu konkretne pertraktacye dotyczce ligi.

Zasadnicza sprzeczno interesów obu stron polegaa na tem,

^) Theiner s. 208. „Interea, ut ex nunc Poloni tractatus Turcicos

abrumperent, flagitarunt" — etc.

2) Tame s. 195, 196.

3) Tame s. 196.

4) Ar. J. III, s. 292, 295.

5) Ar. J. III, T. II, s. 301. „Le Nonce du Pap, et le Resident de

TEmpereur pressent le Roi de Polegn de consentir presentement a une

Ligue defensiye avec TEmpereur, laissant esperer qu'ensuite on pourrait

convenir d'une ligue offensive, et sa M-te Pol., ayant demande Tayis des

Senateurs sur cette matiere, ils ont tous conclu, que la Pologne ne devait

point entrer dans une ligue defensive, que la cour de Yienne semblait

ne desirer, que par rapport a ses interets particuliers, et plutót dans

la vue de s'assurer du cote de Mr TElecteur de Brandebourg, que d'etre

utile a la Pologne, de sorte, que Ton ne soit premierement sur d'une li-

gue offensive et d'une conjonction d'armes contr le Turc".



— 68 —

e podczas, gdy polacy dali stanowczo^) przymierza zaczepnego,

a z niem wyparcia turków z Podola — Austrya skaniaa si ra-

czej ku defensywie, która zapewniajc jej pokój od poudnia, po-

zwolia by skierowa ca uwag na uregulowanie kw^estyi za-

chodniej i wgierskiej. Nuncyusz zaj tu stanowisko porednie^).

Dc z zaoenia do ligi zaczepnej, nakania on jednak Jana III

do przymierza odpornego, opierajc si na tem, i zawarcie ligi

defensywnej uatwi w kadym razie ogromnie przejcie póniej

do akcyi zaczepnej.

Agitacya nuncyusza zmierzaa przytem do zawarcia defen-

sywy przed dojciem ukadów moskiewskich^), gdy po zawizaniu

ligi zaczepnej z Moskw trudno bdzie cesarzowi przystpowa
do ukadu z Polsk. Zachodzio wprawdzie pytanie, jaki cel ma
liga defensywna z Austry wobec zamierzonego jednoczenie przy-

mierza zaczepnego z Moskw, rezydent cesarski agodzi jednak

t sprzeczno nastpujcymi argumentami*): 1) Moe zaj wiele

rzeczy, które przeszkodz traktatowi z Moskw, albo go odwlok.

2) Wojna trwa bdzie moe krótko, liga obowizywa bdzie

i w czasie pokoju. 3) Gdyby si moskale wycofali w czasie wojny

i turcy najechali Polsk, liga defensywna stanie si dla Polski

niezbdn.
Dyplomacya francuska bya oczywicie przeciwn obu pro-

jektom. Ambasador austryacki, obawiajc si intryg francuskich

na majcej si odby w styczniu radzie koronnej, uda si oso-

bicie do Bethune'a *), aby go zapewni, i w lidze tej niema

nic podejrzanego wzgldem Francyi i zyska sobie choby neu-

tralno tylko ambasady francuskiej.

Bethune zareagowa w zwyky, wymijajcy sposób ^), owiad-

1) Nawet w obcych ródach jest o tem mowa. Contarini. Istoria

delia Guerra 1683. T. I, s. 61.

2) Teki Rzymskie Akademii Umiejtnoci (skró. Teki Rz.) Vol.

r. 1680 Ni 19; Ar. J. III, T. II, s. 304, 5.

3) Teki Rz. r. 1680. Ni 63. 3/1V.

«) Teki Rz. r. 1680. 31/1. Ni 21.

5) Ar. J. III, T. II, s. 332, 16/XII 1679. „...ledit Resident... a pris

le parti de me veiiir trouver pour m'assurer, qu'il ne pretendait point,

que ladite ligue eu rien de suspect a V. Majest".
") Tame. „...A quoi, Sire, j'ai repondii en termes generaux, que

mes ordres ótant de concourir a tout, ce qui serait utile au bien de ce
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czajc, i nie stanie na przeszkodzie adnemu korzystnemu dla

Polski planowi. W dalszym cigu depeszy, w której donosi o tem

Ludwikowi XIV, zwraca jednak uwag na niebezpieczestwo tego

projektu dla Francy i.

"W razie ataku turków na Polsk, Austrya wprowadzi tu

swój korpus, co da jej mono rzdzenia si, jak u siebie w domu;

w przeciwnym za wypadku Polska, wbrew interesowi Francyi,

bdzie zmuszona posa cesarzowi pomocnicze wojska do Wgier.

Liga zaczepna równie oczywicie nie leaa w planach

Wersalu ju choby przez to, e stwarzaa na wschodzie Europy

potn, a niechtnie dla Francyi usposobion koalicy, bd co

bd jednak jako energia kinetyczna, skierowana po za sfer

dziaania Ludwika XIV bya zem mniejszem, zem, które z ko-

niecznoci tolerowa, a nawet ogólnikowo chwali naleao, by

tytuu arcychrzeciaskiego króla na ostateczny ju szwank nie

narazi.

Ambasada francuska ma si tedy pilnie wystrzega skada-

nia jakichkolwiek konkretnych deklaracyi w sprawie stosunku

Ludwika XIV do ligi ^). Ma ona tylko zapewni ogólnikowo, e
o ile inne mocarstwa przyo rk do tego dziea, król swojej

nie cofnie, — po cichu za stara si przeciwdziaa ca si
wszelkim projektom wojennym ^), przy powolnoci za wszystkich

pertraktujcych pastw wypadki atwo moe pozwol na cako-

wite uchylenie si od nieprzyjemnego tego wspóudziau.

Royaume, je ne m'opposerais jamais a ce, que le Roi de Pologne et la

Republiue jugeraient leur etre plus avantageux. Cependant Sire quel-

que plausible, que paraisse cette propositlon de ligue defensive, elle ren-

ferme, selon mol, des desseins bien caches et qui meritent beaucoup de

reflexion" etc. — Niebezpieczestwo ligi wietrzono i w Wiedniu. Vitry,

ambasador franc. na dworze cesarza, odbiera od Ludw. XIV kilkakrotne

polecenia czuwania nad t spraw i informowania Wersalu o kadym
podejrzanym w tej mierze fakcie. Ms. A. E. Autriche Vol. 48 s. 463 i 468.

Colbert do Vitry'ego. 12/XI1 1679.

1) Ar. J. III, T. II, s. 296—297. 14/IX 1679.

*) Ar. J. III, T. II, s. 289. „Vous aurez (Beth. do Pomp.) donc la

bonte de me faire savoir promptement, si Fintention du Roi serait, que

j'eloignasse cette guerre de tout mon pouvoir, etant persuade, que la

chose n'e6t pas absolument impossible dans la prochaine convocation".

Ludwik XIV w peni akceptowa tego rodzaju polityk.
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Zaniepokojony^) rokowaniami Zierowskiego zwróci si Be-

thune do Jana III z memoryaem zwalczajcym lig, otrzyma

jednak ex officio odpowied, e caa sprawa pozostaje a do

przyszej rady koronnej w zawieszeniu.

Do rozpoczcia rady tej nie byo ju tak daleko.

Zwoanie jej poprzedziy zwyke „epistolae deliberatoriae"

króla, — rodzaj ankiety wród senatorów, którzy jednomylnie

owiadczyli si za rad, nie za za sejmem ^).

Naznaczona ^) na dz. 8 stycznia, rozpocza si faktycznie

w trzy dni póniej *). Szczegóowy przebieg jej obrad podaje

Betlmne ^).

Po wzajemnem zobowizaniu si senatorów do cisej ta-

jemnicy przystpiono do odczytania depesz ambasadorów.

Radziwi pisa, i Rzpta musi przyj propozycye cesarskie,

jeli chce uzyska pomoc papiea *'); Plater za, rezydent Radzi-

wia w Pradze stwierdza, i wobec dwuznacznego stanowiska

Ludwika XIV, cesarz nie decyduje si przyj innego przymierza,

jak tylko odporne.

O poselstwie Morstina niema nawet wzmianki. Za relacy

jego moe posuy odpowied Ludwika XIV, któr tene da
Morstinowi we wrzeniu ubiegego roku. Przytacza j sam Lu-

dwik w depeszy swej do Betliune'a.

^) Ar. J. III. T. II, s. 328. Odpowied J. III brzmi. „. .De nuperrima Able-

gati Cesariani apud nos negotiatione Gratitudinem Yestram certam esse

Yojumus, cum uidem de colligatione defensiva nonnihil egisse, nihil ta-

men conclusum; sed cuncta ad propinui jam Consilii distulimus termi-

num, in quo cum Ordinibus quidquid in publicum expedire videbitur, con-

cludetur".

2) Rp. Cztr. Vol 177, s. s. 835, 883, 847 etc. Pikn jest odpowied
kaszt, czerskiego. „...Jestem tedy tego zdania, co niegdy wielki Zamojski
mówi: „Gdy si dom pali, tego nie umiata, ani w nim stoków ustawia,
ale poar gasi potrzeba". Wicej nam Turczyn wzi, ni sejm grodzie-
ski, wic wprzód o Turkach, a nie o sejmie myle nam potrzeba" etc.

3) Theiner Monuraents s. 189.

*) Ar. ,1. III, T. II, s. 349.

6) Tame s. 345, 346, 349.

^) Ar. J. III, T. II, s. 345. Radziwi w owym czasie nie dojecha
by jeszcze nawet do Wenecyi, dyplomacya ta bya tedy wycznie ko-

respondencyjn.
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„Nie ^) odbieraem mu (Morstinowi) bynajmaiej nadziei po-

mocy, któr by móg uzyska dziki troskliwoci mojej o religi

i przy uczuciaci, jakie ywi dla króla polskiego. AYskazaem mu
tylko, i rad bybym widzie naprzód, jak daleko posun si ksita
chrzeciaiiscy. Daem mu do zrozumienia, e susznem jest bym
wiedzia, jak bdzie ta liga, zanim nara na straty, bardzo

powanie rozwinity, lewantyski handel moich poddanych".

Ciekaw-) jest decyzya, jaka zapada na radzie w sprawie

relacyi z Anglii Wadysawa Morstina, podkoniuszego litewskiego.

Donosi on, e wprawdzie od króla angielskiego adnych posi-

ków nie uzyska, lecz gmina kalwiska ofiarowaa na cele ligi

80,000 talarów. Rada jednak odrzucia t „saevam, et in deterrimo

statu non acceptandam propositionem", gdy z ofert t bya
zwizana „profana conditio" udzielenia kalwinom pewnych ulg

w swobodnem odbywaniu naboestw. Nuncysz zaoy w kance-

laryi biskupiej solenn protestacy przeciwko dyplomacyi Mor-

stina, chcia nawet wnie j do akt pastwowych, król jednak

nie pozwoli na to, by podejrzeniem o sprzyjanie heretykom in-

famii na posa polskiego nie rzuca ^).

Nic nie mówice, i mao wane depesze przysa z Genui

i Turynu Hieronim Lubomirski *), jedynie za tylko regent portu-

galski zrobi posowi Rzpltej, Koryciskiemu, konkretne owiad-

czenia co do subsydyów pieninych na rzecz Polski^).

Rada odbywaa si burzliwie. Liga odporna nie miaa

^) Ar. J. III, s. 296. „Je ne lui ai point óte Tesperance de Tassi-

stance, que Tinteret de la Religion et mon affection pour le Roi de Po-

legn pourraient obtenir de moi. Je lul ai temoigne seulement, que je

serais bicn aise de voir auparavant a quoi se porteraient les Princes

Chretiens. Je lui ai raeme fait connaitre, qu'avant de hazarder le com-

merce de mes sujets, qui est tres considerable en Levant, ii etalt de

justice, que je susse, quelle serait la ligue, qui se formerait en faveur du

Roi de Pologne".

2) Theiner Monuments s. 198. „...non suscipit primum saevam et

in deterrimo etiam statu non acceptandam (propositionem) orthodoxus

rex, multo magis nos praesentes episcopi, et rellquus senatus vix quis-

piara apprehendendum hoc in afflictis rebus remedium suadere potuit..."

8) Teki Rzymskie r. 1680. J\'» 114.

») Rp. Cztr. Vol. 177, s. 901.

5) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie r. 1680 JNs ^ 20, 32, 36.
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W Polsce zwolenników. Zierowski odby raz ^) jeszcze z Bethu-

ne'm konferency^, potem stara si na wpyn nuncyusz, am-

basador francuski zgadza siQ jednak, i to z pewnera zastrzee-

niem, tylko na lig zaczepn. Odpornej — poparcia swego stale

i stanowczo odmawia.

Oddziaao to oczywicie na wynik gosowania. Wikszo
senatorów owiadczya si przeciwko defensywie. Charaktery-

stycznym jest komentarz, jakim zaopatruje Betliune sw relacy

o gosowaniu. „Stronnicy 2) dworu polskiego i jurgieltnicy austry-

accy byli jedynymi zwolennikami zawarcia ligi". Takiego politycz-

nego zestawienia stronnictw w dotychczasowej korespondencyi

Bethune'a jeszcze nie byo. Król, niezraony tem niepowodzeniem,

rozpocz ca spraw na nowo, dajc, aby senatorowie raz

jeszcze wypowiedzieli si w tej sprawie, wystpienie to jednak

wywoao tak siln wrzaw i protesty, e król by zmuszony ka-

pitulowa i zamkniciem rady pozostawi wszystko in statu quo.

Najbardziej zapalonym oponentem okaza si biskup pozna-

ski, Stefan Wierzbowski ^), goszc pomienn mow na cze
Francyi, oraz Rafa Leszczyski*), który w nadzwyczajnie ostrych

i gorzkich sowach mia wymawia królowi jego austryackie syra-

patye i intrygi *).

Oczywicie ca t entuzyastycznie francusk relacy naley

bra z tem zastrzeeniem, e pisa j Bethune, któremu wszake

musiao zalee na tem, aby nastrój polityczny Polski przedsta-

1) Ar. J. III, T. II, s. 352.

2) Ar. J. III, T. II, s. 353. „Les partisans de la Cour de Pologne,

et les pensionnaires d'Autriche etaient seuls du sentiment de la (lig)

conclure".

3) Ar. J. III, T. II, s. 350. Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 1680 7/II

M 25; 21/11 Ni 38.

^) Rafa Leszczyski, krajczy koronny, póniejszy genera wiel-

kopolski, ojciec króla Stanisawa.

5) Ar. J. III, T. II, s. 354. „Leszczyski, gendre du Palatin de

Russie, et premier Deput de la Grand Pologne, prenant la parole, re-

procha si aigrement au Roi de Pologne sa conduite interessee, le viole-

ment des lois, et ses intrigues suspectes et secretes avec la Maison
d'Autriche, que Ton n'avait point encore eu d'exemple sous les autres

regnes d'un discours si hardi, et si libr, lequel attira cependant Tapplau-

dissement de toute Tassemble".
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wi w jaknajkorzystniejszem dla Wersalu wietle. Z warcholsk

zreszt nieco opozycj Wierzbowskiego spotkamy si jeszcze

niejednokrotnie.

Zerwanie uchwal rady koronnej przedwstpnych rokowa
ligi, cho zwichno na pewien czas normalny ich rozwój, nie

znamionowao jednak bynajmniej ostatecznego upadku caej tej

sprawy.

W Wiedniu zapanowa nieco przychylniejszy dla Polski na-

strój. Plater pisze, e sprawy bior pomylny obrót i pójd jak-

najlepiej, byleby tylko Radziwi móg jaknajprdzej wróci i dal-

sze pertraktacye osobicie poprowadzi^). Austrya do tego stopnia

boi si Francyi, e przystanie na wszelkie warunki. Z drugiej

strony zaszed wypadek, który równie pchn spraw ligi na

nieco pomylniejsze tory.

W jednym-) z listów swych komunikuje Jan III Radziwi-

owi, i wpada w rce królewskie korespondencya niejakiego

Pichiniardiego, w których odkryto ródo owych tajemniczych,

od tak dawna uporczywie rozsiewanych pogosek o dwuznacznej

polityce Polski w obecnych pertraktacyach ^), Pichiniardiego aresz-

towano *), Radziwi za otrzyma wynotowanie caego szeregu

oszczerstw i insynuacyi, których przewrotno i fasz, wyniesione

na wiato dzienne, same przez si zawiadcz o czystoci za-

miarów królewskich.

Rada koronna, ogniskujc przez pewien czas rozsnute po

caej Europie nici dyplomacyi polskiej, oywia j nieco i rzuca

na ni pewne wiato. Wraz ze skoczeniem jej cichn relacye

ambasadorów, sprawy ich zapadaj napowrót w jaki nawpó le-

targiczny stan, Radziwi ca wiosn prawie przesiedzia w We-

necyi po to tylko, aby ostatecznie usysze wymijajc odpowied,

1) Ar. J. III, T. II, s. 374. List Platera do króla 16/11 1680. „...La

conjoncture est bonne pour les Interets de T^tat, et pour etablir ceux

de la Maison de V. Majeste; les Allemands ont si peur des Francais, qu'ils

accorderont tout, si le Prince de Radziville, mon maitre arrive, bientCit ici

pour tralter les choses".

2) Kp. Cztr. Vol. 178, s. 51.

^) Obszernie spraw Pichiniardi'ego przedstawiaj relacye nun-

cyusza. Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1680. JV2 37.

4) Ar. J. III, T. II, s. 374, 375.
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zapewniajc ogólnikowo, e z chwil, gdy inni przystpi do

ligi, Wenecya w tyle za nimi nie zostanie ^).

Wan bya oczywicie konkretna obietnica, jak Radziwi
uzyska w Rzymie, mianowicie subsydyum 500,000 tal. i poow
witopietrza Hiszpanii, poza tem jednak papie, cho bardzo

przychylnie usposobiony dla ligi, nic zrobi nie moe, gdy sta-

nowisko Ludwika XIV paraliuje wszelkie jego wysiki '^).

Ludwik XIV odgrywa istotnie w caej tej dyplomacyi bez-

wzgldnie dominujc rol.

Europa rozbita jest dziki niemu na dwa bieguny polityczne,

z których kady, skupiajc w sobie bezwzgldnie siy jego sferze

wpywów podlege, uniemoliwia wytworzenie si, poza tem b-
dnem koem konfliktów rodkowo europejskich, innego niezale-

nego od nich politycznego centrum.

Std nieustanne krenie okoo tych samych dylematów po-

litycznych, std skuwajcy wszelkie najgortsze impulsy brak za-

ufania, std wreszcie to niepojte poprostu kunktatorstwo.

Dziwne s dzieje dyplomacyi owych lat. Niewiadomo co

w niej wicej podziwia, czy talent w spisywaniu caych tomów
bez powiedzenia jednego rzeczowego sowa, czy wytrwao prze-

wlekania latami spraw, które przy obustronnej dobrej woli mona
byo w cigu bodaj miesicy zaatwi. Pust frazeologi usiowano

zastpi finezy i artyzm prawdziwej, wyrafinowanej dyplomacyi,

cytatami z przerónych autorów— jej wytworno i ogad.
I tak lata cae. W sprawie, w której wszystko od popiechu

zaleao, przebywa Morstin zagranic od pocztku czerwca r. 1679

do koca roku nastpnego ^), Radziwi bawi we Woszech rów-

nie pótora roku, wreszcie za zmar w Bolonii *), nie docze-

kawszy si koca swej niewdzicznej misyi.

Nie wyamuj si te z pod charakteru tego i negocyacye

moskiewskie. Pose cara, który przyby do Warszawy w kwietniu,

postawi tak wygórowane dania pomocy polskiej wzamian za

udzia Moskwy w wojnie tureckiej, e Jan III w memoryale

^) Rp. Cztr. Vol. 178, s. 109. 13 kwietnia bawi Radziwi jeszcze

w Wenecyi.

2) Theiner s. 197. Rp. Cztr. Vol. 178, s. 55.

») Ar. J. III, T. III, 8. 63.

•*) Tame s. 68.
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sporzdzonym dla niincyusza pyta z gorycz: „Risumne ^), an bilem

morerit tam ignara propositio?" Wszelkie wysiki, medyacya nun-

cyusza^), zainicyowana przez króla konfereiicya') Bethune'a z po-

selstwem moskiewskiem nie doprowadziy do niczego. Nietylko

rokowania zostay rozbite, ale nawet medyacyjna owa komisya

zostaa odroczona *) bezterminowo, z powodu niestawienia si na

ni delegatów strony moskiewskiej.

I mimo to wszystko zbliajca si jesie przynosi wiadomo
o nowem poselstwie polskiem do Moskwy Konstantego Tomic-

kiego, kasztelana wieluskiego '").

Dwa wpywy walczyy niezmordowanie z sob.

Nieustanna agitacya papieska, wywierajca nacisk na dy-

plomatów moskiewskici zarówno w Moskwie, jak w Warszawie,

lub w Wiedniu, dalej król Jan III, wreszcie pewne sfery kraju,

znajdujce swe haso w konstytucyach sejmu grodzieskiego, miay

tu do zwalczenia odwieczn nienawi dwóci skóconych z sob
narodów.

W Polsce przewaay sympatye dla ligi, wobec której bledy

poniekd antagonizmy plemienne, w Moskwie zrozumienie idei

solidarnoci stao o wiele niej, o wiele silniej zato wybujaa

tam, nagromadzona w cigu ostatniego zwaszcza stulecia, niech
i nieufno dla Polski.

By wreszcie jeden jeszcze motyw, który, cho moe drobny,

oddziaywa jednak paraliujco na spraw ligi.

Motywem tym bya choroba króla Jana III. Sobieski mie-

wa ^) ataki apoplektyczne; jeden z nich zdarzy^) si w czasie

^) Theiner Monuments s. 208. Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 1680,

29/V Ks 91. Jan III. „...parlando circa rimproprieta delie loro proposi-

tioni mostro d'esser perplessa, se ii lor modo di procedere derivasse da

ignoranza quasi, che non intendessero abastanza Timportanza e la forza

delie lighe defensive et offensive, overo da astuzia per rivolgar la guerra

contro la Polonia, o se pure fussero in prossima speranza di concluder

eon i Turctii la pace..." Ale to Moskwa zawsze tak, wic król nie traci

nadziei.

2) Rp. Ak. Um. Teki Rz. 1680 Xs Ks 85, 93.

3) Ar. J. III, T. II, s. 430.

4) Theiner Monuments s. 208. Rp. Cztr. Vol. 178 s. 143 4/VI 1680.

5) Theiner Monuments s. 209.

6) Ar. J. III, T. II, 225.

O Tame s. 342.
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trwania sejmu grodzieskiego. Pomimo ukrywania tego faktu ro-

zesza si wiadomo o tern nietylko w kraju, lecz dziki amba-

sadom i po dworach europejskich. Ludwik XIV poleca ^) Bethu-

ne'owi zdawa sobie relacye o zdrowiu Jana III. Bethune czyni''')

to kilkakrotnie, zastanawiajc si przytem nad ewentualnoci

mierci króla i nowej elekcyi^).

Uywano nawet choroby króla, jako rodka agitacyjnego

wobec królowej, której Bethune, przedstawiajc ca groz poo-

enia w razie mierci króla, podsuwa myl, e tylko Ludwik XIV
zdoaby w podobnym wypadku da jej skuteczn pomoc*). Swoj
drog byaby zdaniem margrabiego mier ta klsk zarówno dla

ligi, jak i dla obozu francuskiego. Dla ligi, gdy pozbawiaby j
dowódcy, — dla Ludwika XIV, gdy hetmani (obaj stronnicy Au-

stryi), znalazszy si na czele wojsk, opanowaliby z atwoci
losy przyszej elekcyi.

Niepodobiestwem jest rozwodzi si szerzej nad chaosem

szczegóów dyplomacyi r. 1680. Brak w materyale tym jakich

wybitnych momentów dziejowych, wyjanienie których rzucioby

ze swej strony pewne wiato na caoksztat polityki polskiej.

Materya ten, to szereg maoznaczcych, drobnych intryg, zabie-

gów i konferencyi, raniej lub wicej parlamentarnych, zwalcza-

jcych si wzajem zajadle, relacyami za swemi sprzecznych

z sob zwykle najzupeniej.

Sprawa treci swojej nie rozwija, nie posuwa si ani na

krok naprzód. Cesarz zgodzi by si na lig odporn, a nawet

i na zaczepn, o ile by zdoa uzyska od Ludwika XIV gwa-

rancye zachowania przez czas wojny tureckiej pokoju nad Re-

nem. Presya wywierana w tyra kierunku nie odnosi jednak

pomimo akcyi Jana III i zudze nuncyusza^) adnego skutku,

—

^) Ar. J. Ul. T. II, s. 342.

2) Tame s. 285, 318.

^) Tame s. 316. „D'ailleur, Monsieur, si le Roi de Pol. venait a man-
quer dans le commencement de la guerre, les generaux se trouvant puis-

sammeiit armes deviendraieiit les maitres d'une nouvelle election, qui

tournerait aussitót en faveur de 1'Autriche plutót, que de la France".

*) Ar. J. III, T. III, s. 68.

5) Rp. Ak. Um. r. 1680. Xi Ks i, 31, 67. Ms. A. E. Autriche Vol.

48 s. 420.
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ambasadorowie Ludwika XIV, zarówno margrabia de Vitry w Wie-

dniu, jak Betliune, zasaniaj si ^) we wszelkich daniach gwa-

rancji pokojowych brakiem instrukcji,— w ostatecznoci za ela-

stjcznjra zawsze traktatem niraweskim.

Nie zmieniaj raz zajtego stanowiska rzdj ocienne, nie

zmienia go te i spoeczestwo polskie.

Wjpowiedziawszj si energicznie na sejmie grodzieskim

nie zabiera ono teraz gosu. Tu i owdzie snnj si w relacjach

ambasadorów pogoski o nastroju ludnoci, o wojowniczych im-

pulsach szlachtj, ruch ten jednak nie przjbiera form ywioo-
wych, wiadczy raczej tylko o nagromadzeniu potencyalnej ener-

gii w narodzie, który wraz z rzdem swoim zajmuje w sprawie

ligi, jak caa zreszt Europa stanowisko zachowawcze, — wycze-

kujce.

Myl ligi okazaa si ywotn, skoro jest ona w stanie

utrzyma si przez tyle lat na poziomie aktualnych spraw poli-

tycznych, równie ywotnymi jednak byy midzypastwow^e anta-

gonizmy Europy, dla zagodzenia których potrzeba byo jak si oka-

zao czasu i rzeczywistego niebezpieczestwa ze strony Turków.

I jedno i drugie leao jeszcze w przyszoci.

^) Ar. J. III, T. II, s. s. 374, 377 cay memorya w tej sprawie

Bethune'a do Vitry'ego; s. 419.



VI. Lig-a r. 1681.

W jesieni r. 1680 zaszy wypadki, które, cho moe z lig

w sabym stojce zwizku, odbiy si jednak silnie na dzie-

jach sejmu r. 1681, porednio za zdecydoway naw^et o jego

losach.

Wypadki te, to sprawa maestwa elektorowicza branden-

burskiego z ksiniczk Radziwiówn, oraz zmiany, jakie zaszy

w skadzie nuncyatury, i ambasady francuskiej.

Sprawy pruskie wymagaj cofnicia si nieco wstecz.

Pooenie elektora po pokoju nimweskim byo nieco za-

chwiane. Opuszczony przez cesarza, któremu traktat ów zabra-

nia dawania pomocy przeciwnikom Szwecyi^), przycinity przez

Francy, a straszony dywersy zacigów polsko-francuskich, pod-

trzymywanych wci jeszcze poowicznie przez Bethune'a, zosta

on poniekd zmuszony do zawarcia w czerwcu r. 1679 pokoju

ze Szwecy i z Francy. ^)

Przymierze prusko-francuskie okazao si zreszt wcale y-
wotnem. Ju w par miesicy potem, w padzierniku tego roku

dochodzi do cilejszego ukadu pomidzy Ludwikiem XIV, a ele-

ktorem. ^) Jednym z wanych jego punktów jest polityka fran-

1) Ar. J. III, T. II, s. 211. „Elle (la palx) met 1'Empereur hors d'etat

d'assister les ennemis de la Suede; par la TElecteur de Brandebourg

demeure destitue des secours, qu'il en aurait pu esperer non seulenient

en Prusse, et en Pomeranie, mais encore sur le Rhin".

2) Tame s. 263, 265. Ogólnikowo i syntetycznie omawia stosunki

Elektora z Francy monografia Pehlinga: Die Europaische Politik des Gros-

sen Kurfurstcn Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 1910.

3) Onno Klopp Da3 I{riegsjahr 1683 etc. s. 66. Ar. J. III, T. II, s. 325.

„Dcpuis le traite de paix, que j'ai fait avec ce Prince j'en ai conclu un

autre d'une alliancc particuliere et qui doit demeurer secret. Un des prin-

cipaux articles, qn'il contient, regarde la Pologne".— Kilka wierszy dalej.
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cusko-pruska na terenie Polski, przyczem gówny nacisk pooono
na wspóln akcy na wypadek ewentualnej elekcyi.

Elektor, wzamian za ogóln pomoc dyplomatyczn Francyi,

zobowizuje si poprze ca si swych wpywów królewicza

Jakuba, w razie za, gdyby to si okazao niemoliwem, jakiego-

kolwiek innego, przychylnego Francyi kandydata.

Ukad ten wywar duy wpyw na dyplomacy prusk w War-

szawie, nietyle zreszt moe przez tre, gdy ta vivente Reg
bya niemoliw do przeprowadzenia, ile przez sw tendency

zblienia obu, wrogo dotychczas wzgldem siebie usposobionych

ambasad.

Ju depesza ^), zawiadamiajca Bethune'a o dokonanem przy-

mierzu, zawiera yczenie Ludwika XIV popierania przez amba-

sad interesów pruskich na dworze polskim, dalsze depesze je-

szcze bardziej oywiaj i rozwijaj ten stosunek.^)

Zblienie francusko-pruskie na terenie warszawskim jest te
jedynym bodaj rezultatem tej dyplomacyi. Waciwy cel,— sprawa

porozumienia pomidzy elektorem, a królem Janem III— nie zo-

sta nigdy urzeczywistniony. „Vous ^) y voyez assez de difficul-

tes (t. j. w porozumieniu tem) par Tantipatie, qui est entre ces

deux, Princes" — konstatuje Ludwik XIV ju we wspomnianej

przed chwil depeszy. 10 marca za pisze Bethune o rozgo-

ryczeniu *) (beaucoup d'aigreur) elektora, jakie ywi on wzgl-

„J'ai donc partage cet article en deux points; Tun regarde les moyens

d'assurer la Couronne en la personne du jeune Prince, Tautre, Taccident

dont on pourrait etre silrpris, si le Roi de Pologne mourant et le Prince

son flis n'ayant point ete elu en sa place, ii etait necessaire de lui elire

un successeur. Sur le premier de ces points ledit Electeur s'oblige de

contribuer tout ce qui sera en lui par ses offices et par ses amis pour

faire assurer la Couronne en la personne du jeune Prince; sur Tautre,

ii s'engage precisement d'employer tout son credit pour faire tomber

TElection sur un Prince, qui me serait agreable".

1) Ar. J. III, T. II, 325.

2) Tame T. III, s. 19, 85, 104. „Comme TElecteur... donn tous

les jour de plus grandes marues d'un sincere attachement a mes inte-

rets je serai bien aise, que vous souteniez les siens au lieu, ou vous

etes". — Dalej tame s. 152 i 153.

3) Tame T. II, s. 326.

4) Ar. J. III, T. II, s. 387. „Mr. l'Electeur de Brandebourg temoigne

beaucoup d'aigreur et d'eloignement pour le Roi de Pologne, lequel est
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dem Jana III; widzi w tera zreszt intryg austryack. Niema
rol gray tu zapewne tradycye roku 1678 i zaborczycli planów

Sobieskiego wzgldem Prus.

Niepodatny do ukadów grunt popsua do reszty sprawa

Radziwiówny.

Dla Elektora maestwo syna jego z ksiniczk Karolin

Ludwik Radziwiówn byo faktem ze wzgldów politycznych

niezwykle podanym.
Przedewszystkiem stwarzao mu to ogromnie solidny punkt

oparcia na Litwie. Wiano Radziwiówny czynio go posiadaczem

olbrzymieli dóbr, rozsianych po caej Litwie, a nawet panem kilku

obronnych twierdz. Umacniao to dotychczasowe jego wpywy
litewskie, zbliao do Moskwy, przedewszystkiem za, po uzy-

skaniu indygenatu, pozwalao zabra gos w sprawach wewntrz-

nych Rzeczypospolitej.

Nie mogy te plany oczywicie nie wywoa opozycyi ze

strony spoeczestwa polskiego. Echem tego jest pismo ulotne^)

z jesieni r. 1680 „Przestroga Ludwiku (!) synu Kurfirszta", bar-

dzo niedwuznacznie podkrelajce niebezpieczestwo, na jakie

byaby naraon Rzplta w razie faktycznego przejcia dóbr Ra-

dziwiowskich w pruskie rce.

Memorya ten radzi wysa niezwocznie poselstwo do Ele-

ktora, w celu skonienia go do zaniechania tego projektu, oraz

do Radziwiówny z wezwaniem, aby propozycyom elektora nie

dawaa ucha.

Rada okazaa si spónion. Elektor, nie czekajc na de-

cyzy króla i Rzpltej, doprowadzi pocichu maestwo to do skutku

w dniu 6 stycznia 1681 2). Ambasadorowie francuscy wiedzieli o tym

projekcie ju dawniej, gdy Elektor jeszcze w pocztkach gru-

dnia zawiadomi ich o tem, polecajc ich opiece zarazem ca t

augmente par plusieurs relations fausses, que Ton envoye de ce pays-ci,

ce qui me parait etre un artiflce du Resident de TEmpereur".

1) Rp. Cztr. Vol. 419, s. 125.

2) Ar. J. III, T. III, s. 87. Haus Ilof u Staatsarchiv w Wiedniu.

Polonica Voi. 49. Korcspondencya rezydenta austryackiego Zierowskiego

w cigu r. 1681 (skró. H. H. u. S., numeracya odnosi si wycznie do

odpisu, jaki z caego voiuminu tego zrobiem), ll/I s. 5. Zierowski ozna-

cza dat lubu na 8/1.
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spraw *). Jednoczenie zosta wówczas wyprawiony z Berlina ^)

list do Jana III z zawiadomieniem i union prob o poparcie,

list ten jednak zosta celowo wstrzymany i pod pretekstem burz

morskich,— z dat 20 padziernika, — wrczony królowi dopiero

6 stycznia '), a wic w sam dzie zalubin. Naiwny ten wybieg

nietylko oburzy króla *), ale odniós wrcz odwrotny zamierzo-

nemu skutek, gdy Sobieski owiadczy wrcz, e zarówno list,

jak cae wogóle postpowanie elektora podda wyrokowi sejmu ^).

Jan III by zreszt podwójnie dotknity tern, gdy w pla-

nach matrymonialnych, jakie ukada dla przyszoci' królewicza

Jakuba odgrywaa ksiniczka Radziwiówna nie ma rol, o czem

elektor wiedzia, jak pisze ambasador francuski, bezporednio od

królowej Maryi Kazimiery"). Byo to wic wiadomem, a bez-

prawnem wkroczeniem w sfer interesów nietylko Rzpltej, ale

i osobistych królewskich.

W dyplomatycznym wiecie polskim zachodz z kocem r. 1680

due zmiany. Przedewszystkiem ustpuje z powodu zdrowia nun-

cyusz Martelli, na jego miejsce za mianowany zostaje biskup

Efezu, Pa]lavicini. Martelli pozosta zreszt jeszcze przez wiosn
r. 1681, odby kampani sejmow wraz z nowym nuncyuszem

i wyjecha dopiero w drugiej poowie kwietnia ^).

1) Ar. J. III, T. III, s. 85.

2) Tame s. 85.

3) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie. 8/1. Ks 33. Ar. J. III s. 87.

*) Rp. H. H. u. S. ll/I s. 5. „Ideo Elector misit ad Regem litteras

fingendo datum pro mens octobri, et Residens, ut rem sero allatam ex-

cuset, dicit litteras inter Colbergam et Pilaviam in mari per tempestates

diutius fuisse impeditas, quod nemo prudens credit, et Rex id pro ma-
iori despectu et contumelia habet".

5) Ar. J. III, T. III, 8. 87. U/I 1681. „Sa M. Pol. nous a dit, que cette

manier d'agir de Mr TElecteur a son egard... est encore plus injurieuse,

que s'il ne lui avait pas ecrit, et qu'il s'etonne, qu'il se soit servi pour

cela de Tambassadeur de Votre Majeste; qu'il fera part aux seiiateurs

et a la Diette de cette lettre et de ces circonstances" etc.

") Tame s. 87. Swego czasu czyni nawet sam elektor odwrotne

propozycye, projektujc maestwo Jakuba z ksiniczk Radziwiówn.
Ar. J. III, T. I, s. 385.

7) Rp. Hof, Haus u. Staatsarchiv 18/IV 1683 s. 44.

Polska przed odsiecz wiedesk. 6
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Nowy nuncjusz nie zdoa sobie zaskarbi sympatyi wród
dyplomatów warszawskich.

Francuzi odzywaj si o nim zrazu sceptycznie. „Sdz ^),

e nie straci si (!) wiele na zmianie, pisze ambasador 6 wrzenia

1680, gdy nuncyusz jest zdecydowanym austryakiem". Z czasem

obawy rosn; ambasada zwraca si do ksicia d'Estrees, posa

francuskiego w Rzymie, by stara si wytómaczy papieowi 2),

jak dalece postpowanie Pallaviciniego „niszczy zbawienne za-

miary, jakie jego witobliwo ywi wzgldem tego kraju".

Inne musiay by jednak zapatrywania pod tym wzgldem
Stolicy Apostolskiej, gdy po caej Polsce rozchodzc) si listy

papieskie, gorco polecajce nowego nuncyusza yczliwoci spo-

eczestwa polskiego.

Jeeli francuzom moga si susznie niepodoba austrofilska

dziaalno Pallaviciniego, to dziwnem staje si niedocenienie

teje dziaalnoci przez obóz austryacki.

Zierowski zarzuca mu wanie to, czego brak podkrelali

francuzi, t. j, skonno ku Francyi. „Nowego^) nuncyusza, pisze

on, z Martellim porównywa niepodobna, przypochlebia si bowiem

francuzom i na dwie strony dziaa, czego Martelli unika". Za-

rzuty te jeduak nie powtarzaj si, dziaalno za póniejsza

Pallaviciniego wykazuje, i spostrzeenia posa francuskiego su-

szniejszemi byy od sdu Zierowskiego, gdy nuncyusz do koca
stronnictwu austryackiemu wiernym pozosta.

W pewnym zwizku ze zmian nuncyusza stoi te zmiana

kardynaa protektora Polski w Watykanie^). Po mierci Orsiniego,

a póniej Vidona, gdy Rospigliosi, którego zrazu yczy sobie

Jan III, nie zgodzi si zaj tego stanowiska, mianowa papie,

^) Ar. J. III, T. III, s. 20. „Je crois qu'on nc perdra rien au change,

car ce nonce s'est ouvert assez Autrichien".

2) Ar. J. III, T. III, s. 64. „...nous avons cru... devoir donner avis iiMr

le Duc d'Estrees afin, qu'il pulsse faire connaltro au Pap et in. Mr. le

Cardinal Cibo coinbien cette conduite detruirait les bonnes intentions

de sa Sainlet pour ce pays".

8) Berthier I. c. T. I s. 367 sqq. zgór dwadziecia listów.

4) Rp. U. H. u. S. 3/VII 1681. „Nulla hujus Nuntii cum Marteliio

sit comparatio, blanditur quippe Gallls et amb dextrae agit, quod Mar-

tellius evitabat".

6) Ar. J. 111, T. IH, 136.
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równie na prob*^ króla, protektorem i przedstawicielem Polski

kardynaa Barberiniego.^

Jednoczenie z faktami tymi zmienia si z gruntu skad
ambasady francuskiej w Polsce. Margrabia de Bethune wyjeda
z kraju z kocem sierpnia 1680, na miejsce jego zostaje nazna-

czony dotychczasowy ambasador wiedeski, markiz de Yitry. By
jednak Vitry'emu, nieznajcemu ani stosunków, anijzyka, uatwi
oryentacy w cigu pierwszych, a wanych bo sejmowych mie-

sicy jego urzdowania, zosta mu przydany do boku, jako amba-

sador nadzwyczajny, znany nam ju biskup belowaceski ^), Tous-

saint de Forbin Janson.

Co byo powodem nieaski Bethune'a? Niewtpliwie w pe-

wnej mierze musiay tu gra rol intrygi biskupa, tak mona by

przynajmniej wnioskowa z charakteru nastpujcych teraz depesz,

które czstokro s wprost paszkwilami na dziaalno byego am-

basadora 2), Gównym powodem nieaski bya jednak zdaje si
nierachunkowo Bethune'a. Pomponne, ex-minister Ludwika XIV,

powiada w wietnych swych pamitnikach politycznych, e mar-

grabia sam wielokrotnie przyznawa ^) si do tego, i jest sabym
finansist, i da przysania mu kogo, co zajby si admini-

stracyjno-finansow stron ambasady. Zosta nawet w tym celu

wysany niejaki Fremont, lecz rozchorowa si w drodze i do

Warszawy nie dojecha. Przez dugi czas Bethune nie nadsya
rachunków, kiedy je wreszcie wystawi przenosiy one 300,000

franków. „Cela ne lui produisit pas un bon effet", pisze Pomponne.

Ta niesystematyczno wywoaa podejrzenia co do czystoci

gospodarki Bethune'a i wkocu sprowadzia dymisy.

Zmiana ambasadora jest faktem wybitnej wagi w ówczesnych

polsko-francuskich stosunkach przynosi bowiem, prócz ogromnej

rónicy indywidualnych wartoci ambasadorów, jako jednostek,

—

nowy zupenie kurs polityczny. Ludwik XIV zoryentowa si

1) W czasie pierwszej swej misyi w Polsce nosi Forbin tytu bi-

skupa marsylijskiego.

2) Ar. J. III, T. III, s. 22, 27, 38, 41, 102.

3) Memolres de Pomponnes s. 467. „Des le commencement de ces

depenses et lors des levees le maruis represanta diverses fois, qu'il

etait mauvais homme de finances, et demauda, que Ton lui envoyat

quelqu'un, qui ftit charge de la distribution de )'argent".
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wreszcie, e wpywy austryackie nie s straszakami, z którymi

by mona byo walczy nadal na dworze polskim askaw frazeo-

logi arcycirzeciaskiego monarchy. Ambasadorowie francuscy

mieli tym razem do rozporzdzenia po raz pierwszy do znaczne

ustpstwa na rzecz pary królewskiej, o ile za t cen daoby si

j na nowo wcign w wir polityki francuskiej.

Ju w instrukcyi ^), jak wióz z sob Forbin, jednym ze

rodków pozyskania sobie króla miao by wyjawienie mu wia-

domego traktatu pomidzy Ludwikiem XIV a elektorem.

Forbin wygada 2) si z tem zaraz na jednej z pierwszych

audyencyi, czem króla istotnie uj i rozczuli. Stosunki polsko-

francuskie przybieraj zdawaoby si dawny poufay charakter.

Sobieski zaprasza Forbina na owy, rokowania te odbywaj si
wanie w karocy królewskiej ^).

Towarzyskim tym stosunkom nie odpowiadaa ju jednak

gbsza tre polityczna. Zblienie to ma charakter czysto po-

wierzchowny i czerpie ródo swe, jak sdz, jedynie z osobi-

stych zalet dworskiego, wytwornego Forbina.

Nawet tak drobnej sprawy, jak otwarcie granicy wgierskiej

dla snujcych si tam wci agentów francuskich nie mog am-

sadorowie wytargowa^) u króla, zasaniajcego si teraz skrupu-

latnie prawami Rzpltej i odpowiedzialnoci wobec sejmu.

Ludwik XIV zdecydowa si wobec tego na powaniejszy

argument.

Naj ywotniej szem z da Maryi Kazimiery, spraw, która,

pomimo odmownego jej zaatwiania w cigu 6 lat, pozostawaa

przecie zawsze na pierwszym planie memoryaów politycznych

królestwa lub ambasadorów, byo bezwtpienia nadanie tytuu

ksicego ojcu Marysieki,— margrabiemu d'Arquien.

Markiz, czowiek stary, niewielkich ambicyi i porywów, byby
zrezygnowa^) chtnie z tego zaszczytu, aspiracye te ywia wy-

1) Ar. J. III, T. III, s. 6.

2) Tame s. 32. 17/X 1680.

8) Tame s. 20 sqq.

«) Ar. J. III, T. III, 8. 91, 96—97.

°) Ar. J. III, T. III, 8. 97. „U parait, que Mr d'Arquien voudrait

blen, que la Rcine de Pologne se determinat, a ce que nous souhalton8,

niais ii y agit si faiblcment, et la Relne dc Pologne, quelque tendresse,
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cznie ambitna królowa, uzaleniajc wprost od kwestyi tytuu

swe francuskie, lub habsburskie sympatye.

Ludwik XTV zdecydowa "si wreszcie w tej sprawie na

ustpstwo. Byo ono, jak caa polityka francuska,— poowicznem.

Ludwik XIV godzi ^) si wprawdzie teraz na nadanie mar-

grabiemu tytuu „duc'a", lecz poddawa nadanie to zaregestro-

waniu parlamentu, co przedewszystkiem kwestyonowao wynik

sprawy, w kadym za razie wytwarzao sytuacj, która istotne

nadanie tytuu pozwalaa odwleka w nieskoczono za lada

pozorem.

Punkt ten, oraz propozycya przyjcia 50,000 tal, w chara-

kterze odszkodowania za szkody wynike z dywersyi pruskiej,

—

bya to cena, za któr obiecywa sobie Ludwik XIV pozyska

traktatem Jana III dla swoich planów.

Pora nie bya odpowiednia dla tego rodzaju propozycyi.

Jednoczenie z wiadomociami o ustpstwach przyby ów niefor-

tunny list elektora, zawiadamiajcy o maestwie ksicia Lu-

dwika z Radziwiówn. Ambasadorowie narzekaj, e im poru-

czono (list mia zosta wrczony przez ambasadorów) dwa, tak

dalece sprzeczne z sob polecenia. „Przyzna Pan 2), pisz oni do

ministra, e elektor móg by zaniecha obarczania nas tak przy-

krem, i z godnoci nasz w sprzecznoci stojcem poruczeniem".

Elektor tymczasem podkrela wyranie, i w sprawie tej dziaa

w porozumieniu z Ludwikiem XIV ^), protekcya za okazywana

qu'elle temoigne pour lui, a si peu de creance, que ses remontrances

n'operent rien". Tame s. 36. „En effet, l me semble, qu'il travaille

a adoucir les choses autant, qu'il le peut",

1) Ar. J. III, T. III, s. 80 sqq. 10/XII 1680.

2) Ar. J. III, T. III, s. 86. „Vous jugez bien, que Mr. TElecteur se

pourrait bien passer de nous faire faire un manege, si peu agreable et

contraire a notre dignite".

3) Ar. J. III, T. III, s. 110. „...nous avons connu, que la politique

de ce minlstre et de son maltre (elektor) sans doute est de ne point

envisager en cette occasion Tinteret de V. Majeste, mals de vouloir in-

sinuer au Roi de Pol. et a la Diette, qu'ils en seront appuyes, afln qu'ils

soient plus circonspects dans les resoluions, qu'ils pourraient prendre

contr lui". — Wyraniej mówi sam elektor w licie do Forbina. Tame
s. 85. „...je me promets d'Elle (Forbin), que vous ferez connaltre en tempa

et lieu commode, que le Roi Tres Chretien prend part dans cette affaire,
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przez Francj tego rodzaju przedsiwziciom nie moga oczywi-

cie budzi w królu i Rzpltej dobrej wiary i yczliwoci ^).

„W okolicznociach dzisiejszych, brzmi depesza Forbina, gdy

stoimy wobec nawizujcych si ukadów z królem, nie moe
taka rzecz nie drani i nie wywoa szemrania przeciwko nam

na sejmie" ^).

Tote przyjcie, jakiego doznali ambasadorowie po zakomu-

kowaniu królestwu nowej decyzyi Ludwika XIV, bynajmniej nie

odpowiadao oczekiwaniu. Król zby ambasadora ogólnikowymi

zapewnieniami sympatyi, zadawszy kilku dni do namysu nad

propozycyarai Ludwika, królowa wrcz wyrazia niezadowole-

nie z powodu niezdecydowanego ich charakteru ^). Ostateczna

odpowied króla, udzielona ambasadorowi w kilka dni póniej,

bya chodn i wymijajc.

Myl tratatu z Ludwikiem XIV uwaa Jan III zwaszcza

w czasie sejmu za obsolutnie niedopuszczaln, w sprawie mar-

grabiego d'Arquien wymawia si dyplomatycznie od zaakceptowa-

nia tego zaszczytu owiadczeniem, i czeka bdzie cierpliwie

potwierdzenia tego tytuu i w tej formie dopiero go przyjmie^).

Najtszy argument dyplomacyi francuskiej min bez echa.

Wród tego rodzaju atmosfery dyplomatycznej rozpoczyna

w dn. 14 stycznia swe obrady sejm warszawski.

et que vous empecherez par des moyens convenables, qu'on ne prenne

ni a la cour, ni a la Diette prochaine des resolutions prejudiciables aux

interets de mes enfants" (w sprawie Radziwiówny).
^) Ar. J. III, T. III, s. 102. „le Roi de Pol. et les senateurs ont ete

fort surpris, et sa M-t Pol. a cru, que V, M. Tamusait sous pretexte d'un

traite d'alliance, et qu'elle avait pris des mesures avec Mr. TElecteur

contr ses interets".

2) Tame s. 87.

^) Tame s. 88. „Nous ne devons pas dissimuler a V. M., que nous

avons ete surpris et scandalises de voir, que la Reine de Pologne apres

tout ce qu'elle nous avait dit, ne recevait pas avec toute la reconnais-

sance, qu'elle doit ce, que V. M. veut faire de considrable pour elle

en faveur de son Pere".

«) Ar. J. III, T. III, s. 99. „Quant aux graces, dont le Roi veut me

(Jan III) favoriser, je vous (Forbin) dirai pour ce qui regarde Mr. dAr-

quien, que la Reine ma femme et moi avons esarain la grace, que le
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Dziwnie zgodny^), bo w cigu kilku godzin dokonany ju
obiór Hieronima Lubomirskiego na marszaka, nie okaza si
w rzeczywistoci tak szczliwym, jak by si tego jednomylno
sejmu spodziewa kazaa. Chaotyczny parlamentaryzm polski opie-

ra si w duej mierze na autorytecie marszakowskim. Ener-

giczny zdolny marszaek by w monoci do pewnego stopnia

zapanowa nad porzdkiem dziennym obrad, ruszy z miejsca

najbardziej zabagnion prywatami spraw, sowem, móg pokiero-

wa istotnie ogóln dziaalnoci sejmu.

W marszakowaniu Lubomirskiego nie wida cech tych je-

dnak zupenie. Dyaryusz, jaki nam z sejmu tego pozosta, wyka-

zuje niebyway, nawet jak na polskie stosunki sejmowe, niead

prowadzenia obrad. Posowie pracowali caymi dniami, sesye na-

znaczano niekiedy ju na 6-t rano ^'), a mimo to sejm, który

zamiast 6-u, trw^a 19 tygodni, egzystencyi swej nie zaznaczy ni-

czem prawie, ju nietylko w Yoluminach Legum (bo by zerwany),

ale nawet w dyaryuszu.

Sprawa bezpieczestwa publicznego, ilekro wypynie na wi-

downi sejmu, rozpada si natychmiast na cay szereg drobnych,

najczciej prywatnych kwestyi; podcignicie pod t kategory

sprawy Radziwiówny, jako zagraajcej securitati publicae wy-

starczyo do rozjtrzenia i unieruchomienia sejmu w cigu caego

niemal tygodnia^).

Niezadowolenie z postpku elektora byo powszechne *).

W gr wchodziy jeszcze wzgldy natury religijnej. Martelli

wydal okólnik do biskupów „aby adn miar na dopuszczenie

heretyckiego tego ksicia nie dozwolili" ^).

Roi lui veut faire, que nous la recevons avec plaisir, mais que, comme
le Duche et les honneurs, qui en dependent sont inutile a Mr. le Maruis

d'Arquien puisqu'il doit rester pendant toute sa vie en ce pays, nous

attendrons tranquillenient le temps, que Sa M-te voudra les faire veri-

fier, pour les recevoir pour lors avec une plenitude de reconnaissance".

1) Ar. J. III, T. III, s. 88.

*4 Rp. Cztr. Vol. 419, s. 473.

3) Rp. Cztr. Vol. 419, s. 429 sqq.

4 Rp- H. H. u. S. 1681 13/11 s. 13. „...patitur ipsum Negotium

Matrimonii summas difficultates" etc. Rp. Cztr. 419 s. 196. Mowa biskupa

Witwickiego. Take Rp. H. H. u. S. 1681 fasc. 49. s. 2. 22/1.

5) Ms. H. H. u. S. 1681 22/1 s. 3.



Sejm sta wobec faktu, którego cofn byo niepodobna, po-

czto wic debatowa nad rodkami ograniczenia do minimum

ewentualnych jego nastpstw. Pojawi si projekt przymusowe-

go ^) wykupna dóbr Radziwiowskich, aby elektora na terytoryum

Litwy nie wpuci, okazao si jednak, i prócz króla nikt nie

by w stanie wyoy tak olbrzymiego zapasu gotówki, na wzmo-

cnienie si za króla na Litwie patrzono, jako na rodek ryzy-

kowny i obosieczny.

Inni, bardziej umiarkowani dali tylko zaprzysienia ^} ko-

mendantów twierdz na wierno królowi i Rzpltej. Sprawa prze-

wlekaa si i gmatwaa coraz bardziej pomimo medyacyjnyci

usiowa nuncyusza i Forbina^), ostatecznie za przeya sejm,

i jeszcze w dwa lata póniej na sejmie r. 1683 staa si tem
dla silnej opozycyi.

Jednoczenie prawie ze spraw Radziwiówny wybuctia w sej-

mie protest^) przeciwko podskarbiemu w. koronnemu. Ju samo

to, e Morstin bawi tak dugo zagranic wydawao si nieje-

dnemu podejrzanem, dalszych powodów do skarg dostarczya wia-

domo ^), i w czasie bytnoci we Fraucyi naby on olbrzymie

dobra, co za waniejsze, uzyska tytu sekretarza króla Ludwika.

To zarówno ekonomiczne, jak osobiste zwizanie si ambasadora

polskiego z obcym dworem wywoao przeciwko niemu gwatown
burzej), która wprawdzie zaegnana narazie na sejmie, wytwa-

rza jednak w spoeczestwie nieprzychyln atmosfer dla sfran-

cuziaego renegata, i staje si wstpem do ostatecznej jego ka-

tastrofy w r. 1683.

1) Ms. H. H. u. S. 1681 fasc. 49, 18/IV s. 43.

2) Rp. Cztr. T. 419, s. 430.

3) Ar. J. III, T. III, s. 110 i 118.

«) Rp. Cztr. T. 419, s. 432 sqq.

^) Ar. J. III, T. III, s. 324. 27/XI 1679. „On dit ici assez ouverte-

ment, qu'il prolonge les affalres publiues pour faire les siennes parti-

culieres et ii aura besoin de toute son adresse pour prouver ici le con-

traire".— Tame s. 412. „Le Roi et la Reine paraissent si animes contr

le Comte de Morstein, qu'il8 ne cessent d'exciter contr lui la Republl-

que. Le sujet apparent de leur chagrin a pour fondement la grand ac-

qui8ition, qu'il a fait en France".

•>) Ar. J. III, 8. 119. „...on pou8se furieusement le Grand Tresorier,

on lui form plusieurs accusations sur Tadministration des finances..."

etc. Tame s. 63.
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Ratuje zagroon sw opini Morstin za porednictwem

przyjació politycznych, a wic przedewszystkiera Forbina'), oraz

polaków Grzymutowskiego, czy Wierzbowskiego a take drog bez-

porednich przekupstw 2), pomimo to jednak czynione mu zarzuty

posuwaj si a do dania odebrania mu urzdu podskarbstwa '),

a bodaj, czy nie wywiecenia z kraju.

Wydoby z powodzi prywat sejmu r. 1681 kwestye natury

ogólniejszej, jest zadaniem nieatwem. W dniu 14 lutego-), a wic
w miesic dopiero po rozpoczciu sejmu, ukoczywszy zwyke

preliminarya, przystpia izba poselska do wysuchania relacyi

ambasadorów. Relacy t zdali izbie obaj Morstinowie, Andrzej

i Wadysaw oraz Konstanty Tomicki, kasztelan wieluski. Nie

musiay widocznie relacye owe wywrze gbszego na sejmie wra-

.enia, skoro najmniejszej wzmianki o tem nie podaje ani lako-

niczny zreszt dyaryusz, ani korespondencye francuskie i austry-

ackie. Tre ich bya ju dawniej znana, adna z nich nie za-

wieraa przytem, jak wiadomo, pozytywnej wartoci. Burza, która

wanie przy skadaniu relacyi wybucha na sejmie przeciwko

Morstinowi, przerwaa znów na pewien czas normalny bieg obrad.

Wznowiono je znów dn. 22 lutego-) pod hasem pomnoenia

wojska i zaspokojenia jego potrzeb, lecz obrady zaledwie wszczte

uniemoliwi znowu zatarg, jaki na tem tle powsta z ducho-

wiestwem.

Niezaszczytna rola przypada duchowiestwu polskiemu na

tym sejmie. Jeszcze w dobie przedsejmowej zdarzy si wypadek,

i jeden z sejmików zosta zerwany wskutek opozycyi szlachty

przeciwko biskupowi przemyskiemu za niepacenie poborów^), na-

1) Ms. H. H. u. S. fasc. 49. 1681 25/IV s. 45. „Legati Gallici 0-

mnibus modis excogitabilibus Morstinie patrocinantur..." etc.

2) Rp. H. H. u. S. fasc. 49. 1681 22/1 s. 3. „Thesaurarius Regni

multis expensis et Gallicis auxiliis sit (?) sperare condonationem facto-

rum, sed sentiet, quod sit tantas ex Regno evaxisse summas vix citra

peculatum et modis licitis conuisitas". Ar. J. III, T. III, s. 119.

3) Ar. J. III, T. III, s. 37. „Une inflnite de gens crient pour en

tirer de Targent sous pretexte, qu'ayant achete une charge de secretaire

du Roi (Lud. XIV), qui Ta oblige de preter serment de fidelite a V. M-te,

ii ne pouvait plus etre senateur en ce Royaume et garder sa charge..."

4) Rp. Cztr. Vol. 419, s. 432.

5) Rp. Cztr. Vol. 419, s. 440.

6) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1681 l/I Ks 28.
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oonych na duchowiestwo w r. 1679. Wierzbowski, bisltup po-

znaski popisuje si znów opozycyjn swad ^), raczej warchol-

stwem wzgldem króla, któremu zarzuca hipokryzy i knowania

wojny z Prusami, dnia 2 marca wywouje skandaliczn awantur

z modym Gniskim ^), w kilka za dni potem znów burd z p. Go-

dlewskim^).

Obecny zatarg mia podoe gbsze, dotyczce nie jednostki,

lecz caego stanu duchownego, który zaoponowa przeciwko wszel-

kim nowym podatkom, majcym spa na posiadoci kocioa^).

Nawet zalege podatki zostay przez duchowiestwo zakwestyo-

nowane, i dopiero trzeba byo groby ze strony posów, e na

prolongat koczcego si sejmu nie pozwol^), aby do ostatecz-

nego uregulowania dugów tych doprowadzi.

Przypominaj si sowa biskupa wileskiego, pisane przed

rokiem do jakiego dygnitarza w tej e sprawie: „I po setno ^)

IMPana prosz, przez mio Boga ukrzyowanego, dla zachowa-

nia chway jego witej, libera nos ab hoc onere" (podatków na

wojsko).

Gorszcy ten, a z zaciekoci godn lepszej sprawy prowa-

dzony targ trwa zgór dwa tygodnie, i cichnie ^) dopiero z przy-

byciem do Warszawy posów moskiewskich. Napór spoeczestwa,

lub moe agitacya lepszych jednostek wród kleru, doprowadzia

wkocu do tego, i sporne owe pobory uchwalono, odwoanie si
za do Rzymu po aprobat nadao uchwale tej sankcy pa-

piesk^).

Przybycie posów carskich wpyno wogóle nieco trzewico
na charakter obrad; sejm na pewien czas przynajmniej wkracza

na tory szerszych zagadnie politycznych, rozpoczynajc okres

intensywniejszej nieco pracy.

^) Ms. H. II. u. S. 1681 fasc. 49; 19/III s. 31. „...Episcopus Pozna-

niensis Wierzbowski acerrime iterum contra Regem locutus, quod magis

bellum Brandeburgicum quam Turcicum affectet".

2) Rp. Cztr. Vol. 419, s. 449.

») Rp. Cztr. Vol. 419, s. 453.

^) Rp. Cztr. Vol. 419, s. 443 sqq.

5) Rp. Cztr. VoI. 419, s. 445.

fi) Rp. Cztr. Vol. 177, s. 1210 sqq.

Ó Rp. Cztr. Vol. 419, s. 455.

s) Berthier T. I, s. 420, 31/V 1681.
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Na porzdek dzienny wypywa nareszcie sprawa ligi.

Niedopuszczana od rozpoczcia obrad przed forum sejmowe,

nie przestawaa ona jednak skupia energii i uwagi ludzi stoj-

cych blisko dworu i ambasad.

Jeszcze w styczniu odbya si wana konferencya ^) nuncyu-

sza z Zierowskim. Pallavicini zwróci si do rezydenta z prob
o ostateczne sformuowanie przez dwór cesarski swych zapa-

trywa na lig zarówno zaczepn, jak odporn, i nakreli

w ogólnych zarysach plan przymierza, przyczem uderza to, i
pewne punkty, jak np. ustosunkowanie si armii zwizkowych,

s ju identyczne z tymi, jakie wejd w skad zawartego w dwa

lata póniej traktatu r. 1683.

Zierowski, wci sceptycznie wzgldem ligi usposobiony 2), nie

widzi racyi zbyt radykalnego angaowania si w tem przedsiwzi-

ciu. Niebezpieczestwa tureckiego nie widzi, czy nie chce widzie,

niebezpieczestwo francuskie za, groce Austryi na dworze pol-

skim, proponuje zaegna tego rodzaju pórodkami, jak nadanie

Ksistwa Rzeszy Jakubowi, lub bratu królowej, hr. ^) Maligny.

Ca energi swoj zuywa on na sprawy mniejszej wagi, zwalcza-

jc na nieskoczonych audyencyach u króla projekt nadania To-

kolemu iudygenatu szlacheckiego *), lub wskazujc parze kró-

lewskiej przewrotno postpowania wzgldem nich Francuzów

w sprawie ksiniczki Radziwiówny ^).

1) Ms. H. H. u. S. fasc. 49, r. 1681 6/1 s. 8. Konferencye te cign
si przez ca wiosn r. 1681. S. Rubinstein. Les Relations... s. 94.

2j Ms. H. H. u. S. fasc. 49 r. 1681. 25/11 s. 15. Na propozycj ligi,

czynion mu prywatn drog przez Jabonowskiego..., „Respondi me non

agere solicitatorem, sed, si quid milii forsan ultro propositum fuerit, me
responsurum, adeoue memet passive habere..." etc. Rp. Ak. Um. Teki

Rzymskie 1681 8^1 JN 35. „L'imperatore... ha inviato nuove istruzioni al

suo Residente, in uale l'incarica di star bene cauto in non entrare in

alcun trattato di guerra offensiya contro ii Turco, ma che osservi cio

che faranno i Polacchi, e Moscoviti. ...Quanto alla lega difensiva, le da

awiso, che se sara domandato, mostri, come da parte di Cesare si ha la

dispositione havuta gia intorno a uesta, ma che lei non ricerchi ne vi

entri se non domandato".

3) Ms. H. H. u. S. fasc. 49, r. 1681. 27/1 s. 2.

4) Ms. H. H. u. S. fasc. 49, r. 1681 25/11 s. 15; 26/11 s. 19; 6/III s. 21;

2/IV s. 35; Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 5/III s. 61.

5) Ms. H. H. u. S. fasc. 49 r. 1681 13/11 s. 13.
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Lig zajmuje siQ gównie nuncyusz ^), przemawiajc za ni

nieustannie u dworu i u sejmu oraz ambasadorowie francuscy,

rozwijajcy na obu tych polach siln kontragitacy.

Zakulisowa ta walka nie daje narazie adnych rezultatów.

Król nie chcia o niczem decydowa bez wypowiedzenia si w tej

sprawie posów moskiewskich ^), sejm, jak widzielimy, tembardziej

do definitywnych obrad zdolnym nie by.

„Jeeli Polska gotowoci swojej na tym sejmie nie pokae,

gromi Pallavicini w mowie sejmowej bezczynno i obojtno
polaków,—aden Pan chrzeciaski wierzy nie bdzie w (groce)

jej niebezpieczestwo, kto albowiem bdzie móg poj, e Pol-

ska we zej toni, gdy obaczy bezbronnych i nieochotnych pola-

ków do resistenciey; jako kto cudze bdzie móg poj niebez-

pieczestwo kiedy ten, co w niem jest, nie zda si dba o nie.

„Póki chrzeciascy panowie nieobacz, e Polska sili si

na obron swoj rzeteln, poty nic dla niej nie uczyni, bo bar-

dziej nie powinni kocha Polski, ni ona sama" ^). (Przekad

wspóczesny).

Zachowanie si sejmu wobec ligi znajduje poniekd uspra-

wiedliwienie w zapatrywaniach marszaka. *) Lubomirski by,

a przynajmniej udawa gorcego przeciwnika przymierza z Au-

stry. Ju w przeddzie sejmu owiadcza si on z gorc sym-

^) Ar. J. III, T. III, s. 78. „Nous (obaj ambasadorowie) apprenons,

que les deux nonces du Pap, qui sont ici insinuent fortement a tous les

senateurs une ligue defensive avec rErapereur. Nous en avons donn
avis a Mr. le duc d'Estrees aflin qu'il puisse porter ses plaintes a Mr le

cardinal Cibo, et a notre arrivee a Varsovie (pisz z ókwi) nous leur

en parlerons comme ii faut". Ms. H. H. u. S. 13/11 1681 s. U; Teki Rzym-

skie r. 1681 JV2 X2 56 i 58.

2) Ms. H. H. u. S. faso. 49 r. 1681. 25/11 s. 17. „Rex in hesterna

Nuntii Apostolici audientia haec dixit... Yidebimus, quo modo res cum
Moschis succedeut. Necesse enim est, ut bello insistamus, nisi coram toto

mundo de nostris conatibus prostitui velimus. Si tamen, inquit Rex, res

cum Moschis non succederent maneret ne Imperator in pristinis suis in-

tentionibus ineundi Nobiscum foederis defensivi."

3) Rp. Cztr. Vol. 419, s. 155.

4) Ar. J. III, T. III, s. 90. „Mr. le Chev. Lubomirski, marechal de la

Diótte nous a encore aujourd'hui, et en presence do Mr. le Grand Tre-

sorier renouvel6 les assurances, qu'il nous a tant de fois donn et nous

a meme charge de rcrire a V. M-tó, qu'il ne souffrira jamais, qu'il se

fasse dans cette Diette aucCine ligue avec la Maison d'Autriche".
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paty dla dworu Ludwika XIV i zapewnia, e nie cierpi nigdy,

aby do uchwalenia przez sejm ligi przyszo, Z czasem, gdy sy-

tuacya stanie si chwilowo gron dla Francyi umawia si ^)

bdzie wrcz z ambasad parysk o zerwanie prowadzonego przez

siebie sejmu, i przysze jej kwalifikujcych si do tego zadania

posów. Rzecz prosta, e w tego rodzaju warunkach rokowania

ligi posuwa si mogy naprzód z wielk tylko trudnoci.

Posuway si jednak. 5 marca 2) rozpoczy si wcale po-

mylnie ^) „rozhowory" z posami cara, sejm za, podzieliwszy si,

wedug przynalenoci do Mao-Wielkopolski, czy Litwy, na trzy

grupy, obradowa *) nad poszczególnymi punktami przymierza.

Korona owiadczya si odrazu za pokojem z Moskw i za wojn
tureck, hetmani ^) równie, oponowaa tylko Litwa, nad której

przerobieniem pracowa usilnie nuncyusz i hetman wielki litew-

ski Pac.^)

Opozycya francuska ima si coraz radykalniejszych rodków.

Audyencya z dnia 8 lutego ^), i caa argumentacya uyta
w cigu niej przez ambasadorów nie zdoaa przekona Jana III,

o tyle przynajmniej, e król wyczekujcego stanowiska swego

nie zmieni i wszelkie propozycye francuskie do czasu ukocze-

nia sejmu odoy.
Niezdecydowane stanowisko Sobieskiego skonio ambasado-

rów do nawizania rozpocztej ju przez Bethune'a akcyi w kie-

runku skonsolidowania wasnego, niezawisego od dworu stron-

nictwa.

1) Ar. J. III, T. III s. 122. Tous cela nous a obllge d'examiner avec

le Chevaller Lubomirski les nonces, qu'il a promis de nous donner. II y en

a quelques uns capables de beaucoup parler, mais nous n'en voyons point,

qui veuille rompre la Diette... etc.

2) Rp. Cztr. 419, s. 450. Dyaryusz.

3) Ms. H. H. u. S. fasc. 49 r. 1681 6/III s. 23.

4) Tame 19/III s. 30. Rp. Cztr. 419 s. 461.

5) Ar. J. III, T. III s. 120. Rp. Ak. Urn. 1681 19/III iN"? 68.

6) Ms. H. H. u. S. fasc. 49. 19/III 1681 s. 31. „...minores et majo-

res Poloni una cum Pruthenis pro Coniunctione cum Moschis quoque modo
acceptanda iam actualiter resolverint, soli discrepant Lithuani, sed ad

combinandum eorum animos assignata hora, et creditur facile accessu-

ros, cum Generalis Pacius animose agat". Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie

r. 1681 19/III K2 67.

7) Ar. J. III, T. III, s. 97.
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Akcya ta prowadzona jest gorczkowo, popiesznie i, jak

wikszo dyplomatycznych prac francuskich, nieco powierz-

chownie.

W pierwszych po przyjedzie depeszach ambasadorów pa-

nuje niepodzielnie optymizm. Forbin, starajc si agitacy swoj
przedstawi w "Wersalu w jaknajkorzystniejszem wietle, zjedna

na papierze pó królestwa ^), gdy póniej rzeczywisto nie odpo-

wiedziaa tym nadziejom, rozpoczynaj si jeremiady na zmien-

no i perfidy polaków. 2)

Cho oczywicie sprzedawczyków w spoeczestwie polskiem

nie brako, to jednak t niestao zapatrywa naley w naj-

wikszej mierze pooy na karb zmiennoci sdu samyche fran-

cuzów.

Charakterystyczne s tu dwie depesze ^) Ludwika XIV o du-

chu najzupeniej z sob sprzecznym, pisane w dwutygodniowym

zaledwie odstpie, w okresie, w którym nie zaszo nic tak da-

lece wanego, co mogoby powysz zmian usprawiedliwi.

Grone dla dyplomacyi francuskiej powodzenie ukadów mo-

skiewskich dodao bodca ambasadorom Ludwika XIV.

„Wszystko to, pisz oni ^), skonio nas do zbadania wraz

z kawalerem Lubomirskim posów, których nam on obieca. Jest

midzy nimi kilku krzykaczy, ale nie widzimy nikogo, ktoby

chcia zerwa sejm. Podskarbi obiecuje nam ludzi niezawodnych,

którym damy pienidze, potrzebne do tej ostatecznoci, jeeli do

niej bdziemy zmuszeni". Poniewa koniecznym by tu senator,

któryby powag swoj popar ewentualny protest, zjednali tedy

w tym celu ambasadorowie Grzymutowskiego, wojewod pozna-

skiego, za cen 6000 franków.

Do zerwania jednak narazie nie doszo; Litwa ustpia,

•) Ar. J. III, T. III, s. 13—17, 76.

2) Ar. J. III, T. III, s. 93. „...on est bien a plaindre d'avoir k n-
gotier avec des gens dont Tesprlt est leger, ou ii n'y (sic) nuUe soli-

dite, rien de fixe dans la tete. Aujourd'hui ils sont d'un sentiment, et

huit jours apres ce n'est plus cela. Beaucoup de fausse gloire, et un
interet sordide. Ils ne prennent conflance k personne. II faut tout traiter

avec eu^K..." etc.

8) Tame T. III, s. 133. 27/III i s. 135. 10/IV.

i) Tame T. 111, s. 122. 21/111 1081.
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w dniu 25 marca sejm owiadczy si za przymierzem z Moskw.
Polacy mieli wysa na dywersy krymsk 10.000 jazdy, Moskwa
da na wojn tureck 20.000 piechoty. ^) Ostateczne zawarcie

traktatu pogmatway pogoski z I^onstantynopola o dochodzcym
jakoby do skutku pokoju moskiewsko-tureckim. ^)

Jednoczenie z pertraktacyami z Moskw rozpoczyna sejm

ukady z reprezentantami mocarstw zachodnich. Delegaci Rzpltej

dla rokowa francuskich, biskup warmiski Radziejowski, Ogi-
ski i Denhof; ^) dla austryackich biskup Dbski, Pac i Rey, wda

lubelski *) odbyli z kocem marca szereg konferencyi politycznych.

Przebieg jednej z takich konferencyi podaje w relacyi swej Zie-

rowski.

1) Ms. H. H. u. S. fasc. 49 r. 1681 19/111 s. 29.

2) Ms. H. H. u. S. fasc. 49 r. 1681 27/III s. 33. Ar. J. III, T. III, s. 132.

3) Ar. J. III, T. III, s. 126.

4) Ms. H. H. u. S. r. 1681 2/IV s. 35; 13/IV s. 38 i 39. Series allo-

quii haec fuit: Recolere Remp-cam gratissima memoria omnia illa bene-

flcia, quae... a M-te Yestra Eidem collata sint, unde et nunc animum
Illam assumere, plura expetendi. Coniicere uippe Remp-cam discrimlna,

qiiae ex moderna pace cum Turchis non modo huic Regno sed universae

Christianitati pertlmescenda sint, adeoue sibi consultum visum esse,

remotis foederlbus defensivis bello offensivo coniunctisue cum Moschis

Yiribus pericula propulsare. Cum autem potentissimus hic sit hostis, et

Polonia tot bellis attrita multum uidem audere velit, sed in Principi-

bus conflnantibus et commune periculum intuentibus spem maximam po-

nere debeat, Idcirco a M-te Yestra Remp-cam devotissime efflagitare,

uatenus M-ti Vrae clementissime placeat vel bello offensivo in Hunga-
ria concurrere. vel... subsidio pecuniario subvenire; et cum ego respon-

dissem, accepisse Principem Radzivilium defunctum Yiennae in his ne-

gotiis responsum, nec ab eo tempore statum ad occidentem mutatum...

hinc quoque nulla alia a M-te Yestra mihi iniuncta esse mandata, cum
vero nunc vel bellum simultaneum, vel saltem pecuniaria subsidia expe-

ctantur, de quibus nihil unquam hactenus fuerit propositum, ideo haec

omnia M-ti Yrae me humillime relaturum; reposuerunt Deputati bellum

hoc, quod Polonia meditatur, in emolumentum M-tis Yrae, pro habenda in

Hungaria securitate, devinari unde M-tas Y-ra quasi in rem suam subsi-

dia conferret. Praeterea M-tem Yram sibi polliceri posse, ut si quae nunc

M-tas Yra Poloniae praestiterit, subsidia ea omni tempore sibi iterum

a Polonia contra Christianitatis hostem rependenda, cum facile contin-

gere possit ut bellum Polono-Turcicum brevi terminetur, et dein arma
Turcica in Hungariam transferentur. Sed ad haec omnia plura non dixi,

quam conatus Reipcae laudando, me oUncto S. C. M-ti Yrae subjectissime

nuntiaturum".
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Posowie polscy, wyraziwszy wdziczno, jak Rzplta ywi
dla Austryi za „beneficia... in diversis Reipublicae casibus et pe-

riculis a Cesarea Majestate Eidem collata..." i przedstawiwszy

cay ogrom niebezpieczestwa, grocego obu pastwom ze stro-

ny Turcyi, ponowili raz jeszcze usilne proby przystpienia do

wspólnej akcyi wojennej. Kiedy Zierowski, pragnc uchyli si

od wyranej deklaracyi, zasoni si odpowiedzi dan w tym

wzgldzie jeszcze w Wiedniu Radziwiowi, — rozmowa staa si

gortsz, delegaci, a zwaszcza Rey, usiowali wytomaczy Zie-

rowskiemu, e cesarz, wstpujc do ligi, zyska przez to raz na

zawsze spokój na Wgrzeci, e wic lig ju nie jako obowi-

zek clirzeciaski, ale jako wasn spraw pojmowa powinien,

Zierowski z roli swej jednak do koca nie wyszed, owiad-

czajc, i wojna turecka jest dla niego poniekd nowoci, e
dotychczas mowa bya tylko o defensywie, do przymierza za za-

czepnego nie posiada on odpowiednich instrukcyi.

Ogólnikowe sowa zachty, i stereotypowa odpowied od-

niesienia si w tej sprawie do Wiednia zakoczyy t znowu ja-

ow i beztreciw w skutkach konferency.

Podobnie brzmiaa odpowied francuska. ^)

„Odpowiedzielimy im w ogólnikowej formie, pisz do Lu-

dwika XIV ambasadorowie, e brak nam sów dla wyraenia sza-

cunku i powaania, jakie WKMo ywi dla króla polskiego i Rzpltej,

oraz, e jestemy przekonani, i WKMo da koronie polskiej

dowody swej yczliwoci w kadej potrzebie, e jednak w spra-

wie wojny z Turcy... nie mamy adnych polece wypowiadania

si w czemkolwiek i e nadal milcze bdziemy, nie wchodzc
w to, co im podskarbi koronny (o swem poselstwie do Francyi)

móg powiedzie.

Dwa gosy tedy, które najwicej w sprawie tej zaway mo-

gy,— pozostay biernymi.

Inne, mniej wane ambasady wypowiedziay si w formie

do konkretnej. Papie obiecywa 500.000 talarów i dziesiciny 2)

z Woch (!); Overbeck mia nawet jakoby deklarowa imieniem

elektora*) brandenburskiego 4000 ludzi, cyfra ta jednak nie znaj-

1) Ar. J. III, T. III, s. 127.

2) Rp. Ak. Um. Teki Rz. r. 1681. 2/IV M 74. Ar. J. III, T. III, s. 126.

'^) iMs. II. II. u. S. r. 1681. 13/IV s. 39. Teki Rzymskie nic zreszt
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duje potwierdzenia w relacyi nuncyusza, który redukuje j do

1500 ludzi, czyli do zwykej normy obowizkowych posików.

Sejm, jak wnosi mona z korespondencyi nuncyusza, nie

zrazi si stanowiskiem ambasad ^). Pozostawaa jeszcze liga za-

czepna z Moskw. Postanowiono jednomylnie zawrze j, choby

nie uzyskano ustpstwa w sprawie posików polskich na wypraw
krymsk. Wojsko ma by podniesione do wysokoci 60,000 ludzi,

z czego 36,000 da Korona, 12,000—Litwa, 1,500—Elektor, 6,000

sformuje si z kozaków, 4,000 milicyi „de'schiavi" etc.

Podobne stanowisko zaj w przemowie swej kanclerz.

Nie pokadajc zbytniego zaufania w obc pomoc, doradza

on, niewiadomo czy od siebie, czy imieniem rzdu, przygotowanie

wasnych si do obrony przed Portal).

Sejm rozpoczyna w drugiej poowie kwietnia obrady, znowu

bezadne, gsto prywat przeplecione, bd co bd jednak zawie-

rajce zasadniczy rzeczowy temat zwikszenia armii polskiej, za-

równo w jej koronnym, jak litewskim kompucie^).

W sprawach polityki zagranicznej punkt cikoci sejmu

przenosi si na wschód. Ze wraenie, wywoane pogoskami o po-

koju moskiewsko-tureckim, zatara ambasada carska, wykazujc^)

bezpodstawno tyche pogosek, które ródo swe znalazy w per-

traktacyach o wykupno z niewoli gen. „Szeremeta". 17 kwietnia

wyprawieni zostali do Moskwy posowie obu stron po ostateczn

decyzy cara *).

Sejm oczywicie na powrót ich czeka ju nie móg, wobec

czego król^) zwróci si za porednictwem Wielopolskiego do sejmu

o naznaczenie komisyi do zaprzysienia umowy z Moskw,
Jednoczenie, w przemówieniu tem, majcem charakter mowy

tronowej, protestowa król przeciwko oszczerczej pogosce o zbro-

tem nie wspominaj, podajc cyfr posików elektora na 1500 (obowiz-
kowy oddzia).

1) Rp. Ak. Um. Teki Rz. 1681 2/IV M 74.

2) Ms. H. H. u. S. r. 1681 27/III s. óS.

3) Rp. Cztr. Vol. 419 s. 465 sqq. Dyaryusz; Ms. II. H. u. S. r. 1681

13/IV s. 37; 25/IV s. 45.

4) Ms. H. H. u. S. r. 1681 23/V s. 53.

5) Ms. H. H. u, S. r. 1681 18/IV s, 43.

«) Tame 4/V s. 47.

Polska przed odsiecz wiedesk. 7
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jeniach w celu napadu na Prusy,— paczcej i faszujcej istotne

zamiary króla walki z Turcy w imi chway Boej tylko, i ogól-

nego poytku chrzeciaskiego.

Odpowiedzi sejmu na to by skrypt ad archiYum, czytany

i omawiany w pierwszych dniach maja, a uchwalony wraz caym
szeregiem finansowych konstytucyi w dniach 14— 16 maja, który

w zdecydowanej zupenie formie daje zapowied ligi z Moskw.
„Poniewa^) nietylko od Cara Imci, brzmi tekst rzeczonego

skryptu, do szczerej... konjunkcyi spólnych si, y zawarcia foederis

offensivi invitamur, do czego vota et subsidia Ojca Stego i innyci

Panów Chrzeciaskich concurrunt, ale te wasn krzywd nasz
impellimur, abymy... vim wiaroomnego nieprzyjaciela repellere

mogli, tedy, odstpujc tak szkodliwego Rzpltej... Pokoju (z Tur-

cy), pomienion konjunkcy, et foedus offensivum wspólnie z Ca-

rem Imci i Pastwem Moskiewskiem przyjmujemy i zawieramy,

conditionibus na rozhoworach expressis".

Dalszy ustp omawia przysig obu monarchów, jaka miaa
potwierdzi i uwici niejako dokonany ukad. „In uantum by

za, czytamy dalej, nim to podane dzieo do skutku swego

przyjdzie, praetextu rozgraniczenia, Turcy na Pastwa nasze na-

stpi mieli, tedy t czci wojska w subie Rzpltej zostajc

to rozgraniczenie zaszczyca wedle monoci bdziemy".

Niestety, podane to dzieo do skutku swego przyj nie miao.

Przedewszystkiem coraz gwatowniej poczy si rwa obrady

sejmowe. Zakoczony de nomine 25 lutego sejm odraczano z dnia

na dzie, o kilkodniowe przeduenie trzeba byo nieraz prowadzi

dugie kótnie z oponentami. Jednym z takich by Przyjemski, który

jeszcze w poowie marca protestowa^) przeciwko dalszemu prze-

wlekaniu sejmu, a poparty przez posa wileskiego Dbrowskiego

byby sejm zerwa, gdyby nie wystpienie wdy kijowskiego Nie-

mirycza, który grob wyjawienia izbie konszachtów Przyjem-

skiego z pewn ambasad, skoni go do przywrócenia sejmowi

„activitatis vocis".

Po raz drugi wystpi Przyjemski w dniu 23 maja^). Zao-

ywszy protest, wyszed z izby i ukry si tak, e go przez ca

1) Kp. Cztr. Vol. 178 s. 299.

2) Ar. J. III, T. III, s. 116. 14/III 1681.

») Ms. II. II. u. S. r. 1681 27/V s. 57. Ar. J. III, T. III, s. Ul sqq.
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dob odszuka nie mona byo. Znaleziony nazajutrz wypadkiem

przez ludzi nuncyusza ^), uleg perswazyom króla, do którego go

zaprowadzono i protest odwoa, ale zaraz na drugi dzie, niby

uraony o brutalne obejcie sit} z nim gwardzistów królewskich,

zerwa sejm powtórnie i na dobre z Warszawy wyjecha,

"Wszelkie poszukiwania okazay si daremne. Po dugich,

przez sobot i niedziel ^) toczcych si debatach nad pewnemi

nieformalnociami dokonanego zerwania, uznano przecie sejm za

niewany i w poniedziaek 26 maja przystpiono do poegnal-

nego ucaowania rki królewskiej. Rozgoryczenie i al z po-

wodu przekrelenia za jednym zamachem rezultatów tylomiesicz-

nej i tak uciliwej pracy sejmowej byo ogromne ^). Wzburzo-

nemu królowi przychodz w jego poegnalnej mowie sejmowej

na myl sowa Augusta '') „Varre, Yarre, redde mihi Legiones.

To i ja mówi teraz do tych, co sejm zerwali: wrócie mi woj-

ska, wrócie mi seouritatem publicam, wrócie mi ju nabyt,

i która si jeszcze gotowaa, saw. Ale jako wrócicie, kiedy"...

Ubolewanie z powodu rozbicia obrad ogarno te i amba-

sady, z pewnymi oczywicie wyjtkami.

„Ze ^) zgroz i dreniem donosz W. C. Moci nieszczsn

nowin..." zaczyna sw relacy Zierowski; o posach za moskiew-

skich pisze tame, i omal we zach nie ton, biadajc nad smut-

nym losem spraw moskiewskich i polskich ^).

Rzucono si oczywicie do poszukiwa za sprawcami. Byo
jasnem, e Przyjemski by tu tylko narzdziem w" rku potnej
jakiej jednostki, czy pastwa. Podejrzenia z rzadk jednomyl-

noci wskazyway tu na elektora brandenburskiego ^), który

^) Theiner. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniao. Roma 1860.

Tom III, s. 679. 27/V 1681.

2) Dn. 24 i 25 maja.

3) Ep. Ak. Um. Teki Rzymskie r. 1681. 4/VI Ks 104.

4) Rp. Cztr. Vol. 419 s. 264.

5) Ms. H. H. u. S. r. 1681. 27/V s. 57. „Horreo et contremlsco, dum
S. C Majestati Vrae ferale nuntium de ruptis per hominem juvenculum,

Przyjemski nomine, Comitiis deferre debeo" etc.

8) Tame s. 60. 27/V 1681.

') Ms. H. H. u. S. r. 1681 s. 57 sqq. Ar. J. III, T. III, s. 141 sqq.

Rp. Ak. Um. Teki Rz. 27/V 1681 Kk 95 etc. Podejrzewanie elektora o zer-

wanie siga ju pocztku sejmu. Ambasador cesarski ju ll/l 1681 konsta-
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obawia si odwetu za spraw Radziwiówny, i którego królew-

skie zapewnienia nie uspokoiy na punkcie obaw, jakie ywi
o Prusy ksice.

Wybucha burza przeciwko elektorowi, jeden z posów -
da uwizienia poselstwa brandenburskiego ^), podejmujc si sam

to uczyni.

Zierowski w depeszy swej z dn. 7 czerwca -) twierdzi, e
olbrzymia nienawi (ingens odium), nurtujca spoeczestwo

polskie, — tylko dziki karbom, w jakici trzyma je jeszcze król,

nie doprowadza do powaniej szyci zaj.
W zerwaniu widzi on wspóln robot Prus i Francyi, daje

zreszt jednak ucha ^) i pogosce, e dziaa tutaj Pac, który oba-

wia si w razie wojny ogoocenia Litwy z wojska i zmniejsze-

nia, a moe nawet obalenia swego autorytetu.

Inaczej oczywicie pisz o caej tej sprawie Francuzi.

Zerwanie sejmu byo im na rk, bo usuwao obawy o lig

i zwalniao od draliwej deklaracyi w sprawie posików na wojn,

o czynie wszake Przyjemskiego pisz *) jak o rzeczy absolutnie

im obcej, usuwajc si przytem od wszelkich analiz tego faktu

i podejrze. — O ile szczeremi byy obecne relacye francuskie

nietrudno sdzi. Bezbarwne owiadczenia te niczego nie do-

wodz. Bezpieczestwo poczty byo w tym okresie nader pro-

blematyczne. Przejta zaraz po sejmie poczta brandenburska nie

zawieraa równie adnej prawie, prócz ubolewa nad zerwanym

sejmem, treci ^).

Przyjemskiego widziano, jak wyjeda z Warszawy komi
Wdy Poznaskiego, a wszak faktem nie tak dawnej daty byy

tuje (Ms. H. H. u. S. ll/I 1681, s. 5) w obozie pruskim intrygi, zmierza-

jce do rozbicia sejmu w razie, gdyby wystpi on przeciwlio elektorowi.

1) Theiner. Yetera Monumenta Poloniae t. III s. 680.

2) Ms. II. II. u. S. fasc. 49 r. 1681 7/VI s. 68. „Jngens in toto Re-

gno adversum Brandeburgicos odium, et nisi Rex ligatas manus gereret,

iam ad graviora deventum fuisset".

^) Tame 1/VI s. 61. Inna pogoska czynia sprawc „veta" Wie-

lopolskiego, a raczej Bcthune'a, który za porednictwem swego szwagra

prowadzi jakie zakulisowe, a wysoko pono, bo a na tron polski si-

gajce intrygi. Ar. J. III, T. III, s. 116; Ms. II. II. u. S. 1681 1/VI s. 61

*) Ar. J. III, T. III, s. 143.

5) Ms. H. H. u S. r. 1681 7/VI s. 67.
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wynurzenia ambasady, dotyczce zerwania sejmu i ukady jej

z Grzymutowskim. Zagadka ta wyjania si zreszt po roku,

kiedy w lipcu r. 1682 skruszony Grzymutowski przyzna ^) si
królowi do tego, e zerwa sejm za poduszczeniem ambasady fran-

cuskiej. cigno to wówczas ogromn burz na gow Vitry'ego,

który zreszt wypiera si sprawy tej i nadal, powoujc si na

wiadectwo Forbina i prowadzc z nim obszern na ten temat

korespondency ^).

Co uderza w relacyach francuskich, to to, e przedstawiaj

one króla niechtnie usposobionym dla planów wojennych. Zazna-

czone to jest kilkakrotnie ^).

Król by istotnie zmczony i zniecicony nieustannemi ma-

tactwami politycznemi, bd co bd jednak zasadniczego stano-

wiska swego nie zmieni. Nuncyusz wspomina *) raz wprawdzie

o ochodniciu króla dla sprawy ligi z Moskw, lecz ju w nie-

spena dwa tygodnie póniej pisze: „król ^), który wydawa si
ozibym, pragnie zdaje si naprawd wojny. ...Wczoraj wieczo-

rem pokazywa mi przemówienie, które cice odczyta w sejmie,

owiadczajce si stanowczo (assolutamente) za wojn, a umoty-

wowane jaknajsilniej, cho ostronie i przewidujco". Mowa ta

^) Spraw t obszernie omawiaj relacye nuncyusza. Rp. Ak. Um.
Teki Rzymskie 29/VII 1682 Xo 56 i 57, dalej K° N^. 61, 62, 67.

2) Ar. J. III, T. III, s. 240 sqq.

3) Ar. J. III, T. III, s. 124. „Nous sommes persuades, que le Roi

de Pol. se trouve engage, malgre lui, a faire cette guerre. Cependant il

ne peut plus reculer, sans perdre entierement son credit ici, et sa repu-

tation au dehors". Tame s. 132 ambasadorowie s przekonani „qu'il ne

veut pas la guerre, et qu'il est bien aise d'avoir trouve une porte hono-

rable pour en sortir" (rozbicie ukadów moskiewskich).

4) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1681 13/III A'" 63.

5) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 26/III 1681 A'" 70. „II Re, che prima

pareva freddo, sembra hora parmi di poter giudicare, che voglia vera-

mente la guerra, disse li giorni passati a chi contrariava a questa, come
dovera provedersi, che il Turco, che viene armato in queste parti, vo-

lesse attacare il Regno, come... tratteriano li moscoviti dal concluder la

pace col Turco, mentre non vogliano far la lega tanto Importante per

Tuna, e Taltra nazione se la Polonia non rumpe col Turco. Hieri sera

sua Maesta rai mostro il voto, che vuol legger nella Dieta et e assolu-

tamente per la guerra, pieno di ragioni fortissime, prudenti e prowide,

non essendo cosa, in contrario allaquale non pensi e non proponga ri-

medii". Take ibidem JSs 42.
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zostaa istotnie wygoszona i wywoaa entuzyazm dla wojny.

Zierowski stwierdza ze swej strony silny niepokój króla ^) wo-

bec zagroonej sytuacyi sejmowej. Porednim dowodem wreszcie

jest tu fakt, i z tyme stereotypowym zarzutem wystpi Vitry

w czasie sejmu r. 1683, kiedy ju o jakiejkolwiek niecici dla

wojny z Turcy u Sobieskiego mowy by nie mogo ^). Nie zga-

dza si z tem twierdzeniem cae postpowanie Sobieskiego i wo-

góle stosunek jego do sejmu, przecz za chyba silnie sowa
króla, wypowiedziane po katastrofie i pena goryczy koresponden-

cya jego z papieem Innocentym XI ^), wolna przecie, cho
w czci, od hipokryzyi swego wieku. Mogy tu by chwile i okre-

sy apatyi, — e stan ten nie trwa dugo, wiadczy o tem najle-

piej dziaalno Jana III w najbliszej ju przyszoci.

Rokowania moskiewskie nie o wiele przeyy sejm. Pogoski

o pokoju Moskwy z Turcy przybray oficyalny charakter z chwil,

gdy doniós wreszcie o nich ze Stambuu i rezydent polski, Proski*).

7 czerwca ^) przyby do Warszawy kuryer z depesz z Moskwy.

W kilka dni póniej ^) odbya si audyencya, na której ambasa-

dorowie carscy potwierdzili t hiobow wie. Umotywowanie,

a raczej upozorowanie sprawy tej byo bezgranicznie naiwne.

Tiapkinowi ^) wysanemu po wykupno Szeremeta od Tatarów,

J) Ms. H. H. u. S. r. 1681 24/V s. 55.

2) Ar. J. III, T. III, s. 355, 6/IV 1683. „On croit, que ce Prince

(J. III) serait bien aise (z zerwania sejmu) presentement prevoyant tous

les inconvenients (]'une forte guerre, oii la Pologne se voit prete a s'en-

gager, qu'elle soutiendra difficilement".

3) Theiner Monuments s. 213, 214, 215, 225.

4) Ms. H. H. u. S. r. 1681 12/V s. 51, 15/VI s. 71.

5) Tame 7/VI s. 68.

6) Tame 10/VI s. 69.

7) Ms. H. II. u. S. r, 1681 10/VI s. 69. „Misisse Czarum Residen-

Icm quondam suum in Polonia, Tiapkinium ad Chanum Tartaroruni pro

eliberando ex captivitate Generale, suo Szoremet. Sed Chanum de nulla

prorsus eliberatione uidpiam audire voluisse, nisi pax simul cum Tur-

cis ccalesceret, atque in hunc finem ordinasse eundem Tiapkinium ad

Portam Ottomanicam, ut dum de eliberatione Szcremeti agerct, ea quo-

quo, quao pacis sunt accipore. Atquc ita Tiapkinium citra mandatum vel

Plenipotentiam (crassa haec nimis fuit assentio Moschorum) pacem ac-

ccplasse, quam, an Czar ratihabiturus sit, dubium adhuc esse".
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postaAviono jakoby za warunek konieczny uzyskanie poprzednio

moskiewsko-tureckiego rozejmu, wobec czego wasnowolnie uda
si on do Stambuu i tu, bez wiedzy i woli cara, zawar z Porta

20-letni pokój.

Traktat ten,—sodzono polakom gorzk pigukQ,—by moe,
i przez rzd moskiewski ratyfikowanym nie zostanie ^).

Zerwanie to byo now katastrof dla ligi, przegranej

z cliwil t zdawao si ju bezpowrotnie, byo ni jednak prze-

dewszystkiem dla Polski, gdy wobec rozbitego sejmu, rzucao

j bezbronn na up Porty.

Zamiast wyzwania do walki musia król sa do Konstan-

tynopola owiadczenia pokojowe ^) i silne polecenia dla Proskiego,

aby pogoskom o zbrojeniach Polski kam zada, ukady za jej

z Moskw zrcznie upozorowa i wytomaczy. Ma si on tu na-

wet posuy samym faktem zerwania sejmu, zinterpretowawszy

go odpowiednio. Co do istoty owej interpretacyi Proskiego róda
si róni, podczas bowiem, gdy Zierowski ^) chce przypisa zer-

wanie sejmu opozycyi przeciwko antitureckim planom pewnych jego

ywioów,—Forbin interpretuje sejm, jako zwrócony gównie prze-

ciwko elektorowi *), co zarówno obrady, jak ich zerwanie czyni-

oby kwesty obojtn dla Porty.

Sejm r. 1681 jest zjawiskiem niewywoujcem nowych, za-

sadniczo i przyczynowo zwizanych z nim wypadków wikszej

wagi,—przeciwnie, stanowi on niejako zamknicie pewnego sko-

czonego, dziejowego caoksztatu. Wraz z nim koczy si cykl

wypadków, które na wypraw wiedesk r. 1683 oddziaay w spo-

sób poredni;— dyplomacya, jaka si teraz niedugo nanowo roz-

wija pocznie, bdzie ju z wypraw t bezporednio, organicz-

nie zronita.

1) Ms. H. H. u. S. 10/VI s. 69.

2) Rp. Cztr. Vol. 419 s. 264. Ms. H. H. u. S. r. 1681, 1/VI s. 62.

Ar. J. III, T. III, s. 144, 149.

3) Ms. H. H. u. S. fasc. 49 r. 1681. 23/VI s. 77.

*) Ar. J. III, T. III, s. 147.



CZ II.

GENEZA ODSIECZY WIEDESKIEJ.

VII. Europa w przeddzie wyprawy wiede-

skiej r. 1683.

Traktat Nimweski nie zdoa zapewni Europie trwalszego po-

koju. Antagonizm pomidzy cesarstwem a Francy, a waci-
wie zaborcza polityka Ludwika XIV sprawiy, e przeprowa-

dzony z takim nakadem pracy kompromis w cigu dwóch lat nie-

spena chyli siQ ju ku upadkowi.

Dominujca nad ca Europ w czasie wojny potga Lud-

wika XIV, nie przestaa grozi jej i ciy take w czasie pokoju.

Po ornych zdobyczach francuskich przysza kolej na oknpacye

psendo-prawne, na znane tak dobrze reuniony. Po caym szeregu

drobniejszych anneksyi, zajli Francuzi 30 wrzenia 1681 roku

Strasburg, tego samego dnia odstpi Ludwikowi ksi Mantu-

aski, drog sprzeday, miasto i twierdz Casale. Reuniony wpro-

wadziy zamt do uspokojonej wieo dyplomacyi, rozbijajc j
ponownie na dwa obozy.

Zarówno cesarz, jak i król francuski wytyli wszystkie

siy, by podporzdkowa swemu wpywowi moliwie jaknajli-

czniejszy zastp ksit i, co za tem idzie, zdoby mono pokie-

rowania sejmem, a wic i calem yciem politycznem Rzeszy.

Ugrupowanie polityczne zmienia si w porównaniu ze stanem

z przed r. 1679 stosunkowo nieznacznie.

Król angielski by ju oddawna na odzie francuskim.

Zote te wizy byy podwójnie silne, gdy z jednej strony znie-
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walay króla angielskiego do wdzicznoci wzgldem Francyi,

z drugiej daway Ludwikowi XIV mono oddziaania na Karola II

w decydujcej chwili nawet grob, wyjawienie bowiem spoe-

czestwu angielskiemu wszystkich sprawek króla, równao si

zgotowaniu mu w Anglii losu Karola I.

wieszej daty by stosunek Ludwika XIV z elektorem

brandenburskim. Z nieprzyjaciela, jakim by jeszcze do czerwca

r. 1679, staje si elektor ju w kilka miesicy póniej sprzymie-

rzecem, a waciwie jurgieltnikiem króla francuskiego.

"Wspomniana powyej umowa prusko-francuska w sprawie

polskiej jest waciwie tylko punktem traktatu, który zawarty

w padzierniku ^) r, 1679, a rozszerzany z czasem i zmieniany

w miar aktualnej potrzeby 2), gwarantowa Ludwikowi XIV, za

100,000 franków (narazie) rocznej pensyi, bezwzgldn, a zarówno

dyplomatyczn, jak i zbrojn pomoc elektora.

Pomocy tej da Ludwik XIV gównie na wypadek bezdziet-

nej mierci Leopolda I. Elektor zobowiza si udzieli penego

swego poparcia ewentualnej kandydaturze Ludwika do rzymskiej

korony cesarskiej.

S to jednak plany przyszoci. Narazie rozpoczyna elektor

akcy zmierzajc do pogodzenia Rzeszy z polityk reunionów ^).

Wszedszy raz w sub francusk peni j elektor z dziwn, jak

na owe czasy i na owego ksicia, wytrwaoci. Agenci jego,

zarówno na sejmie Rzeszy, jak i na dworach poszczególnych

ksit stale agituj za utrzymaniem pokoju z Francy. Midzy

innemi posugiwano si te analogi, i amputacya, dokonana dla

ocalenia ycia czowieka, nie odbija si bynajmniej ujemnie na

jego umyle, moralnoci lub majtku ^). Pod niebezpieczestwem

ycia rozumiano zbierajc si ju na wschodzie burz.

Do obozu króla Ludwika naleeli, wicej dla politycznych

wzgldów, ni z sympatyi drobni ksita nadrescy, którzy wo-

bec druzgoczcej przewagi francuskiej o wasnej polityce marzy

oczywicie nie moffli.

1) Klopp Onno. Das Jahr 1683, und der folgende grosse Turken-

krieg. Graz 1882 s. 66. Ar. J. III, T. II, s. 325.

2) Klopp Onno. Das Jahr 1683 s. 79, 83.

3) Tame s. s. 78, 82, 117, 122. Theatrum Europaeum T. XII s. 471.

«) Klopp. Das Jahr 1683 s. 117, 272.
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Najtszym sprzymierzecem Ludwika by wreszcie sam

rozam jaki panowa w Rzeszy, rozbieno polityki poszczegól-

nych pastw, wchodzcych w skad tego konglomeratu, wybujae

arabicye ksit i podsycana francuskiem zotem wzajemna nie-

ufno i zazdro '). Nawet akt, tak bezporednio obchodzcy

Rzesz, jak wystosowany do Ludwika XIV protest przeciwko

reunionom, nie zdoa skupi na sobie podpisów wszystkich jej

ksit ^).

Jeeli nie zbywao Ludwikowi XIV na stronnikach, to nie

zbywao mu i na wrogach. Czci byli to dawni nieprzejednani

antagonici Francyi, z cesarzem na czele, czci nowi, których

przysporzya Ludwikowi jego bezwzgldna, nie liczca si z ni-

czem i z nikim polityka.

Zachwia si w stosunkach swych z Francy król szwedzki ^)

Karol XI z chwil, gdy zagarnito mu moc reunionu ksistwo

Dwóch Mostów, nawizuje z cesarzem ukady ksi hannower-

ski *). Wreszcie z wiosn r. 1681 przechodzi do obozu Leopolda

nawet dwór bawarski, bezporednio zdawao si zwizany z Wer-

salem ^) przez maestwo Elektorówny Maryi Anny z Delfinem

Francyi.

W Rzeszy poczyna si budzi duch buntu. Na pónocy po-

wstaje przymierze Holandyi ze Szwecy, t. zw. Assocyacya, ma-

jca czuwa nad nienaruszalnoci monasterskich i nimweskich

traktatów ^). Kongres Frankfurcki^), zwoany na wiosn r. 1681,

a zmierzajcy do zaagodzenia protestów przeciwko reunionom,

nie da adnego rezultatu. Ju wspóczeni poznali si na tern,

i chodzio tu o nowe zamydlenie oczu Europy wobec wypadków
zachodzcych nad Renem.

^) Recueils des instructions donnees aux ambassadeurs, et mini-

stres de France, Sorel, Autriche s. 74. „Monsieur Vitry travaillera a leur

(ksitom Rzeszy) insinuer la juste jalousie qu'ils devraient concevoir

de la trop grand puissance de TEmpereur s'ils lui donnaient quelque

autorite au dela des traites de Westphalie".

2) Lochner Carl. Ueber den Antheil Johann III Sobieski's an dem
Entsatze von Wien s.

8) Klopp. Das Jahr 1683 s. 93.

*) Tame.
5) Tame 92.

") Klopp 94 1 95. Kohler. Die orient. Politik Ludwigs s. 38.

^) Klopp s. 81.
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Zajcie Strasburga i Casalu oraz kroki, zmierzajce do

opanowania Luksemburga, poruszyy najbardziej ugodowo usposo-

bione ywioy Rzeszy. Goryczy i niechci wzgldem Francyi na-

gromadzio si w cigu tych kilku lat niezmiernie duo i wszyscy,

mimo niechtnego naogó stanowiska wzgldem wojny, widzieli,

e prdzej, czy póniej to zo konieczne stanie si nieunijinio-

nem. Na to jednak, by do podobnego wybuchu doszo niezbd-

nym by czynnik polityczny, który by te objawy fermentu skupi

i, poruszywszy z posad ca Rzesz, jednym potnym prdem
skierowa j przeciwko inwazyi francuskiej.

Na stanowisko takiego wodza Rzeszy powoanym by z na-

tury rzeczy, si faktu górujcy nad ni zarówno materyalnymi

rodkami, jak i autorytetem korony rzymskiej,— cesarz Leopold.

Sytuacya polityczna, przy pewnym z drugiej strony braku

kwalifikacyi moralnych i umysowych nie pozwolia cesarzowi za-

j tego stanowiska. Przedewszystkiem konieczn bya tu abso-

lutna swoboda ruchów i spokój w obrbie samego cesarstwa.

Tymczasem pooenie, jakie wytworzyo si w Austryi po pokoju

nimweskim, nie upowaniao bynajmniej do stawiania pogodnych

horoskopów. Zaraza, i na jej tle rozruchy natury ekonomicznej

na Szlsku i na Morawach, rozpalajca si coraz szerzej i gro-

niej rebelia wgierska, wreszcie przedewszystkiem rosnca z ro-

ku na rok obawa olbrzymiej wojny z Islamem, — byy to sprawy,

które paralioway kade energiczniejsze wystpienie.

Wytwarza si niepokojca wiadomo walki na dwa fronty,

a wraz z ni antagonizm i cieranie si z sob dwóch prdów
politycznych, spierajcych si o to, któr wojn prowadzi, a któr

najwikszemi choby ofiarami zaegna naley.

Najcisz kul u nóg cesarskich bya narazie bezwtpienia

sprawa wgierska. Traktat nimweski zrywa de nomine wszelk

czno, jaka zachodzia midzy Ludwikiem XIV a malkonten-

tami wgierskimi, — de facto jednak pooenie nie zmienio si
zupenie, tylko z jawnego stao si podziemnem ^).

^) Nader elastyczn tre ma instrukcya Ludwika XIV, wysana
w sprawie wgierskiej do Vitry'ego ambasadora francuskiego w Wie-

dniu po zawarciu pokoju w Nimwegen: Recueils des instructions etc.

Sorel Autriche s. 75. „L'assistance et les secours, qu'il (powstanie w-
gierskie) a rccu de Sa Majeste durant ces annees dernieres, n'avaient pas
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O przeprowadzaniu caych oddziaów z Polski nie mogo
ju by oczywicie mowy; na Wgry pynie teraz obficie francus-

liie zoto,—pynie skuteczniejsza moe jeszcze od niego agitacya

rewolucyjna tajnych agentów paryskich.

Depesze ambasadorów warszawskich Ludwika XIV notuj
nieustanny ruch pienidzy i ludzi na pograniczu wgierskiem,
dowodem za ywotnoci akcyi tej jest medal, jaki wybito Lud-

wikowi na Wgrzech z wdzicznoci za opiek nad powstaniem ^).

Do powodzenia rebelii w duym stopniu przyczynio si wy-

stpienie na jej czoo nowego wodza, Emeryka Tokolego. Niepo-

spolity ten pod kadym wzgldem czowiek zdoa skoncentrowa
rozproszone po caych Wgrzech oddziay powstacze, dotychcza-

sow walk podjazdow przeksztaci w regularn wojn, tery-

toryalnemu i moralnemu rozbiciu Wgier przeciwstawi jednolity

plan polityczny o konkretnym celu i miaych rodkach dziaania.

Trudnoci, jakie mia do zwalczenia Tokoli, byy ogromne.

Wikszym moe wrogiem od armii cesarskich byo rozbicie W-
gier na trzy, a waciwie na cztery obozy. Podczas, gdy poudnie
zagarnli turcy. a w Siedmiogrodzie wasal ich Apafi prowadzi
wasn odrbn polityk, zachodnie Wgry skaniay si ku kom-
promisowi z cesarzem, i tylko nieprzejednany upór dworu wie-

deskiego, lub wprost nietakt 2) jego parlamentarzy, jak to np.

cause des diversions considerables a Yienne, Sa M-te par la paix a cesse

de le soutenir, mais comme ii est en etat de se maintenir par lui meme,
et que difficilement ces peuples prendront jamais creance aux paroles,

qui leur seront donnecs par TEmpereur, le sleur de Vltry observera ce

qui se passera avec eux, soit qu'ils s'accoinmodent, soit qu'ils ne s'ac-

commodent pas et en rendra compte exacte a sa M-t". Gerln Charles.

Le pap Innocent XI etc... Revue des qu. histor. XXXIX s. 113, 114. Ana-
logiczn instrukcy otrzyma pose francuski u Porty, Guilleragues. Ms.

A. E. Turquie Vol. 16 s. U 10/VI 1679. Skutki tego „biernego" poparcia

nic kazay na siebie dugo czeka. Zarówno memoryay agentów fran-

cuskich z Wgier, jak korcspondencye wiedeskie, stwierdzaj wzrost

powstania, do którego na rozkaz Porty ma si nawet podobno przyczy
silny korpus Modawian i Woochów. Ms. A. E. Autriche Vol. 48 s. 409.

Tame Hongrie Vol. 3 s. 124.

1) Klopp s. 86.

^) M». A. E. Hongrie. Vol. 3 s. 90. Kanclerz Hocher nazwa raz

niedwuznacznie wszystkich Wgrów zdrajcami, co wywoao ogromn
burz wród wiernej cesarzowi magnateryi wgierskiej.
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miao miejsce na konferencji, która si odbya w Preszburgu,

zrywa nawizane ju pokojowe ukady.

Chaos ten podsycanym by jeszcze przez rozam reigijny,

który dziki bezwzgldnej taktyce ^), stosowanej przez oba wy-
znania, przybra niezwykle ostre formy.

Nie rozwizay sytuacyi ani ukady preszburskie, ani zwo-

any w r. 1681 sejm w Oedenburgu ^), który obradowa pod pre-

zydyum samego cesarza, a którego uwieczeniem zdawaa si
by dokonana w dniu 9 grudnia koronacya cesarzowej na królow
Wgier. Taktyka ta, która odcigna pewn ilo stronników

z obozu Tókolego, bya jednak zbyt chwiejn, aby porwa za

sob cae Wgry, Tókóli wraz z caem potnem swem stron-

nictwem trzyma si zdaa od tych ukadów, w sejmie nie bierze

wcale udziau ^). Zrazu szuka on pomocy w Polsce, dowodem czego

jest energiczna akcya dyplomatyczna Zierowskiego na dworze

polskim, skierowana przeciwko daniom Tokólego *).

Jan III sprzyja wgrom wyranie ^) i radby im udzieli

poparcia, motywujc to zapatrywanie tem, i Tókoli, odepchnity

przez Polsk, rzuci si niezawodnie w objcia Turcyi, co dla obu

pastw chrzeciaskich bdzie napewno wiksz klsk, ni dobro-

wolne udzielenie wgrom pewnych ustpstw, Sobieski okaza

1) Summaryusz okazyi wiedeskiej N. Króla Jegomoci Jana III,

przez IMc. Pana Mikoaja Dyakowskiego... wypisany. Zbiór Pamitników
do dziejów polskici Broel-Platera. Warszawa 1859, T. IV, s. 176..

2) Klopp 87, 91. Guillot G. Leopold I, les Hongrois, les Turcs et

le siege de Yienne. Revue d'histoire diplomatiue 1911 Xs III, s. 444 sqq.

Z biegiem czasu ustpstwa cesarza na rzecz Wgrów wzmogy si jeszcze.

S. Rubinstein Les Relatioris entre la France et la Pologne s. 31.

3) Klopp 88.

*) Ms. H. H. u. S. r. 1681 25/11 s. 15, 16; 26/11 s. 19, 20; 6/III s. 21,

22; 19/III s. 30, 31; 27/III s. 34; 2/IV s. 36; 13/IV s. 40, 41 etc. etc.

5) Ms. H. H. u. S. r, 1681. 25/11 s. 15. Na argumenty nuncyusza
„Reposuit Rex, si id Tekelius non obtinuerit, (indygenat) ad Turcos sese

conferet". Tame... 26/11 s. 20 „...Sed ego sat clare video, quod Rex a lon-

giori tempore spem certam Tekelio in his Comitiis obtinendi Indigenatum

appromiserit, et nunc promissa libenter sustinere velit". Tame 6/III s 22.

„,..hoc DOrflerus adiunxit, Tekelium ultro per litteras a Reg pro Indige-

natu.,. fuisse invitatura, quod altiores apud me cogitationes excitavit, an

Rex Hungaros alliciat, et eis electivum regnum conservandum suadeat,

ut proli suae aliquam competentiam conciliet".
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si tu nieporównanie lotniejszym od dyplomatów austryackich,

którzy, nie dostrzegajc sympatyi wgiersko-tureckich, lekcewa
t spraw, i do koca, w rokowaniach sigajcych a wgb
roku 1683, wierz wci jeszcze dwulicowym zapewnieniom poko-

jowym Tokólego.

Tymczasem odrzucone przez Polsk propozycye skierowa

Tokoli istotnie w stron Turcyi. Dyplomacya ta, oparta na podat-

nym gruncie wspólnych antagonizmów, doprowadzia rycho do

nader bliskiego porozumienia.

W maju r. 1682 dochodzi do skutku traktat turecko-w-

gierski ^), moc którego Tokoli uzyskiwa, za cen trybutu rocz-

nego w kwocie 40.000 talarów i ewentualnej zbrojnej pomocy,

tytu króla Wgier i protektorat sutaiiski w walce z cesarzem

Leopoldem ^).

Odbija si to zaraz dodatnio na wgierskich operacyach

wojennych. W lipcu opanowa Tokoli najwaniejszy punkt w gór-

nych Wgrzech, — Koszyce, ^) przyczem zaoga tej twierdzy a
w Krakowie szukaa schronienia ^). W wojskach cesarskich sze-

rzy si dezercya, któr wgrzy wyzyskuj na swoj korzy, for-

mujc z niej przy pomocy niemieckich nawet oficerów posikowe

oddziay ^).

Po wziciu drugiej twierdzy górno-wgierskiej, Fiillek, siy

Tokólego liczono na 60,000 ludzi "). Cho moe przesadzona, bya
to jednak sia, przeciwko której korpusy generaów austryackich

Strassolda i Caprary nic zdziaa nie mogy.
Byy to ju zbyt powane wypadki, aby moga nad nimi

przej do porzdku dziennego dyplomacya wiedeska. Tymcza-

sem sza ona ju od roku w kracowo przeciwnym kierunku.

Rada wojenna z dn. 13 sierpnia 1681 ^) zdecydowaa dy wszel-

') Klopp s. 111.

2) Marc Antonio Mamucha de]la Torre. Tiirkische Urkunden den

Krieg 1083 betreffond. Wien. 1888 s. 16. Rubinkowski. Janina etc. Pozna
1744 8. I.

3) Klopp s. 123. Gazette de France 1682 14/V1II s. 504.

4) Gazette de France r. 1682 30/VIII s. 655.

5) Skary si na to Zierowski. Ms. II. II. u. S. r. 1681 7/VI s. 67.

") Gazette de France s. 657. 20/IX r. 1682.

"?) Klopp s'. 89.
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kiemi siami do pokojowego zaatwienia konfliktów wschodnich,

w celu zdobycia sobie penej swobody nad Renem.

Dla ugaskania Porty i sparaliowania wrogich Austryi wpy-
wów Ludwika XIV na dworze tureckim postanowiono wyprawi
do Stambuu nadzwyczajnego posa.

Na stanowisko to naznaczony zosta hr. Albrecht Caprara ^),

krewny wspomnianego wyej generaa. W Konstantynopolu by
wprawdzie od r. 1679 rezydent austryacki von Kuniz ^), ale wa-
nie z powodu zbyt pesymistycznych relacyi uwaany by on za

„niedorosego do zadania".

Wysanie Caprary ulego zwoce. 14 stycznia r. 1682^)

odbya si uroczysta audyeneya poegnalna w Burgu; 3 lutego

wyruszyo poselstwo, liczce 82 osoby, statkami w dó Dunaju.

25 tego miesica^) stan Caprara w Budzie, 11 kwietnia w Kon-

stantynopolu^).

Ju w miar zbliania si do stolicy tureckiej okazywao
si coraz dobitniej, jak niewczesnym by optymizm, jaki przywi-

zywano do wyników jego misyi. Przykre wraenie pozostawia

posowi konferencya z Ibrahimem pasz i Mustaf w Budzie;

w owiadczeniach ich widzi on wyran zapowied wojny, — dalsze

etapy drogi potwierdzaj to przypuszczenie coraz wyraniej. Tur-

cy zbroj si ^), stawiaj mosty na Cissie i na Sawie pod Bel-

1) Wybór ten trafnym nie by. wiadczy o tern choby fakt, e
po pewnych wahaniach wybra on za powiernika .. ambasadora francu-

skiego Guilleragues'a. Wynurzenia jego przybieraj charakter ogromnie

szczery, z czego pose francuski nie omieszka oczywicie skorzysta

i psu mu prac jego wasn broni, drwic jeszcze nielltoclwle w wer-

salskich swych depeszach z sentymentalnego ambasadora. Ms. A. E.

Turuie Vol. 16, s. 408, 447. Charakterystyczn jest konferencya 7/XIi 82,

Tame Vol. 16, s. 457, w czasie której Caprara przyzna si otwarcie do

zamiaru zwalenia wojny na Polsk
2) Klopp s. 70. Nie wiodo si ambasadzie cesarskiej w Konstan-

tynopolu. W cigu r. 1679 umiera jeden po drugim czterech posów
austryackich. Ms. A. E. Turuie Vol. 16, s. 69.

3) Klopp 8. 105.

*) Gazette de France 1682 s. 156.

5) Klopp s. 107.

«) Gazetle de France 1682 s. 156, 229.
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gradem ^), o zawarciu przymierza Wgier z Porta mówi si po-

wszechnie 2),

Jeszcze pospniej zabrzmiay relacye Caprary po odbyciu

pierwszych kroków dyplomatycznych na dworze tureckim ^). -
danie przeduenia pokoju vasvarskiego, jakie wyrazi pose na

pierwszej audyencyi sutaskiej, zbyto ogólnikowym frazesem *).

Sprawozdania wspóczesnej gazety paryskiej stwierdzaj, i su-

tan poto tylko przyjmowa na audyencyach Caprar, by uzyska

od niego prezenty. Od posa, prócz innych warunków, zadano
odstpienia Porcie twierdzy Raab lub Jawaryuu, Komorny i Zsa-

tmaru ^). Caprara usiowa dziaa za pomoc pienidzy *^), ale i to

skutku nie odnioso.

Byo wprawdzie na dworze sutaskim stronnictwo polityki

pokojowej, po stronie wojny jednak obstawa zaciekle krwawy

wezyr, Kara Mustafa, znienawidzony powszechnie, ale te wanie
w wojnie szukajcy upustu dla owych WTogich mu namitnoci.

Opanowa on wszechwadnie cay dwór i par gwatownie

ku wojnie, której nie przeciwili si nawet jego wrogowie, liczc

na to, e wezyr poniesie klsk i sam sobie tem upadek zgotuje ^).

Caprara przedstawia wojn, jako rzecz pewn, nie by tylko

w stanie przenikn, w jakim kierunku ona wybuchnie. — „Nie

twierdz stanowczo^), pisze on 6 lipca, e nas czeka wojna.

1) Gazette de France, koresp. wiedeskie 24/III 1682. Guillot G.

Leopold I etc. s. 457. Take na Dunaju midzy Ostrzy horniem a Bud.
') Gazette de France, koresp. wied. 10/IV 1682.

:^) Tame 25/X 1682 s. 727. Ms. A. E. Turuie Vol. 16, s. 389,

412, 441.

«) Klopp s. 113, 4/VI.

5) Gaz. de France 1682 12/VI s. 509.

6) Kohler, Die Orient. Politik Ludwigs XIV s. 93.

') Klopp. Das Jahr. 1683 s. 113.

8) Tame Relacya Caprary s. 115. „Ich sag nicht positiv, dass

wir den Krieg haben werden. Nur das Eine sag ich mit aller Bestimmt-

heit, dass der Grossvesir absolut eincn Krieg will, und dass seine nach-

ste Absicht dabei auf Ungarn gerichtet ist, wo er auf den Yortheil der

iilfe von den Rebellen her rechnet. Im Falle sich E. K. M-t dort im

guten Stande der Yertheidigung beflnden, und eine Erhebung zu Gunsten

der Turken nicht erfolgt, wiirde sich der Strom yielleicht gegcn Polen

wenden, oder der Grosswesir konnte den Fursten Abaffi absetzen, und

dem Lande Siebenburgen ein harteres Joch auferlegen woUen".
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To jednak tylko mówi z wszelk pewnoci, e wojny pragnie

absolutnie wezyr, i e zamiary jego s skierowane na Wgry,
gdzie liczy on na pomoc rebelizantów. Xa wypadek, gdyby

WCMo znalaza si w monoci stawienia im silnego oporu,

i gdyby powstanie (wgierskie) nie doszo do skutku,— mogaby

si ta burza zwróci przeciwko Polsce, lub mógby wezyr zrzu-

ciwszy Apafiego—Siedmiogrodowi twardsze jarzmo naoy".
Niepewno, dokd skieruj si turcy, bya powszechn.

Wojn sygnalizowano zewszd, cel jej jednak pozostaje tajem-

nic jeszcze do wiosny r. 1683. Ze sprawozda Caprary i po-

sa francuskiego w Stambule Guilleragues'a, monaby wnosi, e
turcy sami nie byli przez dugi czas zdecydowani, któr wojn
rozpocz. „Wielki wezyr ^),—pisze ambasador austryacki,—zapy-

tywa posa francuskiego, czy, wrazie napadu na cesarza lub na

króla polskiego, król francuski mógby da zapewnienie, e od-

mówi im swej pomocy". Wymijajca odpowied dawaa do zro-

zumienia, e Ludwik XIV Polski w potrzebie nie opuci. Co do

cesarza, panuje w odpowiedzi wymowne milczenie,

Xie mogc w drodze bezporedniej akcyi dyplomatycznej

zapobiedz grocej wojnie,—zastanawia si Caprara nad rodkami

zaradczymi.

Zwalenie wojny na Polsk przewija si w relacyach jego

kilkakrotnie. „Z wszystkiego 2), co mi jest wiadomem, pisze on,

^) Klopp s. 114. „Man berichtet mir, der Grosswesir habe den

Francosischen Botschafter gefragt, ob im Falle eines Angriffes auf

E. K. M. oder den Konig von Polen, der Konig von Frankreich verspre-

chen wiirde keine Hilfe zu leisten. Der Botschafter habe erwiedert; der

Konig von Frankreich verfuge tiber seine Armeen, und er, ais dessen

Unterthan, konne nichts versprechen, wenn der Angriff Eur. K. M. gelte;

aber in Betreff des Konigs von Polen, diirfe er sagen, dass sein Konig

denselben nicht ohne Hilfe lassen wiirde, wenn nicht an Mannschaft, an

welcher Polen selber genug hahe, so an Geld".

2) Klopp s. \1 Dalszy cig poprzednio przytoczonej relacyi:

„Nach allem was ich weiss, wiirde ich es fiir moglich halten, dass man
mit einer erheblichen Summe Geldes den Plan des Krieges von uns ab,

und gegen Polen wenden konnte. Aber auch unter einem solchen Kriege

wiirden die Lander E. K. M. leiden. Das besste und heilsamste Mittel ist

daher die Yorbereitung einer guten Abwehr. Dahin geh3rt auch, dass

ich eine Abberufung erhalte, vorzeigbar, damit die Tiirken erkennen, dass

Polska przed odsiecz wiedesk. 8
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sdz, i byoby moliwem za ceuQ powanej sumy pieninej

odsun od nas wojn i skierowa j na Polsli. Lecz i na takiej

wojnie ucierpiayby kraje WCMoci (?). Najlepszym, najzbawien-

niejszym rodkiem jest tedy przygotowanie silnej obrony. Ko-

niecznem przytem jest odwoanie mnie, aby turków przekona,

e jestemy w stanie i pragniemy si broni".

Sowa Caprary nie znajdoway oddwiku. Relacye jego

przyjmowano w Wiedniu z tyra samyra pogodnym sceptycyzmem,

jak ongi podobnej treci owiadczenia Kuniz'a.

Dn. 11 sierpnia zgromadzia si w Wiedniu wielka rada

polityczna 1), w której wzili udzia najwybitniejsi dygnitarze

austryaccy, jak ksi Schwartzenberg, prezydent rady wojennej

margrabia Badeski Hermann, Konigsegg, Kiusky i homo novus,

bliski ju bohater-komendant, Stahrenberg. Przedmiotem obrad

miaa by ogólna sytuacya polityczna Austryi, wojna z Ludwi-

kiem XIV, sprawa Wgier i wschodu.

Obrady trway kilka dni, rezultatem ich bya szeroko umo-

tywowana rezolucya.

W najwaniejszej, zasadniczej sprawie alternatywy wojny

ze wschodem lub z Francy, wypowiedziaa si rada olbrzymi

wikszoci, bo przeciwko jednemu tylko gosowi ksicia Schwar-

tzenberga ^), za wojn z Ludwikiem XIV. Na wschodzie natomiast

postanowiono raz jeszcze cen najdalej choby idcych ustpstw

poprze opornie naprzód postpujce rokowania pokojowe. Mo-

tywy pogldu tego byy nastpujce:

Niebezpieczestwo tureckie jest bezwtpienia grone, doty-

czy jednak nie tyle cesarstwa, ile krajów dziedzicznych Leopolda,

strata za kilku choby komitatów wgierskich ma charakter

wzgldnie biorc raczej epizodyczny, ni zasadniczy.

Przeciwnie zachanna, nie cofajca si przed niczem polityka

króla francuskiego zagraa bezporednio caoci i powadze korony

wir Willens und im Stande sind uns zu wehren. Darauf kommt alles an".

Ms. A. E. Turuie Vol. 16, s. 351, 457.

^) Klopp s. 120. Das Kriegsjahr 1683, in der Abtheilung fiir Kriegs-

gcschichte des K. u. K. Kriegs-Archiv; Mitteilungen des Kriegs-Archivs

Jahrgang 1883, Wicn T. II, s. 9.

^) Guillot Gaetan. Leopold I etc. s. 435. Zalicza do partyi poko-

jowej take fetrattmaiiria i Dietrichsteina.
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rzymskiej, osabia „prestige" cesarza jako przewodnika Rzeszy

i moe sprowadzi nie dajc si wprost obliczy w skutkach ka-

tastrof polityczn.

W myl uchwa rady otrzyma Caprara odrczne pismo ce-

sarskie z poleceniem prowadzenia nadal za wszelk cen uka-

dów^). Tylko w razie, gdyby turcy zadali haraczu, mia pose

przerwa dalsze rokowania.

Xa Wgry zosta w takime pokojowym celu wyprawiony

Saponara i szwagier Tokolego, — Zriny. ^j

Od miesica^) za egzystowa ju t. zw. zwizek Luksem-

burski, moc którego cesarz przy wspóudziale elektora branden-

burskiego mia dostarczy nad Ren 50.000 ludzi, ksi brun-

wicko-liineburski 20.000, drobni ksita poudniowo-niemieccy

cznie drugie 20.000.

Austrya cofaa si na wschodzie na caej linii, skupiajc

wszystkie swe siy do walki o cesarstwo rzymskie.

Niezmiernie ciekaw jest rola, jak odegraa Francya w wy-

padkach rozwijajcych si na wschodzie. Stosunki Ludwika XIV

z Fort stay oddawna na bardzo dobrej stopie. Wymaga tego

silnie bardzo rozwinity lewantyski handel francuski, przede-

wszystkiem jednak zblia arcychrzeciaskiego króla do Porty

wspólny antagonizm obu pastw do cesarza.

Na zmateryalizowanie francusko-tureckiej polityki skary

si ambasador Ludwika XIV w Stambule, — de Nointel ^), typ

dyplomaty chrzecianina, który zadanie swe pojmowa w duchu

walki o moralne potrzeby chrzecian zamieszkaych na Wschodzie.

1) Klopp s. 128. Kohler. Die orientalische Politik Ludwigs XIV

s. 92, twierdzi nawet, e Caprara mia polecone w razie ostatecznoci

zaofiarowanie Porcie 200,000 duk. rocznego trybutu.

2) Klopp s. 124. Theatrum Europaeum T. XII, s. 432.

3) Zawarty 10/VII 1682. Klopp s. 119. Kohler s. 38.

^) Gerin Charles 1. c. s, 102. Depesza NointeFa „Les principales

nations devraient s'unir et suspendre tout trafie jusqu'a satisfaction corn-

plete (da religijnych), mais les Turcs sont bien eloignes d'apprehen-

der cette conduite, V(iyant, que le commerce excite des jalousies si avan-

tageuses a la grandeur de sa Hautesse. Tout le christianisme devrait

gemir et songer serieusement a se relever et ii le ferait s'il reflechissait

serieusement sur tant de manieres, dont ii est enchalne par les Infide-
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Mile widziany przez Watykan ^), lecz moe wanie wsku-

tek tego poniewierany przez Porte, popad Nointel rycho

w nieask Ludwika. Z chwil gdy, wziwszy zbyt szczerze do

serca traktat nimweski, zbliy si w myl swych entuzyazmów

chrzeciaskich do posa cesarskiego u Porty, straci reszt kre-

dytu i zosta odwoany ^). Miejsce jego zaj w jesieni r, 1679 mia-

nowany ju dawno na to miejsce Guilleragues ^), który, zrezygno-

wawszy z tematów zasadniczych, obra drog polityki pozytywnej

i postara si odrazu o usunicie wszelkich kwestyi spornych.

Pomimo, i stosunki te nie przybray form konkretnego

przymierza, pogoski o wpywie, który Francya wywieraa jakoby

na dwór turecki, obiegay szeroko dyplomacy europejsk.

Politycy wiedescy, którzy lekcewayli nieco samorodn
inicyatyw wojenn Turków,— przypisywali ca zbierajc si
na Wschodzie burz intrygom króla francuskiego.

Przypuszczenie to byo poczci susznem. Poczci, gdy dy-

plomacya francuska nie bya tak wszechwadn *) u Porty, jak

si to wydawao politykom austryackim, susznem jednak, gdy
akcya w tym kierunku istniaa rzeczywicie i to istniaa oddawna.

Ju w lipcu 1679 r. pisze Ludwik XIV do ambasadora:

„Pressez ^) le Grand Seigneur de marcher sur la Hongrie plu-

tot, que sur la Pologne". Gerin, autor monografii, osnutej na

tle korespondencyi Ludwika XIV z jego ambasadorami w Turcyi,

dodaje nawet, e poselstwo francuskie miao polecone zwrócenie

les. Les plus loignes de sa (sutan) domination, et qui pourraient lui

causer bien de travail, viennent s'y soumetre, car, s'immaginant de tra-

fiuer de marchandises, lis se trompent, c'est leurs honneurs et liberte,

dont Us negocicnt".

^) wiadczy o tern serdeczny list papieski: Theiner Monuments
8. 200. Vid np. ultra Icatolickie listy NointeFa: Ms. A. E. Turuie Vol. 11

s. 20, 33, 298.—Nointel wogóle wicej korespondowa z Rzymem ni z Pa-

ryem.
2) Ms. A. E. Turuie Vol. 15 s. 122. I/VI1 79. Gerin s, 101.

3) Ms. A. E. Turuie Vol. 15 s. 96. 25/III 79 Instrukcya Ludwika

XIV. Guil. przyjecha do Konstant, w listopadzie 79. Ms. A. E. Turuie
Vol. 16, s. 33 24/XI.—Gerin Ciarles s. 104.

4) Ms. A. E. Turuie Vol. 16 s. 98. 24/V 1680. „II est presue im-

possible de prendre des mesures certaines '^avec ce Gr. Yizir, ui exerce

des criiauts contr tous les Chretiens, u'il hait".

^) Gerin Charles 1. c. s. 110.
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uwagi Dywanu na Sycyli, oraz na posiadoci hiszpaskie i ko-
cielne Woch 1).

W lecie roku 1681 zaszy wypadki, które zakóciy na pe-

wien czas wzajemne stosunki Francyi do Porty.

Admira francuski du Quesne -) zapdzi si w pogoni za

piratami do portu tureckiego w Ciiios, gdy za miasto korsarzy

wyda nie chciao,— zbombardowa je. Wywoao to ostry zatarg

dyplomatyczny pomidzy Dywanem a ambasad francusk, posowi

zagroono wizieniem, faktycznie nawet trzymano go przez trzy

dni pod cisym dozorem^). Rokowania w tej sprawie, toczone

zrazu w ostrej bardzo formie *), agodniay stopniowo, ostatecznie

za zakoczyy si polubownie listem Ludwika XIV, w którym,

zwaliwszy ca win na du Quesne'a, zapewnia król, i to, co

si stao, bez jego wiedzy i woli si stao ^).

Wypadek ten, który przez chwil grozi, jak si zdawao,

wrcz wojn francusko-tureck,—doda nieco otuchy dyplomatom

wiedeskim, faszywa za jego interpretacya w tym duchu, e
poróniony z turkami Ludwik XIV nie bdzie mia monoci pod-

niecania ich do walki na Wgrzech, — mia do reszty sd ich

o sytuacyi politycznej wschodu.

Tymczasem agitacya francuska u Porty nie sabnie, lecz po

dokonaniu kompromisu rozwija si ponownie.

„Czy^) Pan wszelkie usiowania, pisze znów król francuski

1) Tame. II (ambasador) examinera de meme, brzmiay instrukcye

wersalskie, s'il peut y avoir quelque fondement aux entreprises, que Fon

croit la Porte capable de former contr Fltalie, et qui tiennent toujours

en quelque inquietude les royaumes de Naples et de Sicile. Potwierdzenia

tego w korespondencyi Lud. XIV z Guilleragues'em nie znalazem.

2) Klopp. 90.

3) Ms. A. E. Turquie Yol. 16. s. 286.

4 Ms. A. E. Turquie Yol. 16. s. 308 i grona b. depesza 1/XI 1681

s. 268, groca interwency floty francuskiej.

5) By to kompromis celowy; korespondencye Guilleragues'a wiad-

cz bowiem, i du Quesne mia rozkazy wydane naprzód, pozwalajce mu
atakowa piratów nawet w portach tureckich. D'Aleyrac. Anecdotes de Po-

logne T. I s. 381.

6) Gerin 1. c, s. 115, „Faites tous vos efforts pour determlner le

Grand Seigneur a envahir la Hongrie plutót, que les provinces polonai-

ses". Kohler s. 87.
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w kwietniu 1682 r., w celu ostatecznego skonienia sutana do

najazdu na Wgry, nie za na ziemie polskie".

Sui generis umotywowanie tych wskazówek znajdujemy w in-

nej depeszy Ludwika XIV z dn. 5 listopada.

„Bardzo ^) prawdopodobnem jest, i skoro wezyr wyruszy

na Wgry, sabo ministrów cesarskich skoni ich do odstpienia

raczej caych Wgier, ni do zdecydowania si na otwart walk.

Poniewa jednak najwyszem pragnieniem dworu wiedeskiego jest

zrzucenie za wszelk cen niebezpieczestwa tego na Polsk, dla

dobra za Chrzeciastwa (?) waniejszem jest, aby wojna ci-

gna si tam, gdzie si cignie, nie za zmieniaa swój teren..."

naley tedy przestrzedz Turcy przed tem, i Francya wszelkiemi

siami broni bdzie Polsk od napadu tureckiego.

Jeszcze raz, przed samym wybuchem wojny, w kwietniu r.

1683 spotykamy instrukcy ^) Ludwika Xiy, polecajc zapewni

1) Hassel und Witzhum von Eckstadt: Zur Geschichte des J. 1683.

Dresden 1883: Instrukcya Lud. XIV dla Guilleragues'a: „II y a bien d'ap-

parence, que si le grand visir marche du cote de Belgrad, la faiblesse

des ministres Imperiaux leur fera plutót abandonner toute la Hongrie,

que prendre la resolution d'entrer dans une guerre ouverte avec les

Turcs, et de s'opposer vigoureusement a leurs entreprises. Mals comme
tout le dessein de la Cour de Ylenne n'est, que de se delivrer a quelque

prix, que ce solt de ce peril pour le rejeter sur la Pologne, et qu'il vaut

encore niieiix pour Ic bien de la Chretlente, que la guerre contlnue au

lieu ou elle est, que de changer le theatre, ii n'ya pas d'incDnvenient,

que vous fassiez insinuer au lieu oii vous etes, que si les armes Otto-

manes attaquaient la Pologne, elle serait bientOt secourue par tous les

Princes de la Ohretiente, et que les assistances, qu'elle recevrait de moi

pourraient bien §tre assez grandes pour la garantir de tout dommage".

—

Ouilleragues stosowa si cile do instrukcyi Ludw. XIV vid. dep. jego

z 23/XlI 1682 Ms. A. E. Turquie Vol. 16 s. 455.—Tame s. 412. „J'ai fait

dirc au Visir, que le Roi (L. XIV) donnerait du secours a la Pologne, et

ce disoours a produit un bon effet".

2) Hassel u Yitztum von Eckstadt 1. c. s. 85 dop. Instrukcya Lud.

XIV 14/IV 1683: „Si Ton vous temoigne encore au lieu oii vous etes quel-

que inquietude du secours, que je pourrais donner a TEmpereur, vous

pouvez faire entendre comme de vous meme, que de la manier, dont la

cour de Vicnne s'est conduite envers moi, on ne doit pas apprehender, que

je prenne des liaisons avcc elle.—Gardez vou8 bien sur toutcs choses de

donner ces assurances en mon nom, et encore plus d'en rien mettre par

ecrit".—Podobnie vid Kohler: Die orientalische Politik Ludwigs XIV s.87.
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Porte, e Francya pomocy cesarzowi nie udzieli. Ma jednak am-

basador wskazane usuwanie si od wszelkich konkretnych gwa-

rancyi, a przedewszystkiem od skadania jakichkolwiek deklaracyi

na pimie.

Dyplomacya Ludwika XIV nie osigaa, zbyt radykalnego

wpywu na dworze tureckim.

Jeeli mylnym i przeceniajcym by sd polityków cesarskich

o tym wpywie, jeeli doszukiwali si oni rki Ludwika XIV

tam, gdzie jej nie byo, lub prawie nie byo, to natomiast obawy

ich przed bezporedni akcy zaborcz króla Ludwika w samych

Niemczech byy najzupeniej suszne.

Charakterystyczn ilustracy tych stosunków jest tu znów

jedna z francuskich depesz wschodnich. Jest ona pisana w kwie-

tniu r. 1682, po odstpieniu od blokady Luksemburga. Zanie-

chanie dokonanego ju prawie reunionu, upozorowane do na-

iwnie chci króla francuskiego dania monoci Europie pocze-

nia swych sil przeciwko potdze islamu, — fakt niezrozumiay

zupenie dla dyplomacyi wspóczesnej, znajduje wytomaczenie

w zdumiewajco szczerych wynurzeniach Ludwika wobec swego

ambasadora.

„Pragn ^) poda Panu do osobistej wiadomoci, e jakkol-

wiek staraem si uczyni wiarogodnem to, e utrwalenie pokoju

w Holandyi, dziki wycofaniu wojsk moich z okolic Luksemburga

i powierzenie mego zatargu z cesarzem medyacyi króla angiel-

skiego, nie miao innego motywu, jak tylko ten, by da cesa-

Dopiero po wypadkach sejmowych i odwoaniu Vitry'ego pisze L. XIV do

Guiller. 30/IV 1683: „Vous ne devez plus rien dire au Ieu ou Vous etes,

qui puisse faire croire, que je prends aucun pars a ses (Jan III) inte-

rgts". Ms. A. E. Turuie Vol. 16, s. 484.

1) Gerin 1. c. s. 115. Instrukcya Lud. XIV 8/IV 1682. „Je veux

vous dire pour votre instruction particuliero qu'encore, que j'ai bien

voulu laisser croire, que la resolution, que j'ai prise d'affermir la paix

dans le Pays Bas, en falsant retirer mes troupes des environs de Lu-

xembourg et remettant a Tarbitrage du Roi d'Angleterre, ce qui me reste

de dlfferends avec TEspagne, n'a point eu d'autre motif, que celui de lais-

ser a TEmpereur et au princes ses adherents les moyens de se defendre

contr les Turcs, neanmoins ma principale vue a ete de pouvoir employer

toutes mes forces contr TEmpereur et les Princes d'Allemagne, qui ne

Youdront pas accepter les propositions, qui ont ete faites de ma part".
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rzowi mono obrony przed Turcy, to jednak gównym moim
celem byo módz skierowa wszystkie me siy przeciwko cesa-

rzowi i tym ksitom Rzeszy, którzy nie zechc przyj propo-

zycyi nczynionycli im przezemnie".

Depesza ta, ów klasyczny wykwit zabagnionej, mijajcej

si z wszelk etyk dyplomacyi europejskiej, to tylko fragment

olbrzymich planów króla „soca".

Synteza tych planów,—czy istotna, o tern wobec hipokryzyi

i faszu owych czasów trudno znów sdzi,—nie bya obc kon-

stantynopolitaskiej ambasadzie francuskiej.

Poczuwszy si panem sytuacyi nie tai si z tera Guilleragues.

Jedna z relacyi Caprary zawiera nastpujce sowa: „Mia-

em ^) z rezydentem polskim konferency o wielu sprawach, e
za jest on przyjacielem ambasadora Francyi, zapewnia mnie,

e sysza od niego, i caa ta wojna (turecka) zostaa uknuta

przez ministrów francuskich, którzy przy pomocy ludzi i wielkich

sum pieninych, wywoali przedewszystkiem w Polsce, póniej

u Apafiego, wreszcie u Tokolego to, co si obecnie dzieje, w na-

dziei, i Rzesza z obawy przed upadkiem wezwie króla (Ludwika),

by j broni i uczyni go za to cesarzem. Król za, dodawa
rezydent, uwicajc niecny czyn pozorem dobrego celu, daby

z chwil ogoszenia go cesarzem Tokolemu, królowi Wgier siy,

wystarczajce do wyparcia stamtd turków, podczas, gdy sam

zaatakowaby ich na morzu, a wówczas olbrzym, wstrznity
z obu stron, upadnie niezawodnie".

') Klopp. Przypisy s. 533. „E amvato rinviato di Polonia, c hab-

biamo discorso di molte cose, e come ch'egli era amico del Guilleragues

Ambasciatore di Francia, mi assicura haver udito da lui, come tutta

uesta guerra sia stata ordita da Ministri Francesi, li uali prima in

Polonia, poi apresso rAbaffi, indi col Tekeli eon espressi huomini inviati

e eon molto danaro habbino soUecitato cio, che va seguendo, pensando,

che la Germania, per tema di non rimanere opressa, chiamarebbe quel Re

a difenderla, e lo farebbe Imperatore. E per cohonestare Tinfame azione

col pretesto d'un buon flne, aggiungera TAmb, che, dichiarato Imperatore,

ii Re di Francia darebbe al Tekeli Re d'Ungheria forze bastanti per

scacciare li Turchi di la, mentre egli per mar gli attacarebbe da altra

parte, e cosi uesto vastissimo gigante, scosso da due parti, dovrebbc

necesariamente cadere. Veramente ii disegno e nobile, santo e pio, e me-

rita, che tutti li secoli a venire portino la rimembranza di si degne de-

liberazioni".
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„Zaiste plan ten dostojny jest, zbony i wity, i zasuguje

na to, by przysze wieki zachoway pami tal^; chwalebnycti

zamiarów".

Czytajc ostatnie sowa powyszej relacyi nie wiadomo,

czego raczej dopatrywa si w nich, czy gorzkiej ironii autora,

czy dowodu bezgranicznej obojtnoci jego dla interesów swego

monarchy, czy wreszcie niepojtej u czowieka na tem stanowi-

sku naiwnoci i niekonsekwencyi.

Poczynay si realizowa, jak si zdawao, w spaczonej

wprawdzie zasadniczo formie — rojenia Innocentego XI o wscho-

dniem cesarstwie francuskiem.



VIII. stosunki polsko-austryaekie przed wy-

praw wiedesk.

Zerwanie sejmu r. 1681 podcio na pewien czas wszelki roz-

wój polsko-austryackich stosunków. Wprawdzie widoczne s
tu i ówdzie sporadyczne wysiki wskrzeszenia rokowa pokojo-

wycli ^), usilnie agituje w tym kierunku nuncyusz, skonnym dla

nich jest król, a nawet osobicie i rezydent cesarski, wszelkie

te próby jednak rozbijaj si o niechtne stanowisko dworu wie-

deskiego.

Król pragnby nadal przedewszystkiem W'0jny, która po-

zwoliaby mu odzyska Kamieniec, tymczasem „cesarz jest, jak

pisze Zierowski, tak dalekim od ligi zaczepnej, jak tutaj (w Pol-

sce) s od odpornej" -). Wreszcie zasaniano si w Wiedniu

stanowiskiem Francyi i niemonoci przeprowadzenia jakich-

kolwiek ukadów, nie zabezpieczywszy si przedtem przed jej

zbrojn interwency ^).

Jest to przyczyna, jak sdz, raczej natury formalnej. Gó-
wn bya nieufno Austryi do ywej jeszcze tradycyi polsko-

francuskich sympatyi, do egzystujcej wci jeszcze, a mniej ni
dwuznacznej dziaalnoci niektórych panów polskich na pograni-

czu wgierskiem. wieo w czasie pertraktacyi o lig pozyskany

sprzymierzeniec musia by traktowany z pewn rezerw tembar-

dziej, e dyplomacya francuska czynia wszelkie starania, by ten

ledwie zadziergnity stosunek zerwa lub przynajmniej zobojtni.

czyy si tu podejrzenia skierowywane przeciwko niewy-

') Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 16S1 6/VIlI A^ 132; 12/XI Ki 165;

3/XlI Ki 170.

2) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie. 1681. 10/X11. K 173.

3) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie. 1681. 6/VIiI. Ki 132.
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ranej polityce Maryi Kazimiery, której osobiste projekty lawiro-

way nieustannie pomidzy Wersalem, a AYiedniem. Niejaki Giu-

stiniani ^), zastanawiajc si nad powodami niechci Austryi

wzgldem Polski, kadzie na ten punkt najwikszy nacisk, pod-

noszc wszake to, i król do tej polityki rki swej nie przykada.

Na królu zato ciyy wci jeszcze gravamina jawnej tak

niedawno jeszcze sympatyi dla powstania wgierskiego.

Z biegiem czasu trac jednak te pierwiastki rozdwiku
coraz bardziej sw moc i znaczenie.

Zmienia si zasadniczo stosunek Polski do Europy.

Reunion y francuskie wywary w Polsce przygnbiajce wra-

enie. Obawiano ^) si, by cesarz, zagroony przez Ludwika XIV,

nie pogodzi si z Porta, co rozwizaoby sutanowi rce w jego

widokach na Polsk.

Wypadki, jakie zaszy na Wgrzech w drugiej poowie 1682 r.,

przeistoczyy zupenie charakter tamtejszych stosunków. Dopóki

Tokóli by niezalenym, ywi dla Jan III istotnie pewne sym-

patye, nawet i póniej, gdy turcy rozpoczli na Wgrzech pierw-

sze operacye wojenne, nie przeciwdziaa im, widzc interes Pol-

ski w tem, by uwag turków od Podola odwróci. Teraz jednak,

gdy Porta, zagarnwszy pod pozorem protektoratu cae prawie

Wgry, pocza zagraa Polsce bezporedniem swem ssie-

dztwem, zapatrywania Sobieskiego ulegy radykalnej zmianie^).

1) Relazione del. N. Ho. S. Ascanio Giustiniani, Fontes Rerum Au-

striacarum, Tom 27, s. 231.

2) Gerin 1 c. s. 113. Depesza Vltry'ego do Lud. XIV 24/X 1681: „Les

politiues de ce pays-ci (Polska), qui se melent de raisonner, craignent,

que TEmpereur se voyant presse d'un cote par une puissance aussi for-

midable, que celle de V. M., et de Tautre en Kongrle par celle du Turc

jointe aux mecontents, ne soit enfin contraint de falre un accommode-

ment, a quelque prix que ce soit, avec ]a Porte..." co rozwizaoby su-
tanowi rce.

3) Ar. J. III T. III s. 288: „Sur quoi ce Prince (Sobieski) me (Vi-

try) repondit, que tant, que la guerrc des mecontents n'avait ete qu'un

amusement, une diversion d'une partie des forces de TEmpereur, ii avait

donn les mains sans aucun scrupule a ce qui leur pouvait etre favora-

ble, ayant mgme une estime particuliere pour la personne du comte Te-

kely; mais que voyant a Theure qu'il est, les progres prodigieux, que les

Turcs, joints auxdits mecontents, avaient faits en une seule campagne,

par la conquete entiere de la Ilaute Ilongrie, dont le Comte Tekeli n'etait
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Wprawdzie Proski z tego samego faktu wysnuwa zupenie

inny wniosek^), i w relacyi swej zapewnia, e wojna, rozpoczta

na Wgrzecli, skieruje si bezwarunkowo przeciwko Austryi, to

jednak rzeczowym argumentem przeciwko temu zapatrywaniu

byy zbrojenia, jakici Turcya dokonywaa na swem polskiem po-

graniczu, fortyfikowanie Kamieca i werbowanie zacigów kozac-

kich 2), Relacye Vitry'ego wyjaniaj bliej stanowisko w tej spra-

wie króla polskiego.

Na zachty ambasadora, który usiowa nadal skoni króla

do akcyi wgierskiej, odpowiada ^) Jan III twierdzeniem, i by-

oby to moliwe w tym tylko wypadku, gdyby cesarz wszystkie

swe siy skierowa przeciwko Porcie, podczas gdy walka nad Re-

nem pozostawia Wgry, a wic i Polsk na up Turcyi. Vitry

ze swej strony obiecywa pomoc francusk na wypadek wojny

polsko-tureckiej i wykazywa niko oparcia, jakie moe da so-

jusz z cesarzem, który wasnych posiadoci swoich tak niedo-

nie broni przed nieprzyjacielem *).

en possession, que sous le bon plaisir de la Porte, ce voisinage d'un en-

nemi aussi redoutable, qu'est le Turo menacait la Polegn d'un danger

trop evident, pour que sa consclence, ni Tinteret de son Royaume lui puis-

sent permettre d'y contribuer en rien". Bibl. Ord. Myszk. Listy Jana III.

Wyd. Helcia s. 329. Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1682 15/VII Ks 52; 18/XI

JY« 85.

1) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 343.

*) Contarini: Istoria delia guerra... s, 99. Gazette de France 1682,

s. 316.

3) Ar. J. III. T. III. s. 230. „Le Roi de Pol. me repondit, que... vo-

yant la cour de Yienne, au lieu de se preparer a la (wojn z Turcy)
soutenir avec vigeur, prete d'abandonner aux Turcs toute la Haute Hon-;

grie..., la Pologne se trouvera toujours plus exposee de ce cote-la a tout

ce que Tes Turcs voudront entreprendre contr elle". Gerin Charles 1. c.

8. 117. „II n'a pas ete en mon pouvolr de faire entrer, ainsi que je Tau-

rais desire, le Roi de Pologne dans ces sortes de considerations, etant

toujours prevenu de cette opinion, dont on ne le peut faire revenir, que

les avantages, que les Turcs peuvent tirer de la continuation de la guerro

de Hongrie, de quelquo manier que ce soit, seront toujours prejudicia-

bles a la Pologne ^ cause de la proximite".

*) A. J. III T. III s. 250. „Je me tue de leur representer, quc puis-

que TEmperciir defend si mai la Hongrie, qui est de ses pays hereditai-

res, que Ton aurait grand tort de s'attendre, qu'il se mit en devoir de

secourir ses voisins".
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Vitry w lig nie wierzy ^), konstatuje jednak, i obawy po-

laków przed zagniedeniem si turków na Wgrzech s bardzo

silne. „Jest ^) to zdaniem mojem, pisze on, gówny powód, który

sprawia, e dwór tutejszy jest tak przychylny dworowi wiede-

skiemu".

Ma tedy Vitry polecone przekona Jana III, e doprowadze-

nie cesarza do koniecznoci zawarcia pokoju, da Ludwikowi XIV
mono uycia ogromnych rodków na korzy Polski ^).

Argumeiitacya ambasadora nie odnosia rezultatu.

Dalekim by ton jego dyplomacyi od przyjaznych rozmów

z królem polskim margrabiego de Bethune lub Forbina.

„Ilekro ^) staraem si, donosi Yitry, wytomaczy królowi,

jak wanem dla Polski jest to, by cesarz by zajty na Wgrzech,

odpowiada mi on zawsze „Nie sd Pan, i znasz dokadniej od

nas istotne potrzeby Polski, gdzie my jako blisi oryentujemy

si lepiej od obcych".

Te same czynniki, które pary Polsk do sojuszu z Austry

wytwarzay jednoczenie i w Wiedniu korzystn dla niego atmosfer.

Rosnca pod koniec r. 1682 groza wojny tureckiej, oraz

powodzenia powstaców wgierskich zniewoliy Austry do za-

pomnienia drobnych uraz; przy caym optymizmie dworu wiede-

skiego prosta przezorno ju nakazywaa kompromis ze sprzy-

mierzecem, który zreszt tak przychylnie rk do zgody podawa.

Wznowienie rokowa polsko-austryackich datuje si od sierp-

nia 1682 roku.

Impuls do nich daa sprawa wgierska.

1) Ar. J. III T. III s. 297.

*) Tame s. 249. „Et c'est, je crois, Sire, la principale raisoD, qui

causa la faiblesse de cette Cour-ci a Tegard de celle de Vienne".

3) Ar. J. III T. III s. 275.

•1) Tame s. 262. „Toutes les fois, que je m'efforce de faire connal-

tre au Roi de Pologne combien ii est important, que TEmpereur sot

occupe du cote de la Hongrie, afin qu'il soit empeche par-la de troubler

la paix de TEmpire, et oter des moyeiis aux Princes chretiens de donner

des secours a ce Royaume contr Tennemi commun de la chretiente, s'il

venait k rattaquer, l me repond toujours: Ne croyez pas, Monsieur, con-

naltre mieux que nous les veritables interets de la Pologne, ou nous

Yoyons plus clair, que ceux, qui sont plus eloignes".
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Jan III, zaniepokojony wziciem Koszyc ^), zwróci uwag
rezydenta na sabo Wgier i niebezpieczestwo groce stam-

td. „Wówczas dopiero, rzek, opatrz si ssiedzi, kiedy ju
wszystko bdzie stracone". Zierowski wzi to za asumpt do

wznowienia rokowa i, zinterpretowawszy w odpowiednim ducliu

powiedzenie królewskie, spyta, czy moe je przesa cesarzowi.

„Nietylko tego od Dostojnoci Waszej pragn, — lecz dam",
brzmiaa odpowied. Nuncyusz jest a zdziwiony pociopnoci
Zierowskiego, i tomaczy to sobie trudn sytuacy polityczn

Austryi. W szczero intencyi polskich nie wierzy i przypisuje

wystpienie dworu polskiego cbci wywarcia presyi na Ludwika

XIV. Wogóle zna w korespondencyi nuncyusza pewne zniech-

cenie, posdza on króla o zupeny brak istotnych pragnie wo-

jennych, zarzuca mu, e swoj saw nadewszystko kocha, ale e
j chce wznosi jedynie goszeniem rzeczy wielkich, i e zdaje

mu si, i przekona wiat dowodzeniem, e sam jest zawsze go-

tów, a niepowodzenia s win opieszaoci innych ^).

Otrzymawszy tajne instrukcye od swego dworu odby Zie-

rowski audyency u króla. Relacya ^) o niej nuncyusza, oparta

1) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie r. 1682 M 58.

2) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 23/IX 1682 A^ 71. „11 progetto delia

lega fra Tlmperatore e la Polonia, che mandai la posta passata uanto
e piu specioso e grand, tanto piu mi reca sospetto. Come ho scritto

altre volte, io dubito delia sincerita di simile propositioni, parendomi ii

Re e alicno da travagli delia guerra, et essendo per altro amatore delia

gloria, terno, che le paia di mantenersela col proporre cose magnifiche

e che si persuada di far credere al mondo, che e sempre pronto, e che

ii mancamento viene da altri".

3) Rp. Biblioteki Krasiskich Vol. 4554 s. 257. List Zierowskiego

do nuncyusza. „Monitus a Reg de secroti fidelissima tenacitate quem-
admodum negotii gravitas et periculi inde emergentis ex casu revelati

secreti necessitas urget, eodem fide Excellentiae V. significo, quod a M-te

Caesarea rcsponsum habuerim, quae omnino acceptat et approbat inten-

tionem S. M. (J. 111), et jam habui audientiam secretam apud S. M-tem

et Keginam, eosque, quod Rex secreti participes esse voluit, nimirum Pa-

latinum Russiae et Vice-cancellarium (Jan Gniuski). Rex dixit, nihil un-

quam gratius sibi a me dicl et referri potuisse. Regina quoque libenter

et animose me audivit gratuataque ost utpote, quae satis comprehendit

(juantum inde meriti domui suae accederet, si Camenecum recuperaretur...

Palatinus Russiae cum Viee-cancellario rem avide audiorunt, et promo-

vere sese obtulerunt".
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na zwierzeniach Zierowskiego zaznacza, e zarówno król i kró-

lowa, jak i obecni na radzie Jabonowski i podkauclerzy odnieli

si bardzo yczliwie do idei oifensywy. e o ni chodzio domy-

la si tylko, wobec raglistoci depeszy, mona z póniejszych

relacyi, oraz jednego ze zwrotów obecnej, w którym pisze nun-

cjusz, e królowa nader chtnie suchaa rezydenta, budujc na

odzyskaniu Kamieca wielkie nadzieje dla swego domu.

Nastpna relacya Pallaviciniego z dn. 16/IX zastaje ju
sprawy znacznie posunite naprzód^). Projekt wojny jest ju opra-

cowany przez króla, poniewa za rezydent nie ma ani szczegó-

owych instrukcyi, ani tembardziej plenipotencyi, — zwrócono si

po nie do Wiednia,

W przychylnej naogó odpowiedzi cesarskiej by jeden ton

faszywy, a przynajmniej podejrzany dla polaków''*). Instrukcye

Leopolda zawieray danie wysania natychmiast dwutysicznego

korpusu polskiego na Wgry, celem obrony Zsathmaru. Wobec

zawieszenia broni, jakie Austrya miaa wówczas z Tókólim, bu-

dzio si podejrzenie, e pragnie ona zawrze pokój z Porta za

cen i pod pretekstem polsko-tureckiego konfliktu.

Król odmówi wysania danego oddziau, na dworze zapa-

nowaa znacznie chodniejsza dla spraw ligi atmosfera.

1) Rp. Kras. Vol. 4554 s. 259. „Le presenti calamita deli Ungherla

hanno mosso Cesare e uesto Re a rlpllgiare i trattati di Lega. Aggiunsi

che 11 Residente Cesareo iaveva ordine di sentire, quale fusse la mente

di sua Maesta. Non credo pero che abbi havuto plenipotenza, come ne

anco istruzione molto plena. Si e formato non dimeno un progetto d'ac-

corde col Residente, e si e spedito gia eon un espresso a Yienna per In-

tendere piu particolarmente Tintentione deli' Imperatore".

,2) Rp. Kras. 4554, s. 266. „Sono giunte le risposte deirimperatore

sopra 11 progetto delia Lega, fattoli da uesto Re; ...rimperatore ha detto

assolutamente che Taccetta... Ha fatto istanza che piaccia fin d'hora al

Re di darie circa due mila huomini a proprie spese di Cesare, per pre-

sidiare meglio Zathmar, ove non vuol inviare ne soldatesca, ne danari

che per la via di Polonia. Questa istanza giunta in tempo, che si e vo-

ciferato essersi fatto Tarmistizio eon gli Ungheri Ribelli, ha fatto entrare

11 Re come mostra in apprensione, e concepire varii sospetti la somma
de uali e, che si voglia far far a lui ualche cosa patente, onde ii Turco

apprendendo uesta unione si paciflchi eon Cesare, nel qual caso le armi

si Yolteriano verisimilmente contra la Polonia; ha percio denegata la sol-

datesca, et e parso molto rafreddato sul punto stesso delia Lega".
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Rezydent cesarski pracowa usilnie nad usuniciem wszel-

kich tego rodzaju przeszkód, tomaczc, i zawieszenie broni ma
na celu jedynie tylko przygotowanie si do skuteczniejszej walki

i zakonserwowanie wojsk na zimowych leach.

Xuncyusz ze swej strony usprawiedliwia Austry pragnie-

niem wcignicia Polski w wir spraw wgierskich ^), by sobie

tem atwiej utorowa drog do ligi.

Musiay si te zapewnienia okaza niewystarczaj cemi, gdy
w pocztkach stycznia wychodzi z kancelaryi cesarskiej uroczy-

sta deklaracya, która w formie przysigi stwierdza, i Austrya

adnego traktatu przed kocem sejmu warszawskiego nie zawrze.

Deklaracya 2) ta, agodzc obawy, jakie ywiono wci przed

pokojem austro-tureckim, wywara w kraju dodatnie bardzo

wraenie.

Jednoczenie z ukadami o lig szy rokowania warszawskie

i w innym take kierunku. Pod koniec r. 1682 pojawi si na

dworze wiedeskim projekt, by wobec grocej wojny turec-

kiej podda cay konflikt austro-francuski wyrokowi neutralnej

midzynarodowej komisyi medyacyjnej. Zierowski, otrzymawszy

polecenie zaproszenia króla polskiego do tego porednictwa, zwró-

ci si z tem w listopadzie r. 1682 ^) do króla, podkrelajc uro-

czyst przemow wano wytwarzajcej si sytuacyi.

Jan III zgodzi si chtnie *) na t tak pochlebn propozy-

cy, zjednanie jednak dla planów medyacyjnych pozostaych pastw
europejskich pozostawi zrazu staraniom dyplomacyi cesarskiej.

Wida póniej, i król czyni osobicie w tym kierunku sta-

1) Rp. Ak. Urn. Teki Rzym. 2/XII 1682, Xi 87.

2) Akta do dziejów króla Jana III, wyda Franciszek Kluczycki,

Kraków 1883, s. 31.— Rp. Kras. Vol. 4554, s. 280.— Rp. Ak. Um. Teki Rzym-
skie 1683 13/1 JV« 2. Tekst deklaracyi jest nastpujcy: „Fide data spon-

demus neutiuam de Tractatu (pariasi di trattar la pace eon Turco) co-

gitaturos, donec Comitia Polonica absohantur". Z drugiej strony: „La

tema, che, facendosi la pace da Cesare eon ii Turco, cadessere Tarmi so-

pra Polacchi fu causa delio stabilimento delia lega" — relacya Contari-

niego. Du Ilamel de Breuil Sobieski et sa politiue. Rev. d'hist. diploma-

tiue, 1894, s. 65.

'^) Theatrum Europaeum T. XII, s. 440, 29/XI 1682.

*) Rp. Ak. Um. T. Rz. 1682 16/X1I, j\» 91. Ar. J. III, T. III, s. 295,

19/XI1 1682. Kluczycki, Akta do dz. J. III, s. 45.
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rani w Paryu za porednictwem modego Gniskiego ^), który

otrzyma tytu ambasadora polskiego, lecz Ludwik XIV sprzeci-

wi sit^ kategorycznie wszelkim sdom rozjemczym^), motywujc,

czy zasaniajc zrcznie swoje stanowisko tem, e nowa instytu-

cya wprowadzi do tycli stosunków jeszcze wikszy cliaos i odroczy

istotne porozumienie si obu pastw na lata cae.

Sprawa ostatecznie upada, przynoszc Polsce zawód ze strony

Francyi, a natomiast pewne nowe zblienie ambasady cesarskiej

z dworem polskim. Podejrzliwy, lecz i przenikliwy zarazem Mor-

stin dopatruje si w tem nawet celowej roboty Wiednia, którego

medyacyjne projekty byy zgóry obraciowane ^) i skazane na nie-

powodzenie i tylko porednim ici rezultatem miao by osta-

teczne zniechcenie polaków i ich króla do Francyi.

List rezydenta z du. 8 stycznia 1683 ^) jest ju wyranym
dowodem, jak daleko posuna si sprawa ligi. Ze sfery teore-

tycznych kompromisów przechodzi ona do konkretnych ustpstw

i usug wzajemnych. Zierowski stara si u króla o pozwolenie

postawienia magazynów wojskowyci na pograniczu wgierskiem.

„Król, pisze Zierowski, nietylko na magazyny w Nowym Targu

i Lubomli pozwoli a Lubomirskiemu i Wielopolskiemu zgod na

to nakaza, lecz nadto wykazywa gorliw ch przystpienia wraz

z WCMoci do wojny".

Pozostawao ju tylko sformuowa i przymierzem publicz-

nem zatwierdzi te wzajemne sympatye. W Polsce zaleao to

od sejmu. Uniwersay królewskie oznaczay ^) termin jego na

27 stycznia 1683. Sejmiki miay si rozpocz z kocem gru-

dnia. Z drugiej strony wymagaa ta sprawa szerszego wspó-

udziau dyplomatycznego Austryi. Do pertraktacyi z sejmem Zie-

rowski nie dorasta ani autorytetem, ani zdolnociami.

1) Rp. Bibl. Zamojskich Vol. 1787, M 308b.

2) Ar. J. III, T. III, s. 310.

3) Ar. J. III T. III s. 296.

*) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 23. ...„Der Konig, nicht allein die

aufrichtung der Magazin in den Stadtlein Liiblau und Neumarkt yerstat-

tet, und die Zulaufung an respective den Fiirsten Lubomirski und Cron

Canzler Wielopolsky verordnet, sondern auch seine Intention mit Euer

Kaiserlichen Majestat beizutreten saatsam anzeuget".

5) Theatrum Europaeum T. XII s. 441.

Polska przed odsiecz wiedesk. ^
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W dniu 29 listopada zosta zamianowany ambasadorem au-

stryackim na sejm hrabia Karol Ferdynand Waldstein ^), „czo-

wiek odpowiedni, pi(^knej i miej powierzchownoci, bez wielkich

jednak, opinia to zreszt Vitry'ego, zdolnoci dyplomatycznych" ^).

Wyjazd jego opóniy trudnoci finansowe, w sprawie któ-

rych prowadzi cesarska izba nadworna oywion koresponden-

cy ^) z Waldsteinem i izb szlsk, majc mu sumy dane
wypaci, pozatem czeka jeszcze Waldstein na order Zotego

Runa, który w imieniu króla hiszpaskiego mia zawie Ja-

nowi III.

25 stycznia-) stan on w Warszawie incognito, uroczysty

wjazd do stolicy odby dopiero 10 lutego. Na spotkanie karocami

królewskierai wyjecha po niego kasztelan lwowski Ktski ^), obec-

nym by cay wiat dyplomatyczny, mnóstwo senatorów i szlachty.

Olbrzymi orszak stan w Ujazdowie, w paacu Lubomirskich,

gdzie si wspaniae odbyo przyjcie.

Ambasada francuska nie oryentowaa si w pertraktacyach

polsko-austryackich zupenie. Pozostawiony po wyjedzie Forbina^)

wasnemu losowi, Yitry zrazu nie wierzy wogóle w moliwo
ligi, z czasem, gdy stao si to zbyt jasnem, zapewnia, i do urze-

czywistnienia jej nie dopuci ').

1) Klopp Das Jahr. 1683 s. 166.

2) Ar. J. III T. III s. 303. ...„Cest un homme d'une tres belle et tres

agreable representation, tres propre a soutenir avec eclat le caractere de

Tambassade... Mais d'ailleurs je n'ai pas vu, du temps, que j'etais ^ Yienne,

qu'il y passat pour un fort habile negociateur".

3) Kluczycki Akta do dz. Jana III s. 11, 18, 19, 27, 49. Izba na-

dworna nakazuje wypaci 6000 flor., „da er (Waldstein) anders hat nicht

verreisen woUen".

*) Gazette de France r. 1683, s. 97.

s) Tame s. 121.

•') S. Rubinstein Les Relations entre la France et la Pologne s. 54.

7) Ar. J. III T. III s. 233. 3/VII 1682, „Cependant, Sire, j'assure V.

M... qu'elle (la cour de Pologne) n'a aucun engagement formel".—Tame
s. 259, 275. 5/XI 1682. „J'avoue, Sire, que j'apprends avec quelque etonne-

ment, que V. M. ait ete avertie, que le Roi de Pol. soit resolu de faire

lin traite de ligue defensive avec TEmpereur, et qu'on ait deja fait faire

la proposition a Vienne pour le conclure avant la convocation de la

Diótte. V. M. mc permettra, s'il lui plait, de lui dire, que j'ai bien de la
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Charakterystyczn jest jego czcza, tanim optymizmem prze-

peniona frazeologia.

„Mimo wszystkich uprzedze ^), jakie ywi król polski,—
brzmi jeden ze stale uywanych przez Vitry'ego zwrotów,— nie-

podobna, by nie uleg on przekonywujcym wywodom, zakomuni-

kowanym mi przez WKMo, z chwil, gdy mu je przedstawi

wymownie."

Ludwik XIV nie by tak atwowiernym, jak jego warszaw-

ski ambasador. Nie mia on zudze co do przymierza Polski

z Austry, i stale w instrukcyach swych ostrzega Vitry'ego przed

grocem niebezpieczestwem''^). Z biegiem czasu uwagi poczy
przybiera charakter coraz energiczniejszy; król francuski coraz

wyraniej podkrela krótkowzroczno i niedostwo swego posa.

Yitry zarówno ostrzeenia, jak i nagany zbywa ogólnikiem'), na

sprawy za ligi pozosta lepym do koca.

Jeszcze dn. 28 marca*), a wic na trzy dni przed ostate-

cznem zawarciem traktatu udzi si on nadziej, i „wielka cz
uczestników sejmu poczyna otwiera oczy na niebezpieczestwo

tak gronego dla Polski przymierza." Nie przeszkodzio mu to

zreszt napisa w cztery dni póniej, we wzmiance o zawartym

pokoju, i dokonano tego za powszechn zgod (d'un consente-

ment universel ^).

Nieporów^nanie lepiej od Vitry'ego oryentowa si w sy-

tuacyi Morstin. Jeszcze w poowie grudnia omawia on w licie

do Rebenac'a, ambasadora francuskiego w Berlinie, sytuacy,

peine k me persuader, que cet avis soit bien fonde, puisue, apportant

tous mes soins et faisant toutes les diligences possibles afin de decou-

vrir jusqu'aux moindres demarches de cette cour ici avec la cour de

Ylenne, 11 serait impossible, que cette proposition de ligue y eut ete falte

sans, qu'll en soit venu quelque chose k ma connaissance", etc.

1) Ar. J. III T. III s. 227.

2). Tame s. 259, 275, 310.

3) Typow jest np. relacya z 24/VII Bibl. Ord. Myszk. Listy Ja-

na III. Wyd. Helcia s. 352.

4) Ar. J. III T. III s. 346. „II parait, Sire, ...qu'un grand nombre

de ceux, qui la (sejm) composent, commencent d'ouvrir les yeux et de

prevoir les suites dangereuses k la Pologne d'entrer dans une alliance,

qui les engage infailliblement k une guerre..." etc.

5) At. J. 111 T. 111 s. 351.
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jaka wytworzya si w Polsce, malujc w jaskrawych, barwach

bankructwo polityki Vitry'ego.

„Dwór^),—pisze podskarbi,—jest w zupenoci za lig z ce-

sarzem i jestem stanowczo przekonany, e sprawa stanQa ju
w gabinecie za cen maestwa królewicza w Wiedniu, a z cza-

sem sukcesyi tronu w Polsce".

Kiedy w jesieni r. 1682 Ludwik XIV przedsiwzi ostatni

prób pogodzenia si z królem polskim, zaproponowano Morsti-

nowi porednictwo midzy obu dworami. Podskarbi j si ywo
tej myli i pracowa tu zdaje si gorliwiej od Vitry'ego, który

na konferencyach innych* pono tematów, jak „pora roku lub od-

miana powietrza", nic porusza^). Nie odniosa jednak skutku i ta

interwencya.

Dogorywajce ju stosunki ambasady z dworem polskim

dobia gona afera agenta króla francuskiego, du Vernay'a.

Jan III, który jeszcze w lecie na skutek interpelacyi papies-

kich i cesarskich zabroni kategorycznie komunikacyi z Wgrami,
patrzy krzywo na czowieka, którego cel przebywania w Polsce

nie by dla nikogo tajemnic.

W padzierniku Yitry, pragnc skompromitowa stronnictwo

austryackie, rozpuci pogosk ^), i ma w rku dokumenty, stwier-

dzajce niezbicie, i caa dziaalno Caprary w Konstantynopolu

ma na celu jedynie zwalenie ciaru wojny z Austryi na Polsk.

Zierowski odpowiedzia na ten manewr silnym argumentem. W miej-

sce bezkrytycznych insynuacyi Vitry'ego, przedstawi On dworowi

1) Ar. J. III, T. III, s. 296 List Morstina 19/XII 1682. ...„Elle (dwór

polski) est entierement dans le dessein de la ligue avec TEmpereur et

je crois fermement TafFaire faite dans le cajoinet, au prix du mariage du

fils du Roi de Pologne a Yienne, et ensuite de la succession en Pologne".

2) Bibl. Ord. Myszk. Listy Jana III. Wyd. Helcia, s. 359.

3) Klopp. s. 164. Ar. J. III, T. III, s. 272. Mowa Zierowskiego... „Milii

enim citra grave praejudicium tacere non licet, dum inaudivi ministros

Suae M-tis Chrstianissimae hisce diebus uasdain litteras... circumtu-

lisse, quasi internuntius Suae M-tis Caesareae, ad aulam Ottoinanicam con-

stitutus, id unice ageret, quo bellum contra Poloniam directe converte-

ret".—Byy to listy, o których wspomina UulUeragues w depeszy do Ludw.
XIV Ms. A. E. Turquie Vol 16, s. 354.
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polskiemu oryginaln korespondencj du Vernay'a z przywódcami

rebelii wgierskiej ^).

Sprawa przybraa cechy politycznego skandalu na wielk

skal. 6 padziernika wystpi Zierowski na uroczystej audyencyi

w obecnoci du Vernay'a i Yitry'ego z mow, pitnujc post-

powanie posów francuskich -). Król równie zada od nich uspra-

wiedliwienia, a gdy Vitry znów wymijajcymi ogólnikami wykr-

ca si pocz,—zada król kategorycznie usunicia du Vernay'a

z granic Rzpltej.

Ambasada zaoponowaa przeciwko temu, co dao pocztek

przewlekym targom ^) o losy agenta, którego Ludwik XIV chce

utrzyma nadal w cznoci z Wgrami, a którego wydalenia

z Polski domaga si natarczywie Jan III.

A wszak niezapacone wci jeszcze byy sumy pruskie, któ-

rych zwrot Jan III za sw naleno i dug, a Ludwik za ask
poczytywa. Do dawnych osobistych uraz, do niezaatwionej wci
jeszcze sprawy markiza d'Arquien *) przyby nowy zatarg o spost-

ponowanie siostry królowej, margrabiny de Bethune ^), której,

za ociganie si z wyjazdem z Polski wbrew rozkazowi Ludwika,

wzbroniono dostpu na dwór króla francuskiego i skazano na

banicy do jednej z prowincyi.

Wraz z zerwaniem ostatnich nici, czcych oba dwory, zacho-

dzi ostateczny zwrot w dyplomacyi polskiej króla Ludwika XIV.

„Powinien ^) Pan, pisze Ludwik w jednej z instrukcyi, po-

dwoi swe usiowania, przy caej zrcznoci i niezbdnym tu sekre-

cie, by skoni tych, którzy w sejmie cieszy si bd najwiksz

powag, do przeciwstawiania si we wszystkiem planom króla".

1) Rp. Cztr. Vol. 179, s. 123 sqq. Theatrum Europaeum T. XII, s. iiO.

2) Ar. J. III, T. III, s. 269 sqq.

3) Rp. Kras. Vol. 455i, s. 253.— S. Rubinstein: Les Relations entrc

la France et la Pologne s. 105.

4) Ar. J. III, T. III, s. 257 13/VIII 1682.

^) Tame s. 231.

6) Ar. J. III, T. III, s. 292. „Vous devez redoubler vos soins avec

toute Tadresse et le secret necessaire pour disposer ceux, qui auront le

plus de credit dans la Diette prochaine a traverser en toutes choses les

desseins dudit Roi".
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Ludwik XIV stawia szeroki plan akcyi opozycyjnej na sej-

mie, Morstin w rozmowie z nuncyuszem daje wyranie do zrozu-

mienia, e prdzej sejm zostanie zerwany, niby liga austryacka

miaa doj do skutku ^).

Francya z obozu rzdowego przechodzia w caej sile do

opozycyi. Czy nie byo ju na ni zapóno.

Vitry daje sam w jednej z depesz wiadectwo swej bier-

noci na dworze polskim. „Widzc ^), i ksi ten (Jan III) nie

porozumiewa si ze mn, i nie wykazuje adnej chci ubiegania

si tak, jak by to by powinien, — o przyja WKMoci nie s-

dziem, aby naleao do mnie czyni kroki w celu popchnicia go

w tak korzystnym dla kierunku".

Polityka dróg najmniejszego oporu przynosia opakane na-

der rezultaty.

Morstin od jesieni r. 1682 donosi wci w francuskiej swej

korespondencyi o rozpaczliwym stanie, w jakim znajduje si stron-

nictwo francuskie. Zrazu usuwa si on dyskretnie od krytyki

ambasadora, przypisujc niepowodzenia zbytniej oszczdnoci Lu-

dwika XIV, z czasem, gdy niedostwo Vitry'ego staje si zbyt

widocznem, przestaje si krpowa.
„Stronnictwo nasze ^), pisze w cytowanym ju wyej licie,

jest do tego stopnia sabe i rozbite, e we Francyi nikt o nie

nie stoi. Niewiadomo nawet, czy jest tu jaki ambasador fran-

cuski. Wobec tego, i wszystko si tu rozpada, uwaaem za

rzecz suszniejsz skierowa rozbitków raczej do obozu branden-

burskiego, ni do cesarza. Po gowach polaków snuj si ty-

sice chimer. Trzeba je znosi cierpliwie usque ad messem, by-

1) Rp. Ak. Urn. T Rz. 1682 2/XII JV2 87 „...se lo cose si strin-

gessero in modo, che non si potesse impedire tal lega, che eon rompere

la Dieta, uesta si rompera".

2) Ar. J. III, T. III, s. 217, „...voyant, que ce Prince ne s'explique

pas avec moi, et ne me temoigne aucun empressement a rechercher, com-

me ii devrait, Tamitie de V. M., je n'ai pas cru de mon cote, devoir faire

aucun pas pour Ic presser sur une chose, qui lui serait si avantageuse

(traktat z Ludwikiem XIV). Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1682 Ni 32.

Mmoires de Pomponnes s. 232, (szczegóy z ycia Vitry'ego).

8) Ar. J. III, T. IIL s. 296.
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eby byy skierowane przeciwko królowi polskiemu. Wszystkie

cyfry p. de Yitry le w szkatuce królewskiej".

róda r. 1682 nie pozwalaj jeszcze da obrazu jakiej

konkretnej walki politycznej stronnictwa austryackiego z frau-

cuskiem na ziemiach polskich. Rozwój wypadków postpuje w obu

tych obozach mniej wicej wedug linii równolegych. Zreszt

pora nie bya podatn do jakich dalej idcych konfliktów. Je-

sie r. 1682 jest, jak kada doba przedsejmowa, okresem we-

wntrznej, ukrytej pracy nad konsolidacy si stronnictwa wobec

czekajcej je kampanii sejmowej.



IX. Spoeczestwo polskie wobec sejmu r. 1683.

Jak kada instrukcja przedsejmowa, by te i wydany w jesieni

r. 1682 uniwersa królewski^) przegldem najwaniejszyci

spraw poityki pastwowej polskiej.

Zaznacza tedy uniwersa bardzo silnie niebezpieczestwo

tureckiego zalewu, niebezpieczestwo tern groniejsze, e do zwy-

kych kresowych, wojn zagroonych terenów, przybyway tym

razem, niczem nie zasonite od strony Wgier, obszary Maopol-

ski ze stolic jej na pierwszem miejscu.

e obawy te miay realn podstaw tego poczci dowodzio

ju stanowisko Wgrów, którzy rozzuchwaleni powodzeniem na-

jedali i upili bezkarnie Szlsk i Morawy ^).

Dalszy cig uniwersau zajmuje si rodkami dla zaradzenia

zemu. Poleca król opiece spoeczestwa wojsko, które suy bez

odu, zaleca ufortyfikowanie Krakowa i Lwowa, oraz zaprowl-

dowanie ubogiej, a tak niezbdnej artyleryi koronnej. Donosi o wy-

saniu posa do Moskwy, który stanie na czas sejmu z powrotem.

W sferze polityki wewntrznej spotykamy, prócz projektu

ustaw solnych, inicyatyw reformy regulaminu sejmowego, pojt
dziwnie, bo bdc waciwie apelem do spoeczestwa, by wró-

cio ono do dawnych norm obradowania.

^) Kluczycki. Akta do dziejów króla Jana III, s. 5. „...Sejmowi,

a wprzód sejmikom to najpierwsze JKM proponit objectum: ssiedzk

od Krakowa revoluti, która, qiio proximior, eo nocontior..." Wobec pod-

bicia Wgier przez Turków „. .JKMe wszystkiem usiowaniem królewskicm

zaleca raczy stolic chrzeciaskich Panów i Monarchów aemulam urbem

Kraków, który gdy widzi proxime ardentem, obrony i ostronoci jako

najmocniejszej potrzebuje".

2) Kluczycki. Akta do dz. J. III, s. 7. Gazette de France r. 1682 s. 715.
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Uniwersa ten, naznaczajcy termin sejmików na 16 grudnia,

sejmu za na 27 stycznia r. n., zosta rozesany po kraju dopiero

w listopadzie O- Spónienie to wywoao w kraju liczne protesty;

sejmik redzki waha si^), czy uzna zwoanie swe za wane
wobec faktu, e nie wszystka szlachta zdya stan na czas.

Jeszcze w czasie sejmu wznawia si ta sprawa w formie ener-

gicznych interpelacyi, skierowanych do rzdu, który si a cho-

rob podkanclerzego zasania musia.

Sejmiki odbyway si burzliwie. Yitry w depeszy z dnia

20 grudnia donosi o 16 sejmikach zerwanych ^). Do oficyalnego,

instrukcy królewsk zakrelonego, programu obrad przybywao

mnóstwo spraw lokalnych, czsto draliwych; wszdzie prawie

wycisn swe pitno na obradach, silniejszy tym razem ni kie-

dyindziej, zasadniczy antagonizm partyjny.

Sejmik sandomierski zosta zerwany *), gdy nie chciano

pozwoli na to, by obecni na sejmiku senatorowie brali udzia

w obradach. Sejmiki zatorski, pocki, czerski i liwski rozbiy si

wskutek konkurencyi posów^),— redzki uratowano pretekstem,

e zrywajcy go Roen nie uczyni tego osobicie, pimienne za
zerwanie uznano za niewystarczajce '^). Wiele sejmików zerwa-

nych zbierao si po raz wtóry, wysyajc swych posów do War-

szawy ju w czasie trwania sejmu. Odbito si to nawet na zacho-

wanym materyale. Z 30 mniej wicej landów, jakie do sejmu

tego odnale zdoaem, zaledwie siedm odnosi si do okresu

przedsejmowego,— pozostae s uchwaami sejmików relacyjnych,

W sprawach zasadniczych nie wypowiadaj si sejmiki wy-

1) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 137.

2) Rkopisy Biblioteki Ossoliskich: Teki Lucasa Vol. 28 s. 103.

3) Ar. J. III, T. III, s. 75. P. Ernest Deiches w monografii swojej

p. t. „Koniec Morstina" Kraków 1894, s. 55 oznacza termin zwoania sej-

mików na 15 wrzenia, z czem nie zgadzaj si przytoczone przezemnie

róda. Jeszcze wyraniej mówi o terminie sejmików daty ich landów,

wreszcie Theatrum Europaeum T. XII, s. 441. Sdz, i autor monografii

o Morstinie zmiesza dat t z terminem sejmików wyborczych trybunal-

skich, które istotnie odbyy si wczesn jesieni. Bibl. Ord. Myszk. Listy

Jana III, s. 360.

i) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 103.

=) Tame.
6). Rp. Cztr. Vol. 179 s. 177.
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ranie. „In materia obrony Rzpltej, brzmi laudum sieradzkie ^),

do której i komisya z Moskw nastpujca, i fortyfikacja Kra-

kowa, et modus concludendorum consiliorum comitialium nalee
bdzie — ad communem sensum caej Rzpltej, stosowa si bd
w tern wszystkiem (posowie) wdztwom wielkopolskim".

Szerzej, bo bez tego dzielnicowego autorytetu, czy solidar-

noci, zredagowane jest laudum sochaczewskie -). „....Panom Po-

som plenariam facultatem dajemy concludendi quidquid cum bono

Reipcae rozumie bd tam pacis, quam belli".

Podobnie wypowiada si szlachta zakroczymska ^): „Wic
jeeliby ad bellum matura reserent media, i zdao si Rzpltej

poczy siy ze sprzymierzonymi ksitami, pensabunt, ponde-

rabuntue uytek tego poczenia impp. posowie, ne curvo et

debili inclinemus parieti".

Zapau do wojny nie spotyka si w dokumentaci tych zu-

penie,

„Z Porta Ottomask majc spokój *), aukcyi wojska nie

widzimy potrzeby", pisz Wyszogrodzianie. Pocztek laudum Ró-

askiego brzmi wprawdzie do miao: „Zlecamy ^) to impp po-

som, aby tak grocym niebezpieczestwom na ojczyzn (które)

undiue, czego, strze Boe, na wiosn spodziewa si,—obiicient,

namówili remedium takowe, któremby mogli integritate Reipcae

zapobiedz". Ju jednak kilkanacie wierszy niej spotykamy

w teme laudum wrcz odmienn instrukcy: Iriipp posowie sta-

ra si o to bd, jakoby wojska adna aukcya nie bya, ani na

adn wojn nie pozwol, chybaby, strze Panie, jakie pericula

od nieprzyjaciela na Rzeczpospolit immiuere miay".

Decyzye sejmików w innych sprawach byy konkretniejsze

^) Rp. Ak. Urn. lauda sieradzkie r. 1683. Bogaty zbiór laudów, b-
dcy w posiadaniu Akademii Umiejtnoci, nie posiada jeszcze dokadnej
numeracyi, dlatego tylko rokiem i miejscem sejmiku okrela si one daj,

2) Rp. Ak. Um. lauda sochaczewskicgo sejmiku electionis 16/XII 1682.

3) Rp. Ak. Um. Lauda r. 1682—3 Zakroczymskie 16/XII 16S2.

*) Rp. Ak. Um. Lauda Wyszogrodzkie 16/XII 1682. Pamit. histor.

Huberta T. I s. 301. Nietylko Królestwu Polskiemu, ale Europie potencya

Turecka musi by formidabilis, przeciwko której partykularny sejmik nic

decernere nie moe etc...

5) Rp, Ak. Um. Lauda Róaskie 16/XII 1682,
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i w okresie tyra dosy jednomylne. W sprawie nakadania no-

wych podatków day sejmiki oznaczenia ogólnej ich cyfry,

oraz podziau na wdztwa, zastrzegajc sobie prawo wyboru ka-

tegoryi podatkowych. Na zbrojenie Krakowa i Lwowa godz siQ

wszyscy, laudum sochaczewskie przypomina tylko, e zgodnie

z pactami conventami zaopatrzenie tych fortec jest obowizkiem

króla, nie narodu ^).

Rozdanie wakansów, silne zastrzeenia dotyczce nadawania

indygenatu szlacheckiego i swobody „vetandi et protestandi",

wreszcie oburzenie przeciwko nieuraierzonym dotd jeszcze roz-

ruchom religijnym w Gdasku^),— byy to tematy, które wród
szlachty zasadniczych nie budziy rozdwików.

Literatura polityczna sejmu i wynikych z niego wydarze
jest bardzo uboga.

Wyprawa wiedeska ma wprawdzie swe bogate wspóczesne

pimiennictwo, s to jednak rzeczy, które, jako napisane post

factum, aktualnego politycznego znaczenia nie maj, a obejmujc

treci sw gównie dzieje samej wyprawy, zbywaj zazwyczaj

okres sejmu r. 1683 ogólnikowym tylko wstpem.

Do teje kategoryi zaliczy trzeba utwory, które, cho bez-

porednio z genez wyprawy, a nie z sam wypraw zwizane,

ukazay si póniej w formie dokumentów, róde, jak wydana

np. dopiero w r. 1700 u Zauskiego odezwa przeciwko udziaowi

polaków w wojnie austro-tu reckiej r. 1683.

Ten dzia literatury zasuguje jednak na uwzgldnienie wo-

bec faktu, i odzwierciedla on polemik cierajcych si wzaje-

mnie prdów; przytem aktualno tematów jest dowodem, e
utwory te powstay w dobie walki sejmowej i, cho nieogaszane

drukiem, speniay ju jednak w odpisach agitacyjne swe zadanie.

Reszta — to, w kilku zaledwie tytuach zawierajca si,

waciwa literatura polityczna sejmu, kilkanacie drobnych, roz-

proszonych po Silvach Rerum rkopimiennych urywków, par
listów politycznych, odezw, szcztki literatury sarkastycznej

w postaci kilku satyr ^), i, wcale zasobny co do iloci, ale zu-

1) Rp. Ak. Urn. Lauda Sochaczewskie 28/1 1683 (I sejmik zerwany).

2j Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 101.

3) Rp. Cztr. Vol. 419 s. 234 i 247.
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penie ju bezwartociowy spis panegiryków osób, stojcych

u steru rzdu.

Pod wzgldem zabarwienia politycznego dzieli si literatura

ta na dwa wyrane obozy, ustosunkowanie ich jednak, czy to

z punktu widzenia liczebnej, czy moralnej przewagi jednego nad

drugim, jest, wobec maej iloci materyau, rzecz niezmiernie

trudn. Polemika zreszt zawarta w nich, nie zawiera nowych

myli, ograniczajc si do przetrawiania dawniejszych argumen-

tów i obrzucania si wzajemnie stekiem insynuacyi i zarzutów.

„Nie moe by spokojn Polska, brzmi w streszczonym prze-

kadzie wstp broszury p. t. Historya anni 1683 ^), gdy granice

jej dostan si pod panowanie tureckie, przykadem moe suy
Wenecya z I^^andy, Moskwa na Zadnieprzu, Polska na Podolu

i w Kamiecu. atwiej Polsce teraz pomódz odpiera, ni po-

tem samej walczy z ca przemoc turków. Pokoju adnego
turcy nie dotrzymuj. Od Polski naley si Austryi pomoc wza-

mian za usugi, okazane przez ni przed 25 laty".

W sowach tych mieszcz si prawie wszystkie argumenty

utworów w rodzaju np. „Yiennis memorabili obsidione... Asiae

exitio gloriosa" ^), „Ecclipsis Turco-Tatarica per Cosaco-Polonos",

lub „Dyskurs, e sprawiedliwa wojna przeciwko Turczynowi" ^).

Pierwiastek idei walki o chrzeciastwo wprowadzaj do litera-

tury tej pomienne listy Innocentego XI, które, ile e nie do

jednostek, lecz do narodu polskiego pisane, raczej jako odezwy

polityczne, ni jako korespondency traktowa naley.

Wybitnie agitacyjny charakter ma „Lettre de Mr. L." *).

') Peny tytu brzmi: „Historia anni 1683, ex annalibus Stanislai.

I^ieanowski excerpta". Jahresbericht des II Obergymnasium in Lemberg
1884. Polemik argumentów za i przeciw wyprawie podaje take w kró-

tkiem streszczeniu Kochowski: Commentarius Belli adversum Turcas, wyd.

r. 1684, s. 9—11.

2) Nieznana mi biloj broszura Jana Damascena Kaliskiego.

Chmielowski (Studya i szkice, serya I, 1886, s. 190) pisze o niej: „autor

zakonnik nie kadzie nacisku na potrzeb obrony chrzeciastwa, wspo-

mina o niej wprawdzie, ale pobienie... akcentuje natomiast t okoliczno,

e obrona cesarstwa jest w gruncie rzeczy obron kraju wasnego".

3) Rp. Cztr. Vol. 179, s. 893.

*) Peny tytu: „Lettre de Mr. L., ou l'on voit les pratiues des

Francais avec les Hongrois, ot les Turcs".
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Broszura ta, rozrzucona po kraju w przekadach aciskim i nie-

mieckim, przypisywana jest lerakliuszowi Lubomirskiemu, tre
jej wszake, namitnie skierowana przeciw Francyi, wyklucza tu

stanowczo autorstwo czowieka, którego uwaano za jednego

z przywódców stronnictwa francuskiego w Polsce.

Podobne zabarwienie ma napisana przez wicickiego bro-

szura p. t. „Mowa senatorska" ^).

Nie przedstawia si obficiej i przegld pimiennictwa opo-

zycyjnego.

Najbardziej treciwym jest memorya bezimienny ^) p. t.:

„Considerationes", wykazujcy w czternastu, nastpujcych po so-

bie punktach, ca faszywo kroku, jaki Polska zamierza uczyni.

Cesarz, ani moe, ani pragnie si broni; zajty walk nad

Renem pragnie on siami polskiemi zasoni si przed burz
wschodni, w chwili za krytycznej nie zawaha si prdzej, czy

póniej zawrze kompromisu z Turcy, choby za cen honoru

i terytoryów koronnych. Wówczas za Porta zwali si ca po-

tg na Polsk, i uczyni z Rzplt to, co ju uczynia z Wgrami.
Za Wadysawa IV, kiedy Polska bya w kwitncym stanie,

nie dozwolono na wypraw tureck, có dopiero teraz, gdy Rzplta

1) Wydana' w Krakowie przez Orliskiego. Peny tytu: Mowa se-

natorska, albo raczej Yotum JW. JMci Xidza Stanisawa Hyacintha na
wicicach wicickiego.

2) Pe. tyt.: „Considerationes, ob quas colligatio cum Caesare vide-

tur non necessaria, imo damnosa Reipublicae". Zauski T. I cz. II s. 818.

Rkopis Cztr. zawiera w Vol. 443 s. 1, mow arcybiskupa gnienieskiego,
wygoszon jakoby na sejmie r. 1683. Jest to niesychanie ostro zreda-

gowany paszkwil na króla, posdzajcy go o kradzie klejnotów koronnych

i subsydyów papieskich, o uywanie wojsk Rzpltej dla swoich celów,

o zrywanie sejmów, wreszcie, co najjaskrawsze, ale zarazem zbijajce

do reszty autentyczno dokumentu, o antagonizm do wszystkich pastw
chrzeciaskich, a dziwne sympatye dla PortJ^ Oczj'wicie paszkwil ten,

o ile w ogóle ujrza w swoim czasie wiato dzienne, przez prymasa na
sejmie wygoszonym nie by. e nie wypowiedzia go prymas, o tem wiad-
czy najlepiej sama tre (prymas Stefan Wydga odznacza si specyaln
obojtnoci i biernoci wobec spraw pastwowych) oraz bezwzgl-
dna forma; e nie byy one wogóle wypowiedziane wówczas, ale ju co-

najmniej w kilka lat póniej, tego dowodem jest pogróka, z jak autor

zwraca si do Sobieskiego, przestrzegajc go przed losem angielskiego

Jakuba.
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W skarbie resztkami si ju goni. Ogoocenie za ziem polskici

na wypadek wyprawy pod Wiede uczyni Polsk ju zupenie

bezbronn i dozwoli zagonom tatarskim grasowa wszerz i wzdu
granic Rzpltej. I ostatecznie jaka gwarancya powodzenia ligi,

jaki bezporedni, czy choby poredni, byle konkretny jej poytek.

„Z gincym w ukad wchodzi, brzmi jeden z ustpów
tego dziwnego i stylem i treci utworu,— znaczy ywioowemu
podda si nieszczciu, i z niebezpieczestwem samem wej
w przymierze".

W podobnie powany sposób nie przemawia adne ju z pism

opozycyjnych. Pamfletów i paszkwilów byo pono duo, tak przy-

najmniej pisze o tem historyk czasów Jana III, Salvandy ^), albo

jednak zaginy one bez ladu, albo, co jest zdaje si równie

moliwe, istniay jedynie w skonnej do jaskrawych barw wyo-

brani francuskiego historyka.

Ju sam przytoczony przez niego pamflet, opierajcy niech
Polaków do Austryi na jakim sui generis panslawizmie, oraz na

sympatyi, jak czuj oni do uciskanych przez tyrana cesarza W-
grów, morawian i czechów, wydaje si mao realnym, dalsze

jego wywody o tradycyjnej mioci Polski do Francyi, która „od-

dalona o 300 mil od nas moe nas zawsze broni,— nigdy uci-

ska",— s równie wtpliwej bodaj wartoci.

Szczersz jest polska satyra. Jedna z nich 2) dowcipna, lecz

niemoliwa do przytoczenia, napada na ambasad francusk, inna

p. t. „Trzeba 3) i nie trzeba" w ostrej dosy formie rozprawia si

z postulatami dworu. „Trzeba dworowi pienidzy na wojsko,

—

nie trzeba ich skada. Trzeba wojska dla dopicia sukcesyi za

ywota,— nie trzeba na nie pozwala. Trzeba ligi z cesarzem, aby

syna z cesarzówn oeni i Rzpltej z Austryakami by grayis.

Nie trzeba o tem da sobie i mówi" etc. etc.

Fragmentem prdu, który monaby moe nazwa niezalenie

polskim, gdyby nie pewne oportunistyczno-bierne jego podoe,
jest list polityczny jednego z magnatów polskich, jakoby znowu

1) SaWandy. Histoire de Pologne Paris 1829. T. III, s. 14, 15.

2) Archiwum biblioteki Japoskiej w Drenie Mss. G. 41, s. 28.

„Na Francuza".

^) Pe. tytu.: Przestroga do sejuiików; dwiema sowami wszystko

rozumiejcie; Trzeba y nie trzeba.
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tego Herakliusza Lubomirskiego ^). Krótkie, w treciwej, a do-

sadnej formie uj^te, zasuguj zapatrywania te, cho prywatne

na poznanie. — „DaJQ tam media, by go (sejm) prdzej koczy,
co daj Panie Boe, abymy go tak traktowali, ebymy Turczyna

nie zaprosili na wstp, i nie wywoali wilka z lasu. Abymy
przez traktaty z cesarzem nie wdawali si in periculum wasnego

grzbieta, Moskwicina abymy cho zraz te (jako on nas) dobrze

odrwili, Papiea zawsze chwalili i szanowali, Francuza nigdy nie

gniewali, Brandeburczyka mao straszyli, a nic nie zaczepiali,

Szwedom nigdy nie wierzyli. Z Austryaków te, przez drugich

obalonych, raczej si poywili, nieli dla nich wikali".

Pozostaje wreszcie do uwzgldnienia dzieko, którego tre
niedotyczy wprawdzie bezporednio austro-francuzkiego konfliktu

na ziemiach polskich, które jednak gbi patryotyzmu i poziomem

etycznym odcina si niezwykle jaskrawo od ta swej epoki.

Dzieko to wydane gdzie midzy órawnem, a Wiedniem,

bo o pierwszem wspomina, o drugiem za jeszcze nic nie wie,

nosi tytu: „Recepta 2) na to, abymy si dugo w ojczystej ziemi

osiedzieli". Tre jej jest prób syntezy politycznego pooenia

Rzpltej, analiz wad polskich, proroczem usiowaniem wycigni-

cia std wniosków na przyszo. Forma zewntrzna — styl mi-

styczny, nieco kaznodziejski, si sowa i pomiennem ukochaniem

ojczyzny godny niejednokrotnie Skargi.

„Ju czas synowie moi obaczy, e od szwedzkich, moskiew-

skich i kozackich wojen nie widzielicie, eby mstwo polskie

nieszczciu, albo potdze nieprzyjacielskiej succumbere miao,

ale tylko wasnemu nierzdowi, który nad wszystkich najwik-

kszym jest waszym nieprzyjacielem. Bo ten kademu do was

drog i mosty ciele. Wprzód rady wasze zniesie, nim nieprzyja-

1) Rp. Ak. Urn. Vol. 1077, s. 19.

Autorem, którego sposób pisania pozwala przypuszcza, e
mógby on by rzuci sporo wiata na polityk sejmu, jest d'Aleyrac:

Anecdotes de Pologne T. I, niestety jednak zastrzega si on na wstpie
wyranie, i mówi bdzie jedynie o rzeczach wojskowych i wojennych,

jako o tematach publicznych, podczas gdy wszelk dyplomacy uwaa
za rzecz niekwalifikujc si absolutnie do wynoszenia na wiato dzienne.

2) „Recepta na to, abymy si dugo w ojczystej ziemi osiedzieli"

druk wspóczesny. Wyd. II, Plebaski w Bibliotece Warszawskiej r. 1887.

Wspomina o nim Tarnowski w swej Literaturze Polskiej.
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ciel szabli na wojsko dobdzie. Wicej powiem, e wy nieprzy-

jaciela bijecie w polu, a nierzd was bije na sejmach, na sejmi-

kach, w obozach y prowincye, miasta, fortece nieprzyjacielowi

waszemu oddaje".

W innem miejscu snuje autor gorzkie proroctwo.

„Ale podobno ju wam si ten czas zblia, e wielkim

onym gocicem wchodzicie w komput zgubionych pastw i na-

rodów".

Takimi byy gosy spoeczestwa. Wypowiadao si ono skpo,

takie przynajmniej odnosi si wraenie z nielicznych ladów, jakie

nam przekazay owe czasy, wypowiadao si bezimiennie, wszyscy

bowiem prawie autorowie ukrywaj si za anonimami.

Literatura ta bya raczej wykwitem ycia politycznego stron-

nictw, ni jego treci, traktowa j te mona tylko w zwizku
ze znajomoci podkadu tego ycia, a wic ludzi, ognisk partyj-

nych, skoncentrowanych w zamknitem rodowisku kilku, czy

kilkunastu jednostek.

Ognisk tych byo dwa. Spoeczestwo polskie, rozbite nie-

jednokrotnie na cay szereg mniej, lub wicej powanych stron-

nictw, skupio si tym razem pod dwoma tylko sztandarami, wci-
gajc wszystkie ywioy polityczne i spoeczne w wir jednego

tylko antagonizmu. Stronnictwo moskiewskie nie miao adnej

absolutnie racyi bytu, stanowisko elektora brandenburskiego odej-

mowao partyi jego wszelkie samodzielne znaczenie, podporzd-

kowywujc je rozkazom ambasady francuskiej.

Zmiany, jakie w cigu dziesiciolecia zaszy w ustosunko-

waniu obu walczcych stronnictw, byy ogromne. Z dominujcego

stanowiska, jakie zajmowali ambasadorowie francuscy przez dugi

czas po elekcyi Jana. III, zostaj oni zepchnici do roli oponen-

tów, szykanowanych i ledzonych na kadym kroku.

Nie byo to oczywicie jeszcze bankructwem, w zdolnych

rkach moga bya opozycya, zwaszcza przy ówczesnym ustroju

Polski zdziaa niezmiernie duo, wymagao to jednak ogromnie

sprystej akcyi, do której Yitry, jak to byo i bdzie widocznem,

zgoa nie dorós.

Caa ta potga, jak w Polsce by bd co bd autorytet

dworu, wysuna si z rk francuzów, przenoszc swój punkt

cikoci w stron sympatyi austryackich narodu polskiego.
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Sympatye te koncentruj si te najwyraniej na dworze

Jana III.

Król. Posta w historyi naszej tak spopularyzowana, i tru-

dno niezmiernie dorzuci tutaj co nowego, wybi si ponad ogól-

niki, lub powtórzenie cudzych sów.

Polak z krwi, ciaa i koci. Karmazyn raczej, ni purpurat.

Posta z szeregu naszych królów najmniej majestatem tronu

owiana, z purpur zronita, najblisza charakterowi duszy polskiej.

Król szlachcic. Czowiek, którego tron nie przerobi, który

i na tern nowem stanowisku nie przesta by sob, nie odsun si
od spoeczestwa, z którego wyszed, nie zatraci swej dawnej

szczerej, zotopolskiej prostoty.

Std niepodobna dzieli charakterystyki tej na cecby sta-

tysty, ojca, czy ma; posta to jednolita. Sobieski jest w ulu-

bionych swych Pielaszkowicach lub w ókwi tym samym zupe-

nie czowiekiem, co w Warszawskiej izbie sejmowej.

Trudno chwilami sdzi Sobieskiego. Jest on zanadto po-

lakiem, zaduo w duszy polskiej mieci si uwielbienia dla lotów

tego kresowego ora, dla pomiennego temperamentu i fantazyi

czowieka, któremu ciasno byo nawet w szerokich granicach

Rzpltej, — zaduo pobaliwoci dla jego wad, tych wad tak

szczerze polskich znowu, lekkomylnoci, braku si moralnych,

zmiennoci i przewagi uczucia nad rozumem.

I odwrotna, raczej uzupeniajca strona duszy ludzkiej.

Król Sobek, ta nieszczsna chciwo Jana III, tumiona jesz-

cze w tym okresie ambicy króla, a entuzyazmem polaka i chrze-

cianina, z biegiem lat rosnca i coraz bardziej zachanna, ce-

cha, która, detronizujc go z czasem z piedestau sawy i mioci
narodu, stanie si nieszczciem Sobieskiego, ruin budowanego

z takim mozoem i umiowaniem gmachu dynastycznych jego

projektów.

Nieszczciem te czy wad króla bya jego ulego dla

ukochanej Marysieki.

Fataln, a potn niestety rol odegraa w jego yciu ta

kobieta. Bya to natura, w której skonno do poktnej dyplo-

macyi kojarzya si w niepojty sposób z gwatownoci, na-

mitna mio córki markiza d'Arquien ze szczególniejszego ro-

dzaju uczuciem, jakiem darzya lekcewaonego i poniewieranego

Polska przed odsiecz wiedesk. 10
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niejedDokrotnie ma. Maomieszczanka w koronie, paszczca si
przed cudzym majestatem, a jednoczenie trawiona przez cae

ycie zawrotnemi ambicyarai dynastycznemi, naamywaa ona wiel-

kie impulsy Sobieskiego do skali drobnych intryg i partykulary-

zmów dworskich, budzia w nim i krzewia instynkty, które samo-

rodnie nie byyby si moe rozwiny.

Wpyw jej, potniejc wci, daje si z czasem odczu
wszdzie. Ulegy król zawdzicza jej niejeden rys swego chara-

kteru, ona bya spiritus movens dynastycznych pragnie Jana III,

kwestya równie, czy nie ona rozbudzia w królu chciwo.
Kwestya, bo móg tu dziaa wpyw odwrotny, mogo si to

byo zreszt rozwin niezalenie jednoczenie u obojga, nic

wszake nie cechuje dosadniej impulsów Maryi Kazimiery, jak

fakt, jaki zaszed w r. 1696, gdy po mierci króla nie chciaa

ona wyda ze skarbca korony, bojc si, by jej królewicz Jakub

z martwej gowy ojca nie cign.
Naley zaznaczy, e ów upadek moralny, jakiemu uleg So-

bieski, odnosi si w peni tylko do ostatnich lat jego panow^ania,

lat staroci i zupenego ju fizycznego bezwadu. Rok 1683, to

jeszcze penia wieku, kulminacyjny punkt w yciu króla Jana III,

rozkwit i koncentracya wszystkich jego yciowych si. Omo-

tany ju intrygami ony, a przecie si swego ducha wybijajcy

si ze swego otoczenia, jest on w tym okresie, pomimo nieko-

rzystnych domowych i pastwowych warunków, królem w peni

znaczenia tego sowa.

1 w zapatrywaniach swych na lig ulega on zapewne wpy-

wowi królowej, stosunek ten jednak z Austry pojmowa zasadni-

czo inaczej, ni to czyni Marya Kazimiera.

Podczas, gdy królowa pragna wyzyska zadziergnite

stosunki jedynie w kierunliu zwizania obu dworów przez ma-

estwo królewicza Jakuba z arcyksiniczk austryack, król,

któremu zreszt moe i nie obce byy te projekty, trzyma si tu

jednak z pewn rezerw, patrzc na przymierze polsko-austryackie

raczej z punktu widzenia ogólnej polityki pastwowej.

Prywatne sympatye króla nie leay po stronie Austryi.

Niepowodzenia w stosunkach z Francy uczyniy go w tej nowej

przyjani ostroniejszym, usuny z niej pierwiastek osobisty, tak

czsto spotykany, a nieraz a do liryzmu posunity w poprzedniej

korespondencyi króla z Ludwikiem XIV. -
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Niema w postpowaniu króla polskiego usiowa, zmierza-

jcych do zblienia obu dworów, nie ujrzymy tendencyi tej rów-

nie i w chwili tak wyjtkowo korzystnej pod tym wzgldem,

jak spotkanie obu monarchów po bitwie wiedeskiej na polach

Schwechatu.

Obok króla — dwór.

Jedn z najwybitniejszych postaci dworu króla Jana, jest

bezsprzecznie kanclerz w. koronny, Jan Wielopolski. Maestwo
z margrabiank d'Arquien, siostr Maryi Kazimiery, dopomogo

mu zapewne do zajcia wybitnego stanowiska na dworze polskim,

bd co bd jednak kanclerstwo swe obejmowa on ju pod ko-

niec ycia, wzajemny za stosunek obu sióstr pozostawia zbyt

wiele do yczenia, by mona si tam byo dopatrywa jakiej dalej

idcej protekcyi. Niezaleno materyaln dawaa mu magnacka

fortuna, moraln—pewna ostrono w angaowaniu si sprawami

politycznemi. W zapatrywaniach swych bezbarwny nie jest, prze-

chylajc si stosownie do okolicznoci w stron cesarskiego, czy

francuskiego obozu, odchylenia te wszake maj charakter nie-

zdecydowany, czynione s z rezerw, dodatni moe ze wzgldu

na urzd, jaki piastowa, spotykajc si jednak z zarzutem poli-

tycznego tchórzostwa ^). Charakterystycznym jest tutaj fakt, e
Wielopolski, majc ju od roku 1656 indygenat czeski-), stara

si jednoczenie o naturalizacy francusk.

Jako sia powana, a ponad partyami stojca, by te Wie-

lopolski przedmiotem usilnych zabiegów ze strony obu zwalcza-

jcych si obozów.

Stara si o wzgldy jego Zierowski ^); instrukeya, jak otrzy-

ma Yitry w r. 1680 na wyjezdnem do Polski, poleca mu ró-

wnie gorco nawizanie stosunków z kanclerzem *), do którego

moe ambasador mie pene zaufanie, jako do czowieka znanego

1) Ar. J. III, T. II, s. 365, dop. „Mr. de Beauvais en a fait le ma-

riage. Homme poltron, mais aime dans la cour. Parait bon francais".

2) Ms. H. H. u S. fasc. 49 r. 1681 26/XII s. 129; Ar. J. III, T. II, s. 392.

3) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1681 I/X M 1.52.

*) Ar. J. III, T. III, s. 14. Instrukeya Lud. XIV. „II a le coeur et

les inclinations francaises. II est homme de probite, de foi et de parole,

extraordinairement riche et fort desinteress".
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Z uczciwoci, wiary i dotrzymywania danego sowa. Yitry na

rzuca si Wielopolskiemu z pieuiuemi ofertami, a gdy ten je

systematycznie odrzuca^), proponuje w kocu Ludwikowi XIV
przysanie kanclerzowi prezentu, w postaci miniaturowego portretu

króla francuskiego, oprawnego w brylanty.

Wielopolski si nie zota, lecz osobistych, czy moe rodzin-

nych sympatyi wiedziony ku Francyi, staje si zrazu istotnie jej

stronnikiem, nawizuje cis przyja z margrabim de Bethune,

przed synn za austro-francusk kampani sejmow r. 1681 po-

sya^) do Parya niejakiego Gi z wiernopoddaczemi owiad-

czeniami dla Ludwika XIV i ostrzeeniem przed gotujc si lig

defensywn.

Nie przeszkodzio mu to prowadzi niezalenej ^) polityki

w sprawie wydalania ze stolicy na czas trwania sejmu zagranicz-

nych ambasad, czem zrazi ku sobie francuzów. Zarzuty zerwania

sejmu, jakie spady na kanclerza, dziki jego podejrzanym stosun-

kom z rodzin Bethune'a, posuyy ambasadzie francuskiej za to

do nowych usiowa skaptowania Wielopolskiego. Usiowania te

jednak konkretnych rezultatów nie odniosy. Stosunki kanclerza

ze stronnictwem francuskiem obojtniej stopniowo coraz bardziej,

z chwil za wyjazdu pani de Bethune, która zdaje si bya

gównem ródem nieporozumie midzy kanclerzem, a par kró-

lewsk, poczyna on ciy coraz wyraniej w stron dworu.

Neutralnym zreszt nie przestaje by i w nowym obozie po-

litycznym. Czua jego korespondencya z Mary Kazimier zawiera

midzy innymi list, który porednio rzuca ciekawe wiato na

taktyk kanclerza. Marya Kazimiera zwrócia si do z prob
o rad w sprawie orderu zotego Runa, proponowanego przez

Austry królewiczowi Jakubowi.

„Sprawa zotego Runa^), pisze kanclerz, zasuguje na gb-

1) Ar. J. Iii, T. III s. 106, 215. Instrukcya Lud. XIV. Comme jusqu'a

present ii n'a pas voulu recevoir aucune gratification de ma part, je nc

puls rien resoudre sur le present, que vous me proposez de lui faire..."

Vltry zaproponowa wówczas miniatur oprawn w brylanty, bo pieni-

dzy kanclerz nie wemie.
2) Ar. J. III, T. III, s. 75.

^) Tame s. 106.

*) Bibl. Ord. Myszkowskich. Listy króla J. Ul, wyd. Helcia s. 362.
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sze rozwaenie... Jest to rzecz, która zaley od decyzyi WKMoci
Av wyborze austryackiej, lub francuskiej przyjani. Sdz, i upór

(durete) tej ostatniej skoni WKMo w stron tamtej. Naley

wszake wzi pod uwag to, e byoby dogodniej i dla WKMoci
i dla dobra publicznego traktowa, o ile by si dao, z obydwoma

domami, ratujc przynajmniej pozory".

„Przyjcie zotego Runa bdzie jawnera stwierdzeniem przy-

jani z domem cesarskim, wszelkie wykrty wobec Francyi na

nic si tu nie zdadz".

„Nie znam obecnych propozycyi francuskich, lecz jeli nie do-

gadzaj one WKMoci, byoby wskazanem postara si o inne

przymierze, byleby ono byo pewne. Jeeliby WKMo moga
wej w przymierze takie z Austry, monaby z czasem uy
tego rodzaju demonstracyi. Pisz to wszystko, by zadouczy-

ni daniu WKMoci i aby Jej da odczu, i poza królem

i WKMoci adnej nie chc uznawa zalenoci (dependance)

i o niczyje inne nie dbam interesy. Skoro WKMo powemie

decyzy, nie usun si od obowizku towarzyszenia Jej i wiad-

czenia na kadym kroku gbokiego dla Niej oddania i przy-

wizania".

Typem zasadniczo odmiennym od kanclerza jest Hieronim

Lubomirski. Ongi chory koronny, kandyduje na sejmie r. 1683

do laski nadwornej, pozatem jest zrazu kawalerem, od r. 1678

za komandorem maltaskim ^).

Wspomniana ju poprzednio instrukcya francuska stawia po-

sta Lubomirskiego w bardzo dodatniem wietle. „Czowiek-) wiel-

kich zalet, rycerski, ubóstwiany przez armi, lubiany niezmiernie

przez króla i zwizany z jego interesami, bogaty, o nadzwyczaj mi-

em usposobieniu, dworski wobec kobiet, ogromnie przywizany do

Francyi. Rozumie dobrze francuski i mówi troch. Postpowa
z nim trzeba w myl jego kaprysów, zrobi wszystko, czego za-

da od niego król Polski".

O tej przyjani wzgldem dworu duo daoby si powiedzie.

Sowa te s pisane w r. 1680, a wic przed sejmem roku na-

stpnego, gdzie Lubomirski, jako marszaek tak smutn, a tak

1) Ar. J. III, T. II, s. 139.

2) Tame T. III, s. 14.
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sprzeczn z interesami dworu odegra rol. Niech Lubomir-

skiego do dworu w jesieni r. 1681 stwierdza zreszt Yitry wy-

ranie, zaznaczajc, e bya ona skierowana gównie przeciwko

królowej, któr ciory za sw osobist nieprzyjaciók uwaa ^).

Zreszt by kawaler maltaski czowiekiem, w którym buj-

ny temperament onierza górowa absolutnie nad zmysem po-

litycznym.

W marcu r. 1681 ukada si on jako marszaek sejmu ze

stronnictwem francuskiem 2), a ju w miesic potem Zierowski

w depeszy z dnia 13 kwietnia zawiadamia dwór wiedeski

o tem ^), i kawaler maltaski zaproponowa mu wstpienie swe

do suby cesarskiej na czele oddziau, który by sam w Polsce

zwerbowa. Rezydent odpar wymijajco, i wprawdzie niezmier-

nie miem bdzie cesarzowi owiadczenie Lubomirskiego, jednak

nie sdzi on, aby kiedykolwiek do wezwania pomocy jego przyj
mogo.

Lubomirski ponowi^) raz jeszcze w czerwcu sw propozycy,

i tym razem jednak nic, prócz podzikowa i komplementów nie

usysza.

Usunity przez cesarza, czyni on nowy zwrot w stron Fran-

cyi i w padzierniku, wci tego jeszcze roku 1681, wystpuje

z podobnym projektem wobec Yitry 'ego, ofiarujc na usugi Lu-

dwika tysiczny oddzia jazdy polskiej ^). Gdy i ta oferta zo-

staa przyjta obojtnie, zwraca si on wreszcie raz jeszcze

do króla francuskiego z prob, by mu udzielono pozwolenia na

wstpienie do armii elektora brandenburskiego, jako ksicia

sprzymierzonego z Francy ^).

1) Ar. J. III, T. III, s. 173.

•'2) Tame s. 122.

3) Ms. H. H. u. S. fasc. 49, r. 1681 13/1 V, s. 41. „...locutus est mihi

bis Equis Melitensis Lubomirski, offerens M-ti V-rae promptitudinem suam
ad ducendas in Hungariam pro M-te Vra copias, facili negotio a se col-

ligcrendas, ego respondi, gratissimum auditiim fore M-ti Vrae banc animi

Eius propensionem, non vero existimavi unciuam eventurum, ut M-tas

Vra cujusmodi Copiis usura sit".

4) Tame 15/VI s. 74.

r.) Ar. J. III, T. III, s. 173.

6) Ar. J. III, T. III, s. 233—234.
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"Wszystko to razeui, w poczeniu z burzliw przeszoci

kawalera maltaskiego i jego niedawn awanturnicz polityk

wgiersk, czyni czowieka tego prototypem bdnego rycerza pol-

skiego, okazem rasy tak wybujaej i rozwinitej w Polsce za

czasów saskich. Cecha ta, w poczeniu z pewn wzgldn przy-

najmniej bezinteresownoci, broni do pewnego stopnia Lubomir-

skiego przed zarzutem dwulicowoci. Zalicza go do szeregu

zawodowych oportunistów politycznych nie mona. Impulsy jego

nie s wyrachowan gr dyplomaty. „Czowiek prawy, bez go-

wy" 1), powiada o nim bodaj najtreciwiej, a zarazem najtrafniej,

Morstin.

Pod koniec roku 1682 dokonyw^a Lubomirski zwrotu w stron

obozu austryackiego. Depesze Vitry'ego donosz o tem w formie

coraz bardziej stanowczej ^), motywujc to zrazu tem, e Lubo-

mirski pozornie tylko odsuwa si od Francyi, by zaufanie króla

przy rozdawaniu na sejmie wakansów pozyska. Zudzenia te

jednak mijaj rycho. W listopadzie przyszo do decydujcej roz-

mowy z Vitry'm, gdzie Lubomirski owiadczy, i cesarz ofiaro-

wywuje mu dowództwo nad tysicem wojska zebranego na Szlsku

i na Morawach, i e on, Lubomirski, dowództwo to na wypadek

wojny przyjmie, nie przestajc by, pomimo to, przez cae ycie

„fidele serviteur de sa Majeste".

Rozmowa ta wywoaa oczywicie zerwanie stosunków z Fran-

cy. Pensy, któr pobiera ze skarbu francuskiego chory ko-

ronny, proponuje Yitry przela na wierny Francyi ród Sapiehów^).

Raczej si bezwadu i powagi zajmowanego stanowiska

ni przekonaniem sta po stronie króla prymas. By nim *) Stefan

Wydga. Ksidz zasuony, pobony i mdry, jak pisze o nim

ambasador francuski, lecz schorowany, stary i wskutek tego usu-

wajcy si od wszelkiej polityki. Autor i kaznodzieja^). Mówi

wszystkimi jzykami, Niesiecki podziwia gitko i wytworno
jego umysu. Interesowny i chciwy, na co zgadza si kilka róde.

1) Ar, J. III, T. II, s. 366. „Honnete homme sans tete".

«) Tame T. III, s, 266, 281, 282.

») Tame T. III, s. 327.

*) Tame T. III, s. 15.

5) Czermak. Kilka sów o pamitnikach polskich XVII wieku. Ate-

neum 1896, IV, s. 124,
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„Jak tylko moe ^), pisze o nim relacja woska, ucieka on

od wszelkich zaj, wyjwszy te, które mu jakikolwiek dochód

przynie mog, jest bowiem cay pochonity zbieraniem swych
bogactw".

Charakteryzowanie kolejne wszystkich epigonów stronnictwa

królewskiego byoby rzecz z jednej strony monotonn i nuc,
z drugiej, przy braku odnonych róde, chwiejn nieco i bezpod-

stawn. Jednostki te nie zajmuj widoczniejszych stanowisk,

przymione, czy to autorytetem dworu i jego przywódców, czy

wasnem niewyrobieniem lub modoci.
Do typów tego rodzaju naley np. ksidz nominat kijowski

Andrzej Zauski, kanclerz królowej, czowiek mody, zdolny i wiel-

kie rokujcy nadzieje, narazie jednak tak ukryty w cieniu dworu,

którego jest powiernikiem, e adnego samodzielnego czynu, czy

sowa choby, spostrzedz si nie da a niego.

To samo mniej wicej powiedzie mona o Michale Radzie-

jowskim, przyszym prymasie, wówczas jeszcze biskupie warmi-
skim, krewnym 2) Jana III, który zaleny politycznie od króla,

ekonomicznie za od elektora brandenburskiego, staje czsto na

stanowisku porednika pomidzy obu tymi dworami.

Przychylnymi dworowi s obaj marszakowie nadworni, ko-

ronny, Mikoaj Sieniawski ^), dziki aspiracyom do buawy polnej

po Jabonowskim oraz litewski, Bogusaw Suszka *).

Pozostaje wreszcie cay szereg postaci, których niewiadomo

do jakiego zapisa stronnictwa, ludzi, którzy wypeniaj przepa,
jak wytworzy w spoeczestwie antagonizm austro-francuski.

Czci s to ludzie politycznie biorc bezbarwni i bierni.

Takim zdaje si by np. wda lubelski Rey ^), którego Mor-

stin, bezwzgldny zreszt w swych sdach o ludziach, zowie wrcz

1) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1681 19/VI JNe 88 „...arcivcscovo

di Gnesna, ii quale eon ammiratione di ogn'uno se nc sta ritirato e sfugge

per uanto puo di ingerirsi in ogni sorte di negotii eccettuati uelli, che

li portano ualche utile, essendo tutto intento ad accumular le sue ri-

chezze".

2) Ar. J. III, T. III, s. 17.

a) Tamo T. II, s. 366.

4) Tame T. III, s. 15.

5) Ar. J. III, T. II, s. 366.
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oszustem, niezasiigujcym na wzgldy ambasady francuskiej, lub

Bieliski, wda malborski ^), o którym wiadomo dostaa si do

róde dziki kampanii, jak toczy on z królem, kampanii zreszt,

która po za osobist uraz adnego politycznego podkadu nie

miaa. Inni, to ludzie skompromitowani w obu stronnictwach, ptaki

przelotne, jednostki czsto zreszt nawet wybitne, tylko dla mniej

lub wicej oportunistycznych powodów politycznie nieskrystali-

zowane.

Typem takim jest znany nam ju poniekd biskup pozna-

ski, Wierzbowski, oraz nieporównanie wyszy od niego umysem
wda poznaski, Krzysztof Grzymutowski ^).

Dawny za Jana Kazimierza trybun szlachecki, pogodzi si
wda poznaski póniej z francusk party monarchiczn, wyst-
pujc wraz z ni przeciwko elekcyi i rzdom Michaa.

Za panowania Jana III przychylny tronowi, lecz jeszcze sil-

niej zwizany z Francy idzie wlad polityki królewskiej a do

chwili, w której pocza si ona zabarwia austryackiemi sympa-

tyami. Wówczas usuwa si od dworu, pertraktuje z ambasad
francusk o zerwanie sejmu r. 1681 ^) i ostatecznie zdaje si

przyczynia si w duym stopniu do tej katastrofy.

róda jednomylnie prawie widz w nim natur gwatown,
namitn, zdecydowan na wszystko. „Czowiek, co si na wszystko

poway", pisze Vitry *). W innym za miejscu i czasie wspomi-

na o nim jako o osobistoci, której pozyskanie moe da due
korzyci ^), gdy jest on przedsibiorczy i nie rachuje si z opi-

ni dworu. To ostatnie zapatrywanie, podkrelone jeszcze kil-

kakrotnie, okazao si zawodnera. Grzymutowski pod koniec r.

1682 poczyna lawirowa pomidzy dworem a Francy i ostatecz-

nie godzi si z królem. Z radykaa czasów Winiowieckiego

1) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28, s. 95. Ar. J. III, T. II, s. 366.

'^) Najwicej szczegóów o Grzymutowskim zawiera wstp Al. Ja-

bonowskiego do jego korespondencyi i mów sejmowych, wydanych w ró-
dach dziejowych T. I.

3) Ar. J. III, T. III, s. 122.

^) Tame T. III, s. 145 „...c'est un homme a tout entreprendre".

^) Tame T. III, s. 218. „Cest une personne, dont on peut tirer

des services dans une diette, etant homme entreprenant, sans aucun me-

nagement pour la Cour".
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staje si od legalnym oponentem planów wojny tureckiej i na-

paci skierowywanych przeciwko Morstinowi.

Aleks. Jabonowski koczy swój zarys biograficzny Grzy-

mutowskiego owym tak charakterystycznym dla wieku XVII

zwrotem. „Nie by gorszym od innych" ^).

Wicej od Grzymutowskiego powagi i zasug, cho mniej

pono od niego uznania mia za sob w stronnictwie francuskiem

marszaek w. koronny, Stanisaw Herakliusz Lubomirski. Czonek

potnego rodu, skoligacony przez on z arystokracy francusk

i zdaje si dziki tym wpywom oddawna przychylnie usposobiony

dla Francyi, cieszy si on w Polsce duem powaaniem i sym-

paty. Przychylnym okolicznociom zewntrznym towarzyszya

wysoka kultura umysowa autora kilku dzie filozoficznych i po-

litycznych, doskonaa znajomo jzyka francuskiego wreszcie

dobro i ogromny w oczach wspóczesnych wdzik powierzcho-

wnoci i zachowania ^).

Jednostka najsolidniejsza bodaj wród caej magnateryi pol-

skiej. Od pocztków ambasady Forbin'a i synnych projektów

wgierskich trzyma si on silnie obozu francuskiego, nie dajc

si skusi pontnym propozycyom Zierowskiego ^), który w r. 1681

chcia skoni go do odstpienia Austryi za wysok cen praw

starociskich na Spiu, co równao si przeciciu dyplomacyi

francuskiej drogi na Wgry; w rok póniej odmawia Lubomirski

ponownie rezydentowi pozwolenia wystawienia na Spiu austryac-

kich magazynów wojskowych *),

Mimo propozycyi tych, mimo pewnego lekcewaenia i maej

roli politycznej, jak wyznacza marszakowi ambasada francuska,

sympatye jego nie sabn i z pocztkiem r. 1683 przybieraj

tak ywy charakter ^), e Yitry widzi si nawet zmuszonym ha-

1) róda dziejowe T. I Wstp, s. CXX.
2) Niesiecki Herbarz T. IV, s. 163.—Ar. J. III, T. III, s. 13.

3) Ms. H. H. u S. fasc. 49 r. 1681 6/XII s. 121 sqq.

4) Ar. J. III, T. III, s. 296, list Morstina.

5) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol 28, s. 109. Marszaek mia propo-

nowa, by Lud. XIV zwerbowa w Polsce armi niby jako posiki prze-

ciw Turcyi, w istocie miaa ona w razie potrzeby stanowi oparcie dla

oponentów.
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raowa je do pewnego stopnia^). Sztandaru francuskiego odst-

puje on dopiero wówczas, gdy ju wszystko byo skoczone.

Litwa ma rol odegraa w rozwijajcym si konflikcie par-

tyjnym, jak ma równie rol odegra z czasem w epopei wie-

deskiej.

Rywalizacya dwóci najtszych rodów litewskich Paców

i Sapiehów koczy si stopniowem zwycistwem tych ostatnich,

Micha Pac-), hetman, umiera w ,r. 1682, buawa po jego

mierci przechodzi w rce Sapiehów. Krewny jego bliski, Krzy-

sztof, kanclerz, ogromna powaga na Litwie, lecz niepopularny

u dworu, jest stronnikiem elektora, jednoczenie jednak trady-

cyjnym antagonist Francyi, któr to sprzeczno godzi do pewnego

stopnia usuniciem si od walk partyjnych.

Zwart i solidarn rodzin stanowi czterej bracia Sapie-

howie, wród których wiedzie prym najzdolniejszy Benedykt,

podskarbi litewski. Wicej przez antagonizm ku Pacom, ni przez

sympatye polityczne skaniajc si ku Francyi, nawizuje on dwu-

krotnie za porednictwem Morstina blisze stosunki z ambasad
Vitry'ego ^), zreszt partykularysta, nie bywajcy nigdy pra-

wie w "Warszawie, co utrudniao wszelkie porozumiewanie si wza-

jemne. Czowiek, jak zreszt cae zdaje si jego rodzestwo, wy-

rachowany i interesowny, w zobowizaniach politycznych chwiejny.

Depesze Vitry'ego przerzucaj ^) si wci z nadziei kon-

kretnego pozyskania ich do stronnictwa, do sceptycyzmu i nie-

chci wzgldem ich dwuznacznego postpowania, w sierpniu za
r. 1682 donosi on o jawnej ju zupenie ich zdradzie.

Micha Sapieha, hetman w. litewski, który imieniem braci

uroczycie wypowiedzia Vitry'emu swe usugi, umotywowa to

tym tak zwykym w owym czasie refrenem, e wobec dobro-

dziejstw, jakiemi obsypa ród Sapiehów król Jan III, niepodo-

biestwem byaby dalsza ich suba w obozie francuskim '").

1) Ar. J. III, T. III, s. 311.

*) Czowiek kultury i nauki wielkiej, znajcy dobrze jzyki fran-

cuski i woski, wreszcie gorliwy, zdaniem Niesieckiego, praw i wolnoci

ojczystych obroca. Niesiecki VII, s. 229. Ar. J. III, T. III, s. li.

3) Ar. J. III, T. III, s. 181, 21/XI 1681, 321, 326.

*) Ar. J. III, T. III, s. 194, 218, 251, 321; Rp. Ak. Um. Vol. 363 s. 81.

5) Ar. J. III, T. III, s. 251. „Je ne puis, Sire, me dispenser d'infor-
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Morstinowi udao si wprawdzie raz jeszcze w lutym roku

1683 ^) pozyska podskarbiego litewskiego, zwycistwo to jednak

byo zdaje si równie krótkotrwae, jak pozbawione wszelkich

konkretnych rezultatów.

Przewaga Paców i Sapiehów przymia zupenie znaczenie

nikego w okresie tym domu Radziwiów. Jedyny jego wybi-

tniejszy czonek Micha Kazimierz Radziwi, podkanclerzy, umiera

w r. 1680 w Bolonii. Charakterystycznym jest fakt, e ona
jego, rodzona siostra króla Jana, nie znaa zupenie jzyka fran-

cuskiego 2).

Za jeden z gównych filarów stronnictwa francuskiego w Pol-

sce, uwaaa ambasada paryska wd ruskiego, hetmana pol. ko-

ronnego, Stanisawa Jabonowskiego. Instrukcya r. 1680 okrela

go, jako czowieka, który wzrasta z dniem kadym w potg,
i poleca koniecznie zacign go w poczet pensyonaryuszy króla

Ludwika XIV ^). Stosunki wdy ruskiego z Francy sigaj zreszt

dawniejszych czasów. Stwierdza on to sam, domagajc si bowiem
pewnego razu spónionej raty, popiera wywody swe argumentem,

e ju od 25 lat jest wiernym stronnikiem Francyi *), na lekce-

waenie wic nie zasuguje.

O lekcewaeniu podobnem w gruncie rzeczy mowy by nie

mogo. Depesze ambasadorów brzmi z penem uznaniem dla

wiernopoddaczych owiadcze i czynów Jabonowskiego, podkre-

lajc zarazem silne znaczenie i wpyw, jaki wda ruski w kraju

posiada. Opinia wydana przez ambasad znalaza echo w Wer-

mer V. M. du procede extraordinaire et surprenant de Monsieur Sapieha,

a present Palatin de Vilna, leuel... s'est avise de me declarer par une

longue lettre, ...qu'etant journellement comble des bienfaits du Roi de

Pologne, aussi bien, que ses trois freres..., la concliision de ce beau dis-

cours du Palatin de Vilna aboutit a me faire savoir, que ....je ne devais

compter, que lui et le reste de sa familie entrassent jamais en rien do

tout ce qui pourrait regarder les interets de la France en Pologne".

1) Ar. J. III, T. III, s. 326.

2) Tame T. III, s. 14.

3) Tame T. II, s. 366.

*) Tame T. III, s. 31. Byway tu /reszt odchylenia, do przypo-

mnie dziaalno hetmana wobec akcyi wgierskiej w r. 1678. Bethunc

przypisuje te zwroty ku Austryi jezuickiemu wychowaniu, jakie za modu
otrzyma Jabonowski. Ar. J. III, T. II, s. 72.
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salu. Prócz realnego dowodu przyjani, jakim bya, pacona
stale pensya 12.000 fr. ^), obdarza Ludwik XIV niejednokrotnie

yczliwym zwrotem najpewniejszego, jak si wszystkim wówczas

zdawao, stronnika.

Tymczasem Jabonowski najmniej moe ze wszystkich ad-

iaerentów Ludwika XIV na miano solidnego zasugiwa. Posta
to wród otaczajcycli go sfer bodaj najbardziej dwulicowa i prze-

wrotna. Przekupstwo byo w wieku Jana III rzecz tak zwyk,
i przestawao do pewnego stopnia by grzechem, sprzedawanie

jednak swych zapatrywa dwóm naraz obozom politycznym byo
zjawiskiem, z którem nie godzia si nawet mao pod tym wzgl-

dem draliwa etyka wspóczesna.

Tymczasem Jabonowski czy swobodnie wiernopoddacze

deklaracye paryskie ze sub na odzie austryackim. Charakte-

rystyczn jest dyplomacya jego w r. 1681.

W poowie lutego zwróci si on do Zierowskiego ^) z pro-

pozycj zainicyowania na sejmie ligi defensywnej, pytajc si
zarazem rezydenta, czy bdzie to mile widziane w Wiedniu. Zie-

rowski odpowiedzia wymijajco, dzikujc jednak za przychylne

owiadczenia, ,,które zawsze z wdzicznoci i szacunkiem przez

JCMo przyjmowane bd".
Propozycyi Jabonowskiego nie mona uwaa za wstp do

stosunków z Wiedniem. Stosunki te istniay ju dawniej. Z re-

lacyi Zierowskiego wida, i uwaa on wd ruskiego za sprzy-

mierzeca, skary si przed nim na cig komunikacy francu-

zów z Wgrami '), w sprawie za indygenatu Tokolego, gdy król

w do stanowczy sposób odsun rady rezydenta, zamierza on,

') Ar. J. III, T. III, s. 145.

2) Ms. H. H. u S. fasc. 49 r. 1681 25/11 s. 15 „...a palatino Russiae

Jabonowski per Baronem de Kónigsegg (accepi) an foedus defensivum

proponere debeat, et an existimem, id sibi pro merito apud S. C. M-tem

V-ram tribuendum. Respondi, me non agere solicitatorem nec id sua

Excellentia reuirere, sed si quid mihi forsan ultro propositum fnerit, me

responsurum, ...gratlssima autem semper esse et maxime aestimari sua

a M-te Vra officia".

^) Ms. H. H. u. S. r. 1681 25/IV s. 45, „representavi hodie Campi-

ductori Jablonowscio, quam inconveniens sit cum rebellibus S. C. M-tis,

Vrae tantas in hac Aula faveri corespondentias, ut ipse idem loco suo

exageret". •
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idc za rad nuncjusza, „wpoi ducha opozycyi w przyjació, jak

Jabonowski i inni" ^).

Hetman odpaca wzajemnoci; w cigu roku 1681 udziela

on Zierowskiemu kilkakrotnie informacyi, ostrzega przed zamie-

rzonem maestwem Tokolego z wdow po Rakoczym ^).

Oczywicie caa ta dyplomacya nie bya bezinteresown.

Depesza Zierowskiego z 1681 zaleca, dworowi wiedeskiemu pun-

ktualno w wypacaniu ietmanowi polnemu pensji ^), w^ innej

depeszy z tego roku przypomina o zbliajcym si znowu jej

terminie ^).

Jak wysok bya ta pensya rezydent tym razem nie wspo-

mina, w dwa lata póniej jednak pisze ^), e wda ruski za-
da podwyszenia swej dotyciczasowej, 4000 talarów wynoszcej,

pensyi, które to podwyszenie uzyska on istotnie w postaci je-

dnorazowego zdaje si dodatku 12.000 florenów, na podstawie

rozporzdzenia cesarskiego z czerwca r. 1683 ^).

Jabonowski lawirowa ze zdumiewajc zrcznoci. 30 ma-

ja 1681 r., a wic w dobie najserdeczniejszych jego austryackich

wynurze, pisz Forbin i Yitry, i czowiekiem, na którym naj-

pewniej oprze si mona jest tylko wda ruski, czowiek o do-

brem sercu, a tgiej gowie ^). W tydzie póniej skada Jabo-

nowski ambasadorom solenne przyrzeczenie stworzenia niezale-

nie od króla komunikacyjnej drogi na Wgry ^).

1) Ms. H. H. u. S. r. 1681 6/III, s. 22. „...Collato tamen cum Nuntlo

Apostolico Consilio, amicis, uli Jabonowscio aliisue, oppositionem in-

culcabo".

2) Tame 25/11 s. 16 12/111 s. 27;

3) Tame 25/11 s. 18, „...campiductorl Jabonowski grata fuit pun-

ctualis pensionis praestatio".

4) Ms. H. 11. u. S. r. 1681 26/XI s 119. „...Tempiis adest solvendae

pensionis annuae campiductori Jabonowski..."

5) Kluczycki. Akta do dziejów Jana III, s. 76. 17/III 1683.

c) Camesina Albert: Wiens Bedrangnss im Jahre 1683; VIII Band

Berichte und Mitteilungen des Altertums Yereins zu Wien. Wien 1865,

Anhang s. 190, List Cesarza do Izby nadwornej.

7) Ar. J. III, T. III, s. 145, 201.

^) Tame s. 149. Za stronnika Francyi uwaa Jabonowskiego
take poinformowany odpowiednio Guilleragues, w którego depeszach

znajdujemy czste wzmianki o korcspondencyi, jak prowadzi z wd ru-

skim. A. E. Turquie Vol. 16 s. 262, 326, 354 etc.
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Brak korespondencji Zierowskiego z r. 1682 uniemoliwia

oddanie caoksztatu stosunków, jakie czyy nadal Jabonow-

skiego z dworem wiedeskim; o cigoci stosunków tyci wnio-

skowa mona jedynie z paconej stale, przed i po r. 1682, pen-

sji rocznej.

We francuskich ródach spotyka si ta posta z entuzjaz-

mem jeszcze do koca r. 1682. Dopiero starania Jabonowskiego,

zmierzajce do pogodzenia si z dworem polskim w celu uzyska-

nia na sejmie buawy wielkiej, wywoay podejrzenia Vitry'ego,

który z w^ikszym sceptycyzmem zaczyna odtd traktowa owiad-

czenia wdj ruskiego ^). Pomimo to, jeszcze w grudniu, po publi-

cznjch ju wjstpach Jabonowskiego '^) w pertraktacjach o lig

z rezydentem cesarskim, stawia Ludwik XIV, pomimo skpego
naogó budetu przekupstw, pensj hetmana na pierwszem po-

staremu miejscu, zalecajc tjlko pew^n ostrono przj jej pa-

ceniu ^).

Niewiadomo istotnie co w tem wszjstkiem podziwia, czj

bezgraniczn przebiego i zrczno wdj ruskiego, czj równie

bezgraniczne niedostwo ówczesnej djplomacji warszawskiej.

Oportunistjczne impulsj Jabonowskiego nie wjpeniaj
caoksztatu jego jcia politjcznego. Prócz dnoci o podkadzie

mniej lub wicej materjalnjm, daj si spostrzedz u niego aspi-

racje na tle monarchicznem.

Jeszcze w r. 1679 rozda on midzj wojsko 50.000 talarów *),

co wzbudzio silne podejrzenie u króla, którj odtd widzia w Ja-

bonowskim gronego rjwala, jeli ju nie dla siebie, to dla

upragnionej elekcji królewicza Jakuba. Korespondencje francu-

^) Ar. J. III, T. III, s. 236, „...j'observerai a Tayenir de pres la con-

duite de ce Palatln, afin de n'y etre pas trompe"; s. 252 „...les lialsons,

qu'il prend avec la Relne de Pologne, me sont un peu suspectes. Tame 258.

2) Rp. bibl. Krasiskich Vol. 4554 s. 257.

5) Ar. J. III, T. III, 8. 299. Nie rozwia wreszcie tych zudze i sejm

r. 1683. Pogodzony z dworem polskim „szef sztabu" bliskiej ju wypra-

wy wiedeskiej figuruje mimo wszystko na czele listy, wysanej z Wer-

salu do Berlina, zawierajcej jednostki przychylnie dla Francyi usposo-

bione, zdolne „de donner au roi et a la reine (de Pol.) les mortiflcations,

qu'ils ont si blen meritees". S. Rubinstein 1. c. s. 154 i 155.

4) Ar. J. III, T. II, s. 338 24/XII 1679.
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skie mówi bardzo wyranie ^), i wojewoda ruski przygotowy-

wuje sobie grunt w spoeczestwie, by na wypadek „zmiany"

(cliangement) znale poparcie u narodu na polu elekcyjnem.

Nie kry si z tem zreszt sam Jabonowski. W depeszy

z dn. 5 lutego r. 1682 daje Vitry relacy rozmowy, jak mia

z hetmanem. Wda ruski uwaa si jawnie za kandydata do suk-

cesyi tronu po Janie III. Plany te snuje ju oddawna. Obiecuje

sprzeciwi si upragnionej przez króla lidze z cesarzem i ze

Szwecy.
,,Wytomaczyem ^) mu, pisze Yitry, zapatrywania WKMo-

ci,—odpowiedzia mi, i rozumie doskonale, co cic powiedzie,

e jedynym celem przymierza polskiego z dworem wiedeskim

jest maestwo królewicza z arcyksiniczk etc. etc... W kocu

da mi do zrozumienia, e mówi to od siebie oraz, e niczego

si tak nie boi, jak wzmocnienia dworu królewskiego".

Obawiajc si wyniesienia tego, ba si on jednak podobno

najbardziej samego króla. Pose pruski v. Krokov, który przyby

do Warszawy na sejm r. 1683, charakteryzujc senatorów jako

ludzi wystpujcych miao tylko poza plecami króla, najbardziej

tchórzliwym czyni wd ruskiego ^).

Charakterystyki prywatnego ycia hetmana prawie, e nie

1) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 26/III 1681 X» 70 Ar. J. III, T. II 364

24/lil 1680 „Le Palatin de Russie, se flattant de son cote en cas de la

mort du Ro,i de Pol. d'occuper sa place, ayant une partie' de Tarmee

a sa dYOtion..., profite adroitement de la conjoncture et des fautes de

cette Cour, se fortiflant par de grandes alliances, sans se declarer pour

aucun" etc.

2) Gerin Charles. Le Pap Innocent XI. Revue des qu. histor. T. 39

s. 118 dop. „II se pose ouvertement comme candidat a la succession de

Sobieski, et en attendant ii met au servlce de la France le pouvolr, que

lui donn son titre de grand genera. II a depuis longtemps concu des

vues pour le trOne de Pologne en cas de changement. II promet de s'op-

poser a la ligue de la Suede avec TEmpereur, desiree par Sobieski.

Je lui expliquais a demi-mOt les intentions de V. M. II me repon-

dit, qu'il entendait fort blen, ce que je disais, que Talliance avec la cour

de Vienne n'a pas d'autre motif, que Tinteret de la familie royalo, Tespoir

d'un mariage avcc une archiduchesse etc... Enfin, Sire, ii m'a donno lieu

de croire par ce dscours, qu'il parlait pour lui meme, et qu'il craignait

plus quo personnc Teleyation de la maison royale".

3) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 110.
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mamy. Niesiecki sawi pobono hetmana; Morstin, czy to dziki

sympatyi partyjnej, czy te ulegajc suggestyi, któr ten dziwny

czowiek zdoa tak narzuci otaczajcej go sferze, zwie go czo-

wiekiem o sercu francuskiem, jednostk dzieln i dobr ^).

Jeli poprzednie charakterystyki szwankuj niekiedy bra-

kiem materyau ródowego, lub jego jednostronnoci, to ocen
dziaalnoci Morstina utrudnia poniekd okoliczno odwrotna,

mianowicie zbyt liczny i wszechstronny zasób opracowa i róde.

Z jednej strony polityczna rola czowieka, który wobec nie-

dostwa ambasady Vitry'ego dwiga na sobie cay ciar kiero-

wnictwa partyi francuskiej, z drugiej intellektualne i psychiczne

wartoci pisarza i poety sprawiy, e na tej, pod kadym wzgl-

dem nieprzecitnej jednostce, skupio si zbyt wiele wiata, by

byo tu jeszcze miejsce na danie czego wicej, ni uzupe-

nienie kilkoma rysami charakterystyki postaci, której szerok

i subteln analiz zajmowali si zarówno historycy, jak badacze

literatury polskiej.

Ubiege dzieje podskarbiego znamy ju do pewnego stopnia

z poprzednich rozdziaów. Ambasada jego w r. 1679 we Francyi

nie przysporzya mu sympatyi spoeczestwa; ferment, jaki wy-

woao kupno majtku, a zwaszcza przyjcie urzdu sekretarza

na dworze wersalskim, zaagodzony poowicznie na sejmie r. 1681,

wystpuje ponownie ju z kocem tego roku.

Sejmik wdztwa sandomierskiego wyprawi ^) deputatów do

króla z daniem wydania podskarbiemu mandatu, gdy za król

zwleka, zasaniajc si formalnociami prawnemi, ponowiono

interpelacye te i doprowadzono ostatecznie do tego, e w dniu

22 stycznia 1682 r. rozesane zostay „epistolae deliberatoriae" 3),

w których król mandat Morstina i ewentualne zwoanie w tej

sprawie sejmu poddawa decyzyi senatorów.

Odpowiedzi*) brzmiay pomylnie dla podskarbiego. Prawie

wszystkie listy owiadczyy si za umorzeniem sprawy, lub poko-

^) Ar. J. III, T. II, s. 365. „Bon. Coeur francais, brave homme".

—

Podobnie D'Aleyrac Anecdotes de Pologne T. I, s. 16.

2) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie r. 1682 20/1 A'2 6. Gazette de France

1682 8. 107.

'*) Rp. Cztr. 419 s. 306. Ernest Deiches. Koniec Morstina s. 46.

*) Rp. Cztr. 419 s. 306.

Polska przed odsiecz wiedesk. 11
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jowern jej zaatwieniem. Gazette de France podaje niezwykle

liczn cyfr 115 odpowiedzi^), wród których 105 miao broni

podskarbiego. Motywem zreszt gównym bya tu nietyle sym-

patya dla Morstina, ile obawa zakócenia sejmu, lub wytworzenia

warunków, w których atwo mogy by si byy rozwin wypadki

analogiczne z ekscesami Lubomirskich czy Zebrzydowskich.

Charakterystyczn jest odpowied biskupa uckiego ^), który

zwraca ostronie uwag króla na to, i, wobec zamierzonej

przez niego sukcesyi tronu, naley raczej zjednywa sobie, nie

za zraa, dygnitarzy polskich.

agodny wynik skierowanych przeciwko sobie ataków za-

wdzicza Morstin w duym stopniu poparciu poselstwa francus-

kiego. Opiekuje si ono nim gorliwie w czasie sejmu r. 1681,

kiedy to, jak pisze Zierowski ^), udao si ambasadorom nawet

w nuncyusza wpoi przekonanie o niewinnoci podskarbiego; nie

opuszczaj oni go w dobie napaci deputatów sandomierskich.

Prócz solidarnoci partyjnej, du gwarancy pomocy ze strony

Francyi byy zobowizania finansowe, jakie ambasada paryska

zacigaa raz po raz u zasobnego zawsze w pienidze magnata.

Zobowizania te, których zwrotu domaga si on w cigu r. 1682

kilkakrotnie, bez skutku zreszt, a które wynosiy olbrzymi

kwot 600.000*) franków, stanowiy zarazem najsilniejszy wze,
wicy Morstina z interesami króla Ludwika XIV.

Kampania przedsejmowa z koca r. 1682 wznowia umorzon

zdawao si spraw Morstina, wysuwajc j ponownie na czoo

walki stronnictw. Zajmuj si kwesty t zarówno wrzeniowe sej-

miki trybunalskie ^), przyczem do duy ich procent uleg dziki

tej wanie bodaj sprawie zerwaniu, jak i przedsejmowe, odbyte

w grudniu, w laudach swych prawie zawsze polecajce posom

energiczne upomnienie si o skarbowe i polityczne naduycia

podskarbiego.

1) Gazette de France r. 1682 s. 239.

2) Witwickiego.

8) Ms. H. H. u. S. fasc. 49 r. 1681 25/IV s. 45. „Legati Gallici

omnibus modis excogitabilibus Morstinie patrocinantur. Ipsumue Apo-

stolicum Nuntium induxerunt, ut crediderit, nisi causa Morstinii compla-

netur Comitia, ejus instinctu facile rumpenda".

*) Deiclies. Koniec Morstina s. 17.

'^) Tame s. 56.
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Morstin rozpoczyna w okresie tym gorczkow dziaalno.

Wzmocnienie stronnictwa francuskiego warunkowao oczywicie

zapewnienie osobistego jego bezpieczestwa; wszystkie zdobycze

polityczne i cay wogóle zewntrzny blask potgi stronnictwa

przypisa naley nie Vitry'emu, lecz czynnemu na wszystkie strony

podskarbiemu.

On pozyskuje dla Francyi ród Sapiehów, podtrzymuje da-

wnych stronników, zapewnia sobie zdolnych do zerwania sejmu

posów na wypadek, gdyby liga osigna szanse powodzenia.^)

Przez maestwo córki swej z Kazimierzem Bieliskim, woje-

wodzicem malborskim, wprzga, jak sam pisze do Ludwika XIV,

„potny dom w rydwan interesów i usug WKMoci". ^)

I szczególna rzecz. Pomimo wysunicia Morstina na czoo

partyi, pomimo serdecznoci okazywanych mu przez króla fran-

cuskiego w kadej niemal depeszy, bezwzgldnego zaufania

Wersalu nie osign on nigdy. Wierzono tam w zdolnoci po-

lityczne i znaczenie podskarbiego, nie uwierzono do koca

w szczero jego francuskich sympatyi.

W^ czerwcu r. 1682 spotkay si z siln podejrzliwoci am-

basadora stosunki Morstina z królow; w listopadzie, omawiajc

poszczególnych stronników francuskich, pisze o podskarbim Lu-

dwik XIV: „Moe 3) Pan sucha jego rad i wskazówek, nie po-

legajc wszake na nim zbytnio, ile e zna go Pan, jako czo-

wieka, kierujcego si wicej rozumem, ni dobr wiar". Okre-

lenie to powtórzone jest w nastpnej zaraz depeszy, w doso-

wnych niemal wyrazach.

1) Ar. J. III, T. III, s. 320. „...afin de me precautionner contr ce

qui pourrait etre propose dans la Chambre des Nonces en faveur de TEm-

pereur, je travaille sous malns par le moyen du Gr. Tresorier a m'as8U-

rer de quelques uns des Nonces, afin de m'en pouvolr servir utileraent

dans Toccasion. II me repond deja de deux ou trois, qui feront leur

devoir, mais afin de les mieux encourager, ii sera besoin de leur falre

quelques gratifications de la part de Yotre M-te". — Rp. Ak. Um. Teki

Rzymskie r. 1682, Ni 87.

2) Deiches. Koniec Morstina s. 53; Bibl. Ord. Myszk.; listy Sob.

wyd. Helcia s. 354.

3) Ar. J. III, T. III, 8. 222. „Vous pouvez... prendre ses conseils et

ses avis, sans neanmoins vous y trop abandonner". Podobnie na poprze-

dniej stronicy „sans neanmoins vous abandonner a celui-ci, que vous

savez avoir plus d'esprit, que de bonne foi..."
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Sd ten stosowany by do czowieka, który sta konsekwen-

tnie do koca przy sztandarze francuskim, gdy wszyscy inni, czy

dla zysku, czy z obawy, sztandar ten ju opucili.

Raczej konsekwentnie ni wiernie. Nie uczucie wizao go

z Francy, lecz prosty cisy rachunek.

Na postaci Morstina, zajmujcej biegun przeciwlegy stron-

nictwu dworu, koczy si szereg ludzi, grupujcych si w Polsce

przy ambasadzie francuskiej.

Szereg ten topnieje, jak widzielimy, stopniowo coraz

bardziej.

Wobec oszczdnociowego systemu i obojtnoci dla spraw
polskich Ludwika XIV^ i niezwykej apatyi Vitry'ego z jednej

strony, a wietnej polityki ugodowej króla polskiego z drugiej,

—

wszelkie wysiki Morstina szy na marne.

Katastrofa pooya niebawem kres i tym usiowaniom;

stronnictwo francuskie przestao wogóle na pewien czas istnie.

Katastrofa ta, cho jest waciwie uwieczeniem charakterystyki

stronnictwa opozycyjnego, musi by jednak traktowana w zwizku
ze zronitem z ni organicznie tem, poprzedzona tedy krótkim,

choby przebiegiem dziejów sejmu roku 1683.



X. Sejm.

Dnia 27 stycznia 1683 r., zgodnie z zapowiedzi uniwersaów,

sejm si rozpocz. Cliwia w jakiej si odbywa odrazu wy-

cisna na nim swe pitno. Ju wstpne kazanie ^), jakie mia
w katedrze ks. Jan Popawski, byo waciwie pomienn mow
polityczn, zachcajc posów do jednoci, króla do czynu,

a wszystkicli do wojny z Turcy,

Po powrocie do zamku rozpoczto obrady. Zagai je mar-

szaek ostatniego sejmu Lubomirski, a zaznaczywszy rozpaczliwe

pooenie Polski od czasu zerwanego sejmu i konieczno zara-

dzenia zemu, wskaza na Rafaa Leszczyskiego, krajczego ko-

ronnego, jako na kandydata do laski sejmowej.

Obiór przeszed gadko, nazajutrz poprowadzi ju Leszczy-

ski izb na powitanie do króla 2).

Od tronu przemawia kanclerz:

Polska zagroona ze wszech stron; Hannibal ant portas;

vel bellum, vel interitum Reipcae; wojska prawie niema, fortece

nadgraniczne opuszczone. I przy tem wszystkiem jeszcze brak

^) Rp. Cztr. Vol. 179, s. 227. ródem, na którem si tu gównie
oparem, jest dyaryusz sejmowy, jaki zawieraj Teki Naruszewicza

w Rp. Cztr. Jako ródo ma dyaryusz ten powane braki: ukad jego

nie jest jednolity i wyranie z rónych autorów zestawiony; pierwsza,

aciska cz, obejmujca drobny okres sejmu od 27/1 do 15/11, napisana

jest wprawdzie szczegóowo, ale rozwlekle i bardzo niejasno; druga,

—

polska, popada w przeciwn ostateczno, jest bowiem zbyt zwiz i la-

koniczn i na miano raczej obszernej relacyi, ni dyaryusza zasuguje.

Du warto uzupeniajc ma wobec tego uamkowy dyaryusz tego
sejmu, spisany przez poselstwo brandenburskie, a w streszczonym prze-

kadzie podany w Tekach Lucasa.

2) Rp. Cztr. Vol. 179, s. 235. Dyaryusz.
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zaufania do króla, czepianie si spraw drobnej wagi, jak opó-

nienie uniwersaów, a lekcewaenie rzeczy tanti momenti, jak

regularne pacenie podatków ^). Wszystkie te sprawy le w kom-

petencyi sejmu, który te energicznie zaj si niemi musi.

Po przemówieniu kanclerza przystpiono do zaatwienia

wstpnyci spraw sejmowych, oraz do draliwego zawsze na sej-

mach rozdawnictwa wakansów ^). Tym razem nie wywoao ono

wikszych zatargów. Nadanie buawy wielkiej Jabonowskiemu

przyjto naogó z uznaniem. Hetmanem polnym, a zarazem wd
beskim mianowany zosta Sieniawski. Lask nadworn uzyska

Lubomirski, wakujce po nim chorstwo koronne,— Rafa Lesz-

czyski. Z godnoci litewskich buawa dostaa si Sapiee, je-

dynie za kasztelania wileska daa powód do zacitych sporów

o ni króla z litwinami.

"Wszystkie tedy prawie wybitniejsze stanowiska rozdane zo-

stay midzy stronników francuskich. Trudno nie dostrzedz w tem

zasadniczej myli politycznej. Król zdawa sobie spraw z tego,

e partya francuska jest w Polsce zbyt sab, by zdoaa wyzy-

ska na swoj korzy bro, jak dawa jej do rk, zbyt siln

jednak, by mona si z ni byo wcale nie liczy. Std polityka

wzajemnych ustpstw, pozyskanie sobie najtszych gów stron-

nictwa za cen urzdów. Jak trafn bya ta polityka stwierdzaj

depesze Vitry'ego, do którego raz wraz zgaszaj si dawni stron-

nicy z rezygnacy ze suby francuskiej, umotywowan zmienio-

nymi stosunkami z dworem.

Rozdawnictwo wakansów trwao kilka dni; 5 lutego rozpo-

czy si dopiero vota senatorów, zagajone przez biskupa krakow-

skiego serdeczn podzik królowi za „niezmordowan okoo do-

bra Rzpltej prac" ^).

Jak palc spraw byo niebezpieczestwo wojny tureckiej

widocznem byo od pocztku. Za zbrojn reakcy wypowiedzieli

si wszyscy prawie senatorowie, w zapatrywaniach jednak na

istot i rodki owej reakcyi zachodziy do powane odchylenia.

1) Rp. Cztr. Vol. 179, s. 237.

2) Tame s. 247—255. Odczytanie nadanych godnoci odbyo si

5 lutego (8. 255).

3) Kp. Cztr. Vol. 179 Dyaryusz s. 255.



— 167 —

Jedni pragnli ligi z Austry. wojny i odzyskania Kamieca ^) na-

tychmiast. Kasztelan chemiski-), o, a na czasy króla Stefana

si powoa, twierdzc, e z jego mierci polityka polska z zaczepnej

staa si odporn i przez to same odtd klski ponosi. Podobnie

przemawia „in rebus asperis" kasztelan poznaski, Breza ^), oraz

Marcin Ktski, Inni, jak Jabonowski, Bieliski, wicicki bis-

kup chemski, radzili mie si na bacznoci, zwikszy armi
i, uzbroiwszy zamki pograniczne, zaj stanowisko odporne. Li-

twini chcieli czeka na odpowied i ewentualn pomoc Moskwy *).

Nie omieli si wyranie popyn przeciw wojennemu pr-
dowi i Morstin ^), który odosobniony zreszt studzi tylko pore-
dnio zapa wojenny, wykazujc ca ndz skarbu pastwowego
i olbrzymie ryzyko wikania si w wojn.

Popar go jeden tylko Grzymutowski "). W lig nie wierzy,

caa impreza niepewna, bo oparta na dobrej wierze, a pozba-

wiona gwarancyi. Kunktatorstwo ma mnóstwo dróg w^yjcia, na-

tomiast liga jedn tylko, t. j. wojn z Turcy. W razie wyga-

1) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 259 Votum biskupa Kijowskiego.

2) Tame s. 277.

3) Tame s. 273.

4) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 287.

5) Tame s. 284. Dosownie za dyaryuszem: „Non ex falsa, sed

ex clara speculatione prudentiam et fortitudinem S. R. M-tis, intuendam,

pro gloria gestorum ab ipso in Capitholiura Throni ascensu benignum

bello bonum, pace sagacem ponderosa verborum serie eliciens cum domi-

nantibus se agere asseruit, digressus ad Ottomanicam Potentiam, conver-

tisse illam ad majorem et potentiorem vicinium,? cuiue notum esse,

enarravit, de bello vero loui cum quae sit indifferens propositio in fre-

uentia consiliis inimica religioso involvere potius silentio arbitrabatur.

Inermem Rpcam non optat relinuendam, nec oblata respuenda approbat,

nihilominus taraen secretiori via tractanda differt aegrltatem Thesauri

satis constare..." etc,

6) róda dziejowe T. I, s. 106. Rp. Cztr. Vol. 179 s. 949 sqq. i 453

sqq. Nieufno do Cesarza przebija bardzo silnie. „Da tego Cesarz prób,

kiedy Ociec -ty ex paterna erga Christianitatem zelo gorco nas na

Wojn Tureck stimulabat i jn Rzplta magna ex parte consenserat.

Tentowalimy w Grodnie i potym in Consilio magno w Warszawie Cesa-

rza IMci, pokazowalimy periculum wszystkiego Chrzeciastwa; surdis

auribus przyjmowano nasze postulata ex rationls status, e niechcemy

wojny na siebie zwala".
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nieci domu austryackiego niewiadomo, czy popr lig nastpcy,

moe czescy, a moe wgierscy. Lepiej gra rol dominujc,
ni wiza si traktatem.

Zato doradza wda poznaski gorco wojn z Moskw, która

wicej ziemi wydara Polsce, ni Turcya, cho jest od niej nie-

porównanie sabsza.

Ciarakterystycznym jest fakt, i wnelu senatorów^) powo-

uje si na sejm r. 1681, ubolewa nad jego zerwaniem, które

zniszczyo dobrze ju naprzód posunity plan ligi, przyczem po-

jawiaj si dania, by zwalone zerwaniem konstytucye powoa
nanowo do ycia. Wreszcie Hieronim Lubomirski i Pieniek
cofaj si jeszcze dalej wstecz, proponujc wznowienie skryptu

ad archivum, uchwalonego jeszcze na sejmie grodzieskim r. 1679. 2)

Z innych kwestyi, poruszanych przez senatorów, najwicej

uwagi powicili oni sprawie proponowanej niedawno królowi

medyacyi midzy Ludwikiem XIV, a cesarzem, na co naogó za-

patruj si przychylnie.

Wysoki poziom polityczny, na jakim utrzymywa si sejm

przez czas trwania wotów senatorskich, obniy si po ich

skoczeniu niezmiernie. Porzdek dzienny zalegy sprawy pry-

watne, lub mao co od nich waniejsze drobne reformy regula-

minowe, gdy za po nich przysza zawia i draliwa sprawa hodu

ksicia kurlandzkiego, unieruchomio to sejm na duszy czas ^).

Nie tamowao to zreszt dyplomacyi. W dn. 26 lutego odby

hr. Waldstein pierwsz konferency z deputatami sejmu ^). De-

putacya ta liczna, bo zoona z 38 senatorów i posów, nie miaa

1) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 263, 282, 284, 288.

2) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 114.

=*) Rp. Cztr. Vol. 179 s 298 sqq.

^) Kluczycki Akta do dz. J. III. Relatio Nuntii Ap-ci in Polonia

ad secretarium status s. 47; Ar. J. III, T. III, s. 324; Rp. Ossol. Vol. 28

s. 114; Gazette de France r. 1683 26/11 s. 145 „Yallcnstcin cut le 24 (?)

de ce mois audiance publiue du Roi en plein snat, oii la Chanibre des

Nonces se rendit. L'Amb. presenta ses lettres de Creance, une au Roi,

une au Senat, et une au corps de Nobles, qui fut recue par le M-chal de

la Diette. EUes furent lues aussitOt en pleine assemblee et aprs la le-

cture le Comte exposa par un long discours en latin le sujet de son Am-
bassade. Le Gr. M-chal de la Couronne y repondit au nom du Roi, rEve-

que de Cracovie au nom des senateurs et le M-chal de la Diette au nom



— 169 —

jednak, jak si okazao, dostatecznych penomocnictw, wskutek

czego caa konferencja miaa ciarakter nieoficyalny, raczej wy-

wiadowczy i informacyjny.

Poiacy zapytywali, czy cesarz wystpi w przymierzu jako

cesarz, czy jako król Wgier, lub arcyksie Austryi. Ambasador

odrzek, i cesarz wystpiby citnie w imieniu cesarstwa, wy-

magaoby to jednak duszyci pertraktacyi, a na to wobec pla-

nów wojennych czasu niema. Podobnie przedstawia si te spra-

wa z gwarancyami pokojowemi Ludwika XIV, których uzyskania

niema si co w najbliszym czasie spodziewa. Co za do gwa-

rancyi midzy Polsk a Austry, jedyn, ale i w zupenoci wy-

starczajc, jest niebezpieczestwo tureckie, równie grone dla

obu pastw. Zapewnienie Waldsteina, e Austrya dostarczy na

wojn 60,000 onierza, wywoao zdaniem Vitry'ego w deputacyi

polskiej silne niedowierzanie. ^)

Xa nastpnej, w dn. 1 marca 2) odbytej, konferencyi poru-

szono spraw ewentualnej cznoci obu armii wobec nieznanych

bliej planów tureckich, przyczem zgodzono si atwo na wza-

jemne wysanie sobie, celem jednoci akcyi, wyszych wojsko-

wych w charakterze delegatów.

Dalszy punkt, — danie polaków uczynienia Papiea gwa-

rantem umowy, musia uledz zwoce, wobec braku odnonych pe-

nomocnictw nuncyatury. Wreszcie postawia deputacya danie,

by cesarz wzamian za przystpienie Polski do ligi zrzek si

wszelkich, pozostaych jeszcze z r. 1657, praw do Rzpltej.

Hr. Waldstein wymówi si tem, i danie to przekracza jego

kompetency, cile biorc przytem do rokowa o lig nie naley.

Plenum izby sejmowej zajo si lig w kocu lutego. ')

Obrady id zreszt w tempie powolnem. W miar, jak odby-

way si konferencje z hr. Waldsteinem zdaj z nich spra-

w delegaci, jak czyni to np. w dn. 9 marca biskup krakow-

de la Noblesse Polonaise. Us parlerent en latin avec beaucoup d'elo-

quence, et leur reponse fut en termes generaux sans entrer dans aucun

de tai".
i) Ar. J. III, T. III, s, 324 — 325.

2) Kluczycki Akta do dz. J. III, s. 47. Rp. Krasiskich Vol. 4554

s. 287 — 288.

3) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 114.
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ski *), Maachowski, Wyranej opozycji przeciwko lidze w^ izbie

nie byo. Protestacya podkoniuszego litewskiego zatrcaa komiz-

mem ^), opieraa si bowiem na autorytecie kanclerza Zamoj-

skiego, który przed wiekiem sojusz z Austry tak gorco zwal-

cza. Oponowa nieco i Przyjeraski, obieca jednak i on, e pój-

dzie w decydujcej chwili za gosem wikszoci.
Domagano si jednak stanowczo gwarancyi finansowych ze

strony Austryi oraz przysigi cesarskiej, potwierdzajcej i uwi-
cajcej ukad majcy si zawrze.

13 marca rozpoczto obrady nad budetem wojskowym '),

w trzy dni póniej na tajnem posiedzeniu sejmowem odczytano

list Proskiego z Konstantynopola, donoszcy o olbrzymich zbro-

jeniach tureckich *). Tymczasem, w chwili, gdy sprawa ligi wkro-

czy miaa na pomylniejsze jak si zdawao tory, zaszy wy-

padki, które wstrzymay j nagle, krzyujc i gmatwajc zupe-
nie cay bieg sejmu.

Dnia 16 marca przysza przed forum sejmowe sprawa Mor-

stina. W formie nieoficyalnej cigna si ona ju dugo przed

tyra terminem ^). Król ''), który od pewnego czasu przejmowa
regularnie poczt francusk i zdoby t drog cay szereg listów

ambasady, wród nich za dokumenty obciajce bardzo silnie

podskarbiego, zwróci si do w kocu lutego, zrazu za pore-
dnictwem Wadysawa Morstina, póniej wprost, z daniem uspra-

wiedliwienia si z caego szeregu cikich zarzutów i wydania

klucza do niedajcej si rozwiza, cyfrowanej korespondencyi

podskarbiego z Francy.

Streszczenie przejtych listów francuskich, przesane do Wer-
salu, podkrelao nastpujce zarzuty, czynione stronnictwu fran-

1) Ep. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 115.

2) Tame s. 117.

3) Tame.
4) Tame s. 118.

•^) Spraw Morstina bliej si nie zajmuj. Jest jej powicona
do obszerna, cytowana tu ju killiakrotnie, praca p. Delchesa p. t. Ko-

niec Morstina. Zasadniczo z pogldami jego si zgadzam, i na monografii

jego w streszczeniu wypadków tych si opieram, uzupeniajc je tylko

tam, gdzie miaem mono korzystania ze róde, które p. Deichesowi

byy nieznane, a wic przedewszystkiem z Tek Lucasa.
'"') Ernest Deiches Koniec Morstina s. 62 sqq.
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cuskiemu. Najwaniejszym bya oczywicie dno do zmiany

tronu, który zosta jakoby przez Morstina zaproponowany Jabo-

nowskiemu, na co si tene clitnie (grato animo) zgodzi.

Morstinowi zarzucano prócz tego zdrad tajemnic pastwo-

wyci, które bez skrupuu komunikowa Ludwikowi XIV, usio-

wanie zrywania sejmów, warcliolstwo i budzenie w kraju opozycyi

przeciwko królowi ^), wreszcie podwójne poddastwo i stae wiad-

czenia wiernopoddacze wobec Wersalu.

Podskarbi wypar si wszystkiego na posuchaniu u króla,

zada udowodnienia mu dokonanych przestpstw, nie zmiesza

si nawet, gdy mu pokazano jego listy, dowodzc, e w nich wy-

stpnego nic niema. Od wydania klucza wykrca si jednak jak

móg, gdy za król naznaczy komisy do odcyfrowania i przej-

rzenia listów, przewlók spraw do nastpnego dnia, w kocu za
wysa do biskupa krakowskiego on, która z paczem przyznaa

mu si, i klucz ów przed kilkoma tygodniami spalia bez wie-

dzy ma.
To naiwne tomaczenie podskarbiny wywaro bardzo ujemne

wraenie, sam bowiem fakt istnienia cyfrowanych bardzo nie-

dawno listów zadawa kam jej zeznaniom.

Tymczasem ukrywana zrazu sprawa pocza si rozchodzi

wród szerszych kó. Powszechnie widocznem byo odosobnienie

Morstina, dwór nie tai zreszt, i ma w rku dokumenty, które

mog go o mier przyprawi ^). Rozchodziy si i szczegóy owych

dokumentów.

Pose pruski, Yon Krokov, donosi, e wie od Jabonowskiego,

i przejty list podskarbiego mówi o wyborze nowego króla,

o nietgiem zdrowiu królewskiem, i braku zdolnoci') u jego

dzieci. Kandydata na króla trzebaby szuka we Francyi i powi-

nien by si on trzyma niedaleko granic polskich. Zeznania Ja-

bonowskiego agodzi Radziejowski,^ twierdzc, i o wyborze za

^) Midzy innerai ródami mówi o tern take niemiecka broszurka

wspóczesna p. t. „Pohlen wie so kaltsinnig, warum die Hitze der polni-

schen Waffen wider Tiirken vermindert".

2) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 100 l/III 1683.

3) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 130 1 l/III 1683; Lochner Carl:

Uber den Antheil Johann III Sobieski's an dem Entsatze von Wien s. 26,

vid PufiFendorf. Rerum Brandeburgicarum cap. XVIII § 86.
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ycia króla mowy w listach tych niema, wogóe za nie stanowi
one crimen „perduellionis", ani „laesae Majestatis".

Rozchodziy ^) si te ju pogoski o tem, e podskarbi chce

urzd swój zoy, dobra sprzeda i wynie si do Francyi, prze-

ciwko czemu protestowali krewni, dajc ze wzgldu na spadek,

by raczej francuskie swe dobra sprzeda i jako prywatny czo-

wiek w Polsce osiad. Fakt, e zarzuty czynione Morstinowi

oparte byy gównie na korespondencyi ambasady francuskiej,

rzuca silne podejrzenie na jej dziaalno, pozwalajc si tu do-

patrywa jeli nie inicyatywy caej tej sprawy, to w kadym ra-

zie wybitnego w niej wspóudziau.

Vitry kilkakrotnie ubiega si o audyency w celu wyjanie-

nia tej sprawy przed królem. Zrazu zwlekano z tem, wreszcie

14 marca wezwano Vitry'ego do klasztoru Franciszkanów ^). Pry-

watne posuchanie, jakiego spodziewa si i oczekiwa Yitry, za-

stpio demonstracyjne przyjcie, w którem wzi udzia cay
dwór oraz kilkunastu biskupów i senatorów. Rozpocz audyency
biskup warmiski, Radziejowski, zwracajc si do Vitry'ego z for-

malnym aktem oskarenia i dajc wytomaczenia postpowania

jego wobec króla i praw Rzpltej.

Ambasador nie da mu dokoczy, stwierdzajc, i nie przed

trybuna tu przyby i przed nikim, prócz swego króla, nie jest

obowizany si usprawiedliwia. Wreszcie, wyparszy si ogól-

nikowo wszystkich zarzucanych mu detronizacyjnych zbrodni, wy-

szed uraony z sali.

Z chwil wcignicia w gr ambasady francuskiej sprawa

nie moga duej pozostawa w ukryciu. Na trzeci dzie po kon-

ferencyi u Franciszkanów wystpi ze spraw t pora pierwszy

wobec izby sejmowej podkanclerzy, Jan Gniski, dajc wypo-

wiedzenia si stanów wobec niecnej dyplomacyi ambasady fran-

cuskiej i jej polskich stronników. Przemówienie swe popar

Gniski szeregiem cytat wyjtych z korespondencyi, przyczem

zdaje si, i urywki te zostay nieco przejaskrawione i w odpo-

wiednio tendencyjny sposób odczytane.

1) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 130 12/111 1683.

2) Ar. J. III, T. III, s. 338; Kluczycki s. 57. Relatio Nuntii Ap-ci

wreszcie Rp. Cztr. Vol. 179 s. 187 „Uwiadomienie z Warszawy", podaj
mnóstwo szczegóów o sprawie Morstina.
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Powsta niebyway tumult. Morstin chcia przemówi, lecz

wzburzona izba, zgiekiem nie dala mu doj do sowa, w sali

rozlegay si okrzyki „milcz", a nawet „crucifige" ').

Wzmianki odczytywane przez Gniskiego dotyczyy caego
szeregu osób, std te zaledwie krzyki przycichy, porwa si
do obrony najpowaniej skompromitowany hetman wielki koronny,

Jabonowski -) i w pomiennej przemowie, trzaskajc szabl, wy-

par si wszelkiego kontaktu z party francusk, zapewniajc,

i zawsze suy i suy bdzie wiernie królowi polskiemu. Po
nim dowodzi niewinnoci swej marszaek Lubomirski ^) i hetman

w. litewski. Pac, który za rzucanie kalumnii grozi ambasadorowi

francuskiemu zbrojnem spotkaniem i skarg w Paryu.

Wszyscy ostentacyjnie zrywali wszelkie dalsze stosunki

z podskarbim. Charakterystycznym jest fakt, e podczas gdy

przemówienie Morstina z tak namitn spotkao si opozycy,

to usprawiedliwienia póniejszych mówców przyjmowano wprost

z entuzyazmem. Najgorcej oklaskiwa je pono sam król.

Cae posiedzenie sejmowe ze rody dn. 17 marca powi-
cono wycznie sprawie Morstina. Pomimo i wedug nuncyusza

panowaa jeszcze w izbie „furiosissima terapesta", wzburzenie

uspokoio si jednak o tyle, i rozpoczto nad spraw podskar-

biego prawidowe obrady. Dobijano si doranego „sumaryczne-

go" sdu nad podskarbim. *) Inni protestowali, a powoujc si

na prawo, dali przeprowadzenia sprawy tej drog normalnego

procesu.

Dyskusya ta wykazaa dobitnie ^), jak dalece wszyscy opu-

cili Morstina. Polityka dworu odnosia wspaniae zwycistwo;

kogo nie pozyskano wakansem, ten opowiada si teraz silnie

przy królu z obawy przed kompromitacy czy to wobec samego

króla, — czy groniejsz moe jeszcze, — wobec sejmu.

„Niewiadomo, pisze v. Ivrokow, przez kogo podskarbi jest bar-

dziej znienawidzonym, przez dwór, czy przez swoich przyjació".

1) Rp. Ossol. Teki Lucasa VoI. 28 s. 134 16/III.

2) i 3) Tame.
4 Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 135.

5) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 138 „...es ist nicht etwas zu

sagen, ob der M. iibler stehe bel dem Hofe, oder bei seinen Freunden".
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Lasocki *), gówny przeciwnik procesu sumarycznego, uwzgl-

dnia jedynie nielegalno podobnego postpowania z punktu wi-

dzenia prawnego,—bezprawie, które mogoby si spotka z reak-

cy ^Y rodzaju ekscesów Lubomirskiego, lub Radziejowskiego,

nie wspomnia za ani sowa o rzeczowej stronie sprawy, gdy
oskarony by mu absolutnie obojtny. Opozycje Kierdeja i Grzy-

mutowskiego równie miay mocno niezdecydowany charakter.

Morstin na sesyi tej obecnym nie by. Wykrci si chorob;

senatorów, którzy po niego do domu przyjechali, przyj zakata-

rzony 2) w óku i owiadczy, e usprawiedliwi si nazajutrz.

Zaniepokojony jednak wojownicz postaw sejmu uderzy

w pokor i tego dnia jeszcze wysa do króla zicia swego.

Bieliskiego. Konferencya z królem trwaa póno w noc, za-

koczya si za rezolucy, by Morstin, zoywszy swój urzd,

podda si wyrokowi króla.

Rezolucy ta, usuwajca spraw z pod kompetencyi sejmu

i powierzajca j królowi, skonnemu ju od pewnego czasu do

polubownego zaatwienia sprawy, napotkaa na siln opozycy

sejmu. Nie przemoga jej obrona, z jak wystpi we czwartek

18 marca podskarbi. Przemówienie ^) dwuznaczne, beztreciwe,

naszpikowane cytatami nie zrobio dodatniego wraenia w izbie.

Haasy skierowane przeciwko niemu trwaj jeszcze do koca ty-

godnia; sejm debatuje nieustannie nad ostateczn w tej sprawie

decyzy. «)

Dopiero w dniu 20 marca zapada uchwaa, odraczajca pro-

ces Morstina do nastpnego sejmu. Wyrok tymczasowy odbiera

Morstinowi jego urzd i wyklucza go z posiedze rady senatu.

Nadto zobowiza si podskarbi do wydobycia z Francyi

i oddania w rce króla duplikatu klucza cyfrowego i klejnotów^)

1) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 397.

2) Rp. Ossol, Teki Lucasa Vol. 28 s. 119.

3) Zauski. Epistolae hist. fam. T. I cz. II s. 822. Rp. Cztr. Vol. 179

8. 403 Zbiór pamitników Niemcewicza T. V s. 295.

«) Sobieski chcia (Teki Lucasa VoL 28 s. 137 22/IV) spraw Mor-

stina poruczy sejmikom, eby skompromitowa wobec narodu odnonych
senatorów, ale cofn t myl, gdy to pozrywaoby sejmiki.

5) Pewne szczegóy, dotyczce tranzakcyi Morstina z klejnotami

koronnemi, zawiera Zbiór pamitników Niemcewicza T. III s. 70 sqq.
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koronnych, jakie zastawi on tam bezprawnie jeszcze w czasie

ambasady swej z r. 1679 oraz do wystawienia „w dowód posu-
szestwa dla Rzpltej" kilku setek onierza.

Na tem zakoczya si narazie ta tak synna i w ródach
wspóczesnych tak szeroko omawiana sprawa.

Morstin znika zupenie z powierzchni codziennego ycia,

a wraz z t jego mierci polityczn nastpuje ostateczna ruina

prowadzonego przeze stronnictwa francuskiego, zagada, z któ-

rej Vitry nie zdoa si ju podnie, tak jak poprzednio nie zdo-

a jej zapobiedz. Strach, przynta, czy sympatya zjednoczyy

spoeczestwo polskie w obozie króla.

Dalsze dzieje Morstina nie wi si ju cile z Polsk.

Uniwersa z dn. 3 maja 1683 r.
i) informowa wprawdzie

szlacht o stanie sprawy byego podskarbiego i, zapewniajc o ci-

sem trzymaniu si przez dwór litery prawa, zapowiada przepro-

wadzenie procesu sejmowego, Morstin jednak z pod tego sdu
spoeczestwa si wyama.

W cigu lata dokona on sprzeday wikszej czci swych

dóbr 2), poczem w poowie wrzenia, w porze tedy, gdy król by
pod Wiedniem, wyjecha, wbrew danemu dwukrotnie sowu, nie-

postrzeenie do Gdaska, a stamtd z kocem padziernika na

zawsze ju do Francyi. Z zobowiza jego jedno tylko zostao

spenione, walczya mianowicie pod Wiedniem chorgiew jego,

liczca 150 ludzi ^). Klucz cyfrowy i klejnoty nie opuciy ju
nigdy Francyi.

Zawierucha, wywoana spraw Morstina, cho staa si dla

sejmu gronym hamulcem, nie zdoaa jednak przerwa nawiza-

nych i prowadzonych poza obrbem sejmu rokowa z ambasad
cesarsk.

Posuwaj si one pomimo wszystko wci naprzód. Tre
ich jest waciwie rozwiniciem ogólnikowo tylko omawianych

poprzednio tematów, przejciem do konkretnych artykuów

traktatu.

1) Rp. biblioteki Zamojskich Vol. 1787 s. 321. Rp. Cztr. Vol. 179 s.

101 i 509.

2) Deiches. Koniec Morstina s. 93 sqq.

3) Kluczyckl. Akta do dz. J. III: Komput wojsk s. 336.
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dania polaków daway si streci w czterech punktach ^):

1) Uniewanienie politycznych zobowiza polskich z roku 1657.

2) Zniesienie dugu, cicego od owych czasów na salinach wie-

lickich. 3) Okazanie pomocy skarbowi Rzpltej w postaci poyczki

200,000 talarów na pierwsze zacigi. 4) Zaprzysienie ligi przez

obu panujcych. Poza tymi jawnymi, kry si jeszcze postulat

pary królewskiej ^), osobisty i tajny, a dotyczcy maestwa Jakuba

z jedn z arcyksiniczek. Pierwsze trzy z poród wymienionych

postulatów nie wywoay silnej opozycyi ze strony austryackiego

poselstwa; w formie warunkowej, uzaleniajc to dojciem do

skutku ligi, zgodzono si tu atwo na ustpstwa. Spornymi po-

zostay dwa ostatnie punkty, maestwo królewicza i przysiga.

danie dworu byo szkopuem, który nie wystpuje wprawdzie

jawnie w obradach, któremu jednak korespondencye Vitry'ego

i nuncyusza wybitne przypisuj znaczenie.

Nuncyusz wyraa z tego powodu obawy o dojcie do skutku

przymierza i usiuje wytomaczy królowej, e, pominwszy tru-

dnoci przeprowadzenia podobnego punktu, osabi to jeszcze, za-

miast wzmocni, szanse sukcesyi, Francya bowiem nie dopuci

nigdy do owadnicia tronu przez czowieka do tego stopnia

zwizanego z Austry, a i w Polsce wybuchnie protest przeciwko

absolutystycznym zamachom Jakuba. ')

Jeszcze powaniejsz przeszkod okazaa si sprawa przy-

1) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 51. Relatio Nuntii Ap-ci Rp. Kras.

Vol. 4554 s. 291.

2) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1683 lO/III .Ks 19. Nuncyusz oba-

wia si wprost, e razem ze spraw Morstina moe to rozbi zupenie

sejm. Podkanclerzy by u Zierowskiego i mocno naciera o to, ale rezy-

dent odpowiedzia, e arcyksiniczka przeznaczona ju dla kogo innego.

Ogromnie to sturbowao podkanclerzego, który by zwolennikiem tego

projektu. „Perde quasi la parola ne volse a passare ad altre materie

onde temei di uakhe gran variatione. II Re, che e assai prudente e pre-

vedeva le difficolta meglio, che la Regina et i ministri ne si era lusingato

eon la speranza, non si e mutato niente nel suo operare". Du llamel de

Breuil. Sobieski et sa politiue de 1674 — 1683. Rev. d'hist. diplom. 1894

8. 57. dop. relacya Contariniego, „Per trapiantarli (Koron) nel tompore

del flglio, conosce al presente non n'esse altro modo, che awicinarsi alla

parte Cesarea, aspirare alle nozze deli Archeducessa e eon ualche de-

gna inipresa conciliarsi la gratitudine di tutto runiversale del Regno".

») Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1683 24/11 J\s 16.
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sigi. Hr. Waldstein zasania si jak móg powag monarcliy,

Ittóry nie przywyk do potwierdzania sowa swego przysig, w de-

putacyi polskiej jednak wywoaa odmowa ta bardzo ujemne wra-

enie, w sejmie za, wrcz konsternacy.

Cay ^) porzdek dzienny dugiej l5:ouferencyi z dn. 17 marca

zaja kwestya przysigi. Waldstein powoywa si na liistory,

która adnego z cesarzy nie zmuszaa nigdy do skadania tego

rodzaju przysig; polacy obalali ten argument stwierdzeniem

faktu, e arcyks. Maksymilian zoy po Byczynie przysig, e
si o tron polski wicej ubiega nie bdzie.

adna ze stron nie chciaa ustpi, odmowne za stanowi-

sko ambasadora podniecao jeszcze bardziej podejrzliwo pola-

ków. Nad kompromisem pracowa usilnie nuncyusz. Porednic-

two jego, zrazu bezowocne, osigno skutek z ciwil, gdy po-

jawia si myl zoenia przysigi w formie poredniej, w rce
papiea, za porednictwem kardynaów protektorów obu pastw,

projekt, który zosta przyjty z ywem zadowoleniem przez obie

strony.

Prócz urzdowych konferencyi, odbywa ambasador czste

narady z nuncyuszem. 2) Na jednej z nich, w dniu 21 marca,

poruszono kwesty kunktatorstwa rokowa pokojowych i wypy-
wajcego std niebezpieczestwa ugrznicia z niemi u brzegu.

Poruszono wszelkie spryny. Nuncyusz rozpocz agitacy

wród biskupów ^), odby konferency z kanclerzem, skoni Ma-

ry Kazimier do wywarcia presyi na króla, Janowi III w cigu

dugiej audyencyi wykazywa raz jeszcze ca wano doko-

czenia rozpocztego dziea. Króla zreszt przekonywa nie byo

trzeba. Okazywa on nie mniej od nuncyusza zapau i energii,

skary si jednak na sejm i senat, e spraw niepotrzebnie ci-

gn, wicej na krasomówstwo i na form, ni na tre rokowa
zwracajc uwag. Biada dalej król nad wadami polaków, ich

1) Kluczycki Ak. do dz. J. III s. 55. Relatio Nuntii Ap-ci. Du Ha-

mel de Breuil: Sobieski et sa politiue, Rev. d'hist. dipl. r. 1894 s. 65. Re-

lacya Contariniego. „Come Polacchi mantengono la gelosia di restar soli

e abandonati non acconsentono ad alcun impegno senz ii giuramento, che

tolga loro la sospettione e la diffidenza".

2) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 60. Rps Kras. Vol. 4454 s. 297.

3) Kluczycki Ak. do dz. J. III s. 61.

Polska przed odsiecz wiedesk. 12
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skonnoci do zbytku i wygód, która zabija w nich stopniowo

ich dawne, rycerskie zalety.

Dziwnem jest twierdzenie, z jakiem mia jakoby wystpi
król, i wolaby, by pad Kraków, ni Wiede ^), gdy pierwsza

klska przy wspódziaaniu Austryi z Polsk daaby si rycho

powetowa, podczas, gdy upadek Wiednia, a z nim Austryi, od-

ciby Polsk od cywilizowanego wiata Zachodu. W zapatrywa-

niach tych widzia nuncyusz przenikliwo i wielkie zdolnoci

króla w sztuce wojowania.

Gorliw agitacy rozwinito i w sejmie. W dniu 6 marca'')

min termin legalnego sejmu, obrady trway dziki wywalczanym

z dnia na dzie prolongatom, niebezpieczestwo zerwania grozio

nieustannie.

W obradach sejmowych nad lig, wznowionych po sprawie

Morstina, pierwiastków dyplomatycznych niema, dziki bankruc-

twu stronnictwa francuskiego, prawie zupenie. Opozycya ma pod-

kad czysto ekonomiczny, na pierwszy plan wysuwaj si debaty

podatkowe, oraz walka zda, czy pod wzgldem finansowym projekt

ligi i wojny z Turcy wytrzymuje lub nie wytrzymuje krytyki.

Deklaracye województw, obliczone wedug taryf z przed lat

dziesiciu, nie wystarczay nawet na zapacenie dawnych, zaci-

gnitych u wojska dugów. ^) Posowie zasaniali si instrukcya-

mi sejmikowemi i starali si zwali cay ciar ligi na majce
wpyn do skarbu subsydya cesarskie i papieskie. ^) Dnia 28

marca ^) odbya konferency z nuncyuszem delegacya sejmowa, zo-

1) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 61. Relatio „...piu apprendeva la

caduta di Yienna, che di Cracovia, perche uesta potriasi ricuperare,

slando, come fra le forbici fra la Polonia e TAustria; non cosi Yienna,

perduta la quale, la Polonia seria quasi tagliata fuori delia Christia-

nita, nel qual discorso mostro la sua penetratione e la gran capaciti et

eccellenza neirarte delia guerra".

2) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 114.

3) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 326 sqq. Dyaryusz.

^) Gazette de France 1683 s. 217 „...les Palatinats ont beaucoup

de pcine de consentir aux contributions, allcguant, que les sommes pro-

mises par le Pap et par l'Empereur peuvent suffire pour mettre sur le

pled les Troupes, que la Pologne a resolu de lever."

>) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 325 Dyaryusz. Rp. Ak. Uni. Teki Rzymskie

1683 31/III M 29 Dcputacya 4 senatorów i 6 posów pod przewodnictwem
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ona z 10 biskupów i posów, celem ostatecznego poinformowania

si co do iloci i terminu sybsydyów papieskich. Wynik jej by
zgoa nieoczekiwany. Nuncyusz wprawdzie zacica nadal do wojny,

w sprawie subsydyów nie mia jednak, jak si okazao, adnych
penomocnictw.

Pomimo szerokiej argumentacyi i prób delegacyi polskiej,

która przypuszczaa, i nuncyusz ukrywa co przed ni, by do

zbytniej rozrzutnoci papieskim groszem nie dopuci, nie zdoby

si Pallavicini nawet na ogólnikow zapowied pomocy materyal-

nej, obiecujc jedynie moraln. Nawet co do obiecanych ju
poprzednio 500.000 talarów nie miaa nuncyatura adnych in-

strukcyi.

W dziwnym rozdwiku z t konferency stoi caa dziaal-

no PallaYiciniego, jego niezmordowana agitacya za lig, odczy-

tywanie w sejmie pomiennych listów papieskich i odezw do

króla i wszystkich stanów narodu polskiego. ^)

Jaki cel mia ten zagadkowy manewr stolicy apostolskiej,

czy moe raczej warszawskiej tylko uuncyatury, doj trudno.

Faktem jest, i zmienia ona zapatrywania bardzo rycho, pie-

nidze znalazy si w Rzymie i subsydya papieskie odegray

w odsieczy wiedeskiej bardzo powan rol. Moe chodzio tu

biskupa krakowskiego udaje si do nuncyusza, by usysze od niego zda-

nie Ojca witego. Nuncyusz mówi o potrzebie wojny i ligi; biskup krak.

przyznaje, e to prawda, ale wywodzi cay szereg klsk, jakie w tym wieku

spady na Polsk. Rzplta ma „animo" ale brak jej si na tak dug i ko-

sztown wojn. Ufaj w pomoc Ojca . Nuncyusz zapewnia o mioci Ojca

., ale, e skarb papieski wyczerpany, niech wic ufaj w Bogu. Wda
Poznaski niezadowolony naciska silnie nuncyusza i pyta, czy bd mieli

subsydya. Nuncyusz owiadcza, e O. w. nic o tern nie mówi i e na-

wet co do nadziei nie moe da zapewnie.
Mowa o dziesicinach hiszpaskich. Nuncyusz odpowiada, e nie

zna zamiarów O. w. „Myleli moe, e mam jakie polecenia, które trzy-

mam w ukryciu. Syszc, e mówi o pienidzach tu bdcych, a prze-

znaczonych dla cesarza i nie chcc, by odchodzili zmartwieni, dodaem,
e powinni sami, ale nie na podstawie mych deklaracyi, ufa Ojcu wi-
temu" etc. etc.

1) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 325 dyaryusz. Teki Rzymskie r. 1683 K« 12

17/11; J^ 29 31/III Berthier Ep. In. XI, T. II, s. 74, 20/11 T. II s. 75, 27/11

Theiner Monuments s. 246, 247. Rublnkowski Janina s. K-^.
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o poskromienie wygórowanych da sejmu, który wojn cudzemi

pienidzmi prowadzi pragn.
rodek by ryzykowny, gdy, jak zaznacza sam nuncynsz ^),

cae powodzenie ligi kad na szal; najzapalesze umysy ostu-

dzia jego deklaracya; podkanclerzy wygosi nieoficyaln wpraw-

dzie, lecz bardzo ostr mow, której tre, zniechcona dla ligi,

zwracaa si przeciwko nuncyaturze „traktujcej polaków jak

dzieci, którym si pokazuje jabko na to, by je zaraz schowa".

Pomimo wszystko sprawa dobiegaa jednak koca.

Król opanowawszy dziki sprawie Morstina sytuacy, wy-

wiera na sejm i czynniki stojce z nim w zwizku niebyway

nacisk. Bankierom warszawskim wzbroniono pod kar mierci 2)

wydawania ambasadzie francuskiej poyczek, co zwaszcza wobec

zawodu, jaki sprawi Vitry'emu pose brandenburski, von lirokow,

przyjedajc do Warszawy z pustemi rkoma, odebrao ambasa-

dzie ostatni desk ratunku.

Natomiast poczy si coraz wyraniej rozchodzi pogoski

o zwoaniu pospolitego ruszenia, i o tem, e w razie niedojcia

sejmu król na czele jego, konno i zbrojne sdzi bdzie ewentu-

alnych sprawców zerwania. ^) Jedna z depesz pruskich pisze, i
midzy senatorami zapanowa nieopisany popoch. *)

W miecie zarzdzono obostrzenia. „Bramy wczeniej za-

wieraj, pisze dyaryusz sejmu, dzi (?, druga poowa marca)

otrbiono, eby z obuchami do zamku nie wchodzono, z pistole-

^) Cytowana powyej depesza nuncyusza Rp. Ak. Um. Teki Rz.

1683 31/III ]<2 29.

2) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 137; Ar. J. III, T. III, s. 342

list von Krocov'a do elektora.

3) Rp. Ak. Um. Teki Rz. 1683 10/IV JS^2 34 Rp. Ossol. Teki Lucasa

Vol. 28 s. 137. .

*) Ar. J. III, T. III, s. 342 „es ist eine so grosse Furcht unter den

Senatoren, dass es nicht zu beschreiben ist. Wenn sie nicht bei dem Ko-

nig sind, so sind sie sehr dreist, aber bei dem Konige diirsten die We-
nigsten sprechen. Die Pranzosische Partei ist jetzt ganz herunter. Ei-

nige haben dem Gesandten schon sagen lassen, dass sie kein Geld mehr

von Frankroich annehmen wollen. Den Kaufleuten ist bei Lebens-straffe

verboten, dem franzusischen ambassadeur, ohne expresse Erlaubniss des

Konigs, kein Geld zu zahlen".
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tami nie wjedano; przydano do wszystkich bram Warszawy

stra. Z pokoju, z kuchni, y od innych posug Francuzów alie-

Dowa kazano". ^) Opozycya z natury swej oddawna ju saba

i nika, oniemielana represyami dworu, a podkopywana prze-

kupstwami-) ambasady cesarskiej gasa z dniem kadym. 25 marca

odbya si ostatnia konferencya^) z Waldsteinem, we rod za,

dnia 31 marca, przyja izba poselska jednomylnie odczytany

przez podkanclerzego tekst traktatu, *) Podpisanie dokumentów

przez obie strony odoono dla pónej pory na dzie nastpny.

Akt ten, — uroczyste potwierdzenie i zamknicie ukadów,

odby si istotnie nazajutrz po dugiej, szeciogodzinnej konfe-

rencyi króla i delegacyi sejmowej z Waldsteinem i Zierowskim,

konferencyi, co jeszcze o may wos nie rozbia ukadów, któ-

rym zdawao si brakowao jedynie podpisu. ^)

Prócz kilku drobnych poprawek, uleg zasadniczej zmianie

jeden z punktów dotyczcych subsydyów cesarskich i papieskich

oraz ich wzajemnego stosunku^). Wedug projektu hr. Wald-

steina subsydyum cesarskie w kwocie 200,000 talarów miao

by wypacone z przypadajcej na Austrye poowy zapomóg

papieskich. W razie gdyby Polska miaa uzyska niezalenie

od tego, dodatkowe sumy papieskie w postaci dziesicin, ze-

branych w^ prowincyach hiszpaskich Woch, mia cesarz uzy-

ska odpowiedniej wartoci remuneracy.

Tymczasem moe wskutek niechtnego stanowiska, jakie

wzgldem subsydyów zaja nuncyatura warszawska, w tek-

cie, przedstawionym do podpisania hr. Waldsteinowi w dniu

1 kwietnia, o zadouczynieniu owem nie byo adnej wzmianki.

Niemoliw pozatem do przyjcia wydawaa si posowi

cesarskiemu wczona do traktatu rota przysigi, która, cho

nie miaa bv skadana osobicie przez cesarza, uwaczaa je-

») Rp. Cztr. Vol. 179 s. 318.

2) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 75, 76, 90, 99.

3) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 121.

4) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 70 sqq. Rp. Ossol. Teki Lucasa

VoL 28 s. 132.

5) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 71 sqq.

6) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 71 sqq. Relatione Nuntii Ap-ci.
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dnak pomimo to dostojestwu wyrzeczonego przeze sowa.

Tote, gdy przyszo do pooenia podpisu, wstrzyma si od tego

ir. Waldstein, oponowa przez dugi czas i uleg namowom nun-

cyusza dopiero wówczas, gdy stao si widocznem, i polacy

stanowczo od da swoicli nie odstpi i e tylko za t cen
zdoa on osign upragnione przymierze.

„Nieciaj ^) stanie przymierze dusz i ora, które zdoa
nietylko ustrzedz przed strasznym wrogiem Pastwa obu mo-

narchów, zczone zarówno dawnem ssiedztwem, jak wspólnem

niebezpieczestwem wojny z Islamem, lecz po odzyskaniu strat,

poniesionych po obu stronach, pewnym i staym uszczliwi je

pokojem".

„Te za s powody, które Jego Królewsk Mo i Rzecz-

pospolit skoniy do przystpienia do tego przymierza, gdy,

uwaajc niebezpieczestwo ssiedzkie za wasne, widziano, i
zawarty przed kilku laty pokój (z Turcy) naraanym by na

nieustanne napaci i na dalsz przyszo nie rokowa nadziei

zwaszcza za, gdy ojcowska pieczoowito Wszechpasterza

Innocentego XI od kilku lat nie przestaje cigemi, a ognistemi

napomnieniami oraz ask przyobiecanych subsydyów pobudza
wspaniaomylno królewsk do witej tej wojny".

„Niechaj tedy stanie midzy wspomnianymi wyej Monar-

chami przymierze zaczepnej i odpornej walki. Pierwsze niechaj

suy do osignicia obustronnego, chwalebnego pokoju z wro-

giem, — drugie do utrzymania pokoju tego po wieczne czasy".

Od takich sów rozpoczyna si tre zawartego przez sejm

r. 1683 traktatu. Poprzedza je wstp, zawierajcy obustronne

penomocnictwa dla podpisujcych dokument dygnitarzy oraz

w krótkich sowach podana geneza przymierza i jego dzieje.

Sam akt zawiera kilkanacie, dziwnie jak na owe czasy, treci-

wych i jasnych artykuów.

Pocztek, to rkojmie moralne, zapewnienie moc podpisu

niewzruszalnoci i witoci zawizywanych ukadów, uznanie

1) Zauski Epistolae hist. famil. T. I, cz. 2, s. 803 sqq. Kluczycki

Akta do dz. J. III s. 63 sqq. Ar. J. III, T. III s. 351.
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Ojca witego protektorem i gwarantem ligi oraz szczegóowe
oraówieuie majcej siQ odby w Rzymie przysigi.

Cesarz zrzeka si wszelkich praw, jakie pozostay mu
wzgldem Polski z r. 1657, znosi wystawiony przez senat dy-

plom, pozostawiajc elekcyom polskim pen swobod wreszcie

rezygnuje z dugu, jaki ciy na salinach wielickich.

Podobnie zrzeka si wszelkich pretensji do Austryi Rzecz-

pospolita. adne z pastw nie ma prawa zawierania jakichkol-

wiek traktatów z obcem mocarstwem bez wiedzy i przyzwolenia

drugiego. Wojna ma by prowadzona jedynie przeciwko Turkom

i tylko w tym jednym wypadku ma liga sw moc obowizujc.

Cesarz zobowizuje si do wystawienia 60.000 wojska, z tem

zastrzeeniem, e w skad cyfry tej wchodzi 20.000-na armia po-

sikowa ksit niemieckich i wojska stojce w zaogach miast

wgierskich.

Deklaracya króla polskiego wynosia 40,000 ludzi.

W razie oblenia Wiednia lub Krakowa, zobowizuj si

sprzymierzeni monarchowie do przybywania z pomoc zagroo-

nym stolicom na czele wszystkich si, jakie zdoaj doranie

zgromadzi.

Dalej nastpoway wiadome punkty o subsydyach, oraz ar-

tyku, upowaniajcy obie strony do wcigania do zamierzonej

wyprawy nowych wspólników, a wic przedewszystkiem, o ileby

si dao, cara moskiewskiego.

Rota przysigi, jak maj zoy w Rzymie kardynaowie

protektorowie w imieniu obu monarchów, wreszcie podpisy ko-
cz ten epokowej wagi i znaczenia dokument.

Cz formalna polsko-austryackiego przymierza bya doko-

nana. Trudno jest omawia donioso tego faktu w oderwaniu

od ogólnego ta poprzedzajcych go i nastpujcych po nim wy-

padków, ta z którego on wynika i w które sam wrasta, stajc

si nowem ogniwem rozwijajcego si dziejowego zjawiska.

Zreszt podpisanie traktatu przez delegacy sejmow nie

decydowao jeszcze o istotnem jego zawarciu.

Losy ligi stay si zalenymi od losów sejmu. Zerwanie

jego identyfikowao si ze zniweczeniem caego przymierza.

Zerwanie to nie byo jedynie tylko chimer.
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Przedewszystkiem w onie samego sejmu pojawiy si re-

fleksye ^), aowano zbyt pociopnie ucliwalonycli podatków, przy-

tem przy bliszem zbadaniu preliminarzy budetowych, okazao

siQ, i pomimo nowych poborów wykazuj one wci jeszcze

znaczny deficyt. -) Odezway, si gosy za zmodyfikowaniem pla-

nów, skierowaniem na Ukrain i pod Kamieniec obiecanej cesa-

rzowi pomocy i uyciem jej na ziemiach austryackich tylko w ra-

zie oblenia Wiednia. ^)

Budzcy si ferment doda otuchy i oywi nieco dziaalno
ariibasady francuskiej, która zbiera teraz skrztnie gosy protestu,

a potgujc je sw agitacy, zmierza utart ju taktyk do ze-

rwania sejmu.

Relacye nuncyusza notuj wiadomo o ponownych tajem-

niczych konferencyach Vitry'ego z jakim panem de Noblet oraz

Morstinem. ^) Zamiary ambasady staj si dzi zreszt zupenie ja-

sne dziki korespondencyi, jak prowadzi ona z Wersalem. Ju
depesza z dnia 6 kwietnia-) jest bardzo dwuznaczna. Yitry pisze

o opozycyi przeciwko zawartemu przymierzu, o moliwoci ze-

rwania, przyczem powtarza si znów niewiadomo skd wysnute

zapatrywanie, i król w duchu wojny nie pragnie i tylko pozor-

nie przeciwko zrywaczom wystpi, by ca win zwali postare-

mu na Francy i na elektora. W nastpnej depeszy ju krtactw

^) Bruligs Berichte Archiv fiir Kunde Oesterreichischer Geschits-

uellen T. IV s. 270 „...hat doch seither die contrafaction durch neue und

grosse Geldsumma allerhand Confusiones hinein zu machen tentiret, und

zwar dergestalt, dass man durch innerliche Unruho des Konigreiches auch

endlich mit hertzenleid an den Effect zu zweifeln hat angefangen". Ga-

zette de France 1683 s. 207 2/IV „Sa M-te Imperiale s'est oblige a payer

a la Pologne un million deux cents mille livres. Mais commc on craint

ici les Turcs, et qu'il n'y a pas meme de Troupes suffisantes sur picd pour

s'opposer a leurs entreprises, ii sera tres difficile a cette Cour d'en donner

de fort considerables pour le secours de ses voisins". Tame s. 229 16/IV

Les Palatinats font toujours voir beaucoup de repugnance a permettre la

repartition des contributions, et chacun, selon la coutume de cetto Rpquc,

tache a s'exempter de la depense et a la faire tomber sur les autres".

2) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 326, 330.

3) Gazette de France 1683 s. 217.

«) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie r. 1683 10/IV As 34.

5) Ar. J. III, T. III s. 355.
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tych niema, — Yitry przyznaje siQ otwarcie do planu zerwania

sejmu.

„Miaem ^) do ostatka nadziej, pisze on, e powiedzie mi

siQ to szczliwie za porednictwem jednego z powaniejszych

senatorów, który zobowiza si zerwa sejm za cen tysica

dukatów. Tymczasem, gdym zada wypenienia umowy, senator

ów zdradzi, wymawiajc si tem, i pose, którego namówi do

zerwania, ulk si tak niebezpiecznego kroku."

Rozpoczto wraz z p. von Kroków poszukiwania za innym

dygnitarzem sejmowym nie day adnych rezultatów, wrócono

raz jeszcze do tego samego senatora „Celem ^) dodania mu od-

wagi uczyniem mu nowe propozycye pienine, lecz wszystko

to nie zdoao go zachci do zerwania sejmu. Wszystkie')

moje wysiki byy bezowocne. Król Polski do tego stopnia

oniemieli sejm groz pospolitego ruszenia, e byo mi niepo-

dobiestwem, pomimo sum jakie na to przeznaczaem, znale
jednego choby czowieka".

Jak wielk rol odegray w zakoczeniu sejmu pogróki

królewskie i czy nie maskowao si pod relacyami Vitry'ego

niedostwo i bojaliwo ambasadora, sdzi trudno. Wiado-

moci o zamierzonem zwoaniu pospolitaków powtarzaj si

^) Ar. J. III, T. III s. 360 17/IV. „J'avais espere, Sire, jusqu'a pre-

sent, que je serais assez heureux d'y russir en suit de ce qui est arrive

ici si contraire au service de V. M. par le moyen d'un senateur de con-

sideration, qui s'etait engage de faire casser la Diette, moyennant mille

ducats, que j'ai promis..., mais, ayant presse r(!xecution de la chose..., ce

senateur... m'a nianque de parole, disant, que le Nonce, qu'il avait voulu

employer pour cela, ne pouvait se charger d'un evenement pour lui aussi

perilleux que celui de la rupture de la Diette".

2) Tame „...j'ai fait encore une nouvelle tentative aupres de ce

meme senateur, et de nouvelles offres d'argent pour tacher de Tencoura-

ger... Mais tout cela n'a pu Tengager positivement de se charger de la

rupture de la Diette..." etc...

3) Tame s. 361. „Tous mes efforts ont ete inutiles et le Roi de

Pologne, ayant trouve le moyen d'intimider tellement les plus resolus des

Senateurs et des Nonces par les menaces de la convocation de la Po-

spolite, qu'il m'a ete impossible, quelques ofFres que j'aye pu faire d'ar-

gent, de trouver un seul homme dans toute la Diette, qui se soit voulu

charger de la rompre".
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i w innych ródach^), adne wszake nie przypisuje im tak

terorystycznej siy, jak przejaskrawione depesze posa fran-

cuskiego.

Faktem jest, e sejm doszed. Przez ostatnie dwa tygo-

dnie uoono ostatecznie budet, ^) w skad którego wcliodzi

ju cay szereg dobrowolnycli, ^) a powanycli nieraz ofiar na

rzecz wojny, uciwalono w ostatecznej formie skrypt ad arciivum,

zawierajcy program najbliszycli prac spoeczestwa i rzdu.

W ostatnici dniacli przed Wielkanoc zaczli brudzi litwini,

tamujc sejm zarówno publicznemi, jak prywatnemi swemi spra-

wami, interwencya jednak nuncyusza doprowadzia rycio do kom-

promisu. ^) Wykoczano popiesznie konstytucye, by sejmu przez

wita nie przeciga i wreszcie w Wielk Sobot, po dugiej,

18 godzin trwajcej, a gsto jeszcze obaw zerwania ^) przeple-

cionej sesyi dokonano, o godzinie 3 w nocy, szczliwego zam-

knicia obrad.

Liga stana. Ukad, objektywnie biorc, by niekorzystnym

dla Austryi, pozbawia bowiem cesarza caego szeregu praw wzgl-
dem Polski, nie mówic ju o powanej bardzo na owe czasy kwo-

cie 1,200,000 zp. Ju jednak z trybu zawierania tego traktatu,

ze skonnoci ambasady austryackiej do ustpstw, doprowadzo-

nych nieraz do bardzo dalekich granic, z niecierpliwoci wreszcie

zawarcia go czemprdzej widocznem byo, czem dla Austryi

byo to przymierze, jak podwalin stawao si ono w tej, tak

silnie zachwianej, jej sytuacyi politycznej. „Zawarty ^) w Polsce

pokój uspokoi tu wszystkich", pisze Passer, jeden z dyplomatów

1) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 137 Rp. Ak. Urn. Teki Rz. 1683

10/IV ^5 34.

2) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 330 sqq. Dyaryusz.

3) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 74. Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie

1683 14:/IV A'» 35 (Lubomirski Hieronim 200 ludzi, Opal paradyski 30 pie-

szych, biskup kamieniecki 3000 florenów).

^) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 87. Rk. Ak. Um. Teki Rzymskie

r. 1683 14/1V ^5 35; ]8/IV ^i 37.

5) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 140. Gazette de France r.

1683 s. 241.

**) Berichte des Ilessen-darmstadtischen Gesandten Passer; Archiv

fiir Kundc Oesterreichischer Geschichtsuellen XXXVII s. 370. „Die in
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wiedeskich. Rado przebija nawet w urzdowej korespondeucyi.

Cesarz Leopold wystosowa pismo ^) do Jana IIF, w którem Avy-

raa ywe zadowolenie z zawarcia traktatu i nadziej osignicia

drog cznej pracy daleko idcych, religijnych i politycznych

zdobyczy.

„Wyraam Panu 2) szczególniejsz wdziczno, pisze do

Zierowskiego Strattraan, prezydent rady nadzorczej, za wia-

domo o dokonaniu za zrzdzeniem Boskiem przymierza, z któ-

rego skwapliwie naley si cieszy i wszechmocy Boga powinne

skada dziki".

Gorcej jeszcze wyraay swe uczucia korespondencye pry-

watne. „Po burzy) zabysn promie soneczny, czytamy w je-

dnym z pamitników niemieckich, smutek przemieni si nie-

spodziewanie w rado,—przywieziono z Warszawy (za co Bogu
niech bd dziki i chwaa) dugo upragnione i szczliwie za-

warte dzieo pokoju".

Z podobnym zapaem przyja lig Stolica Apostolska. Pa-

pie szle znowu entuzyastyczne listy do Polski *), nuncyusz nie

znajduje poprostu sów uwielbienia dla króla, który przeszed

samego siebie. W zawarciu ligi widzi on rzecz wrcz nadprzy-

rodzon, zesan przez Boga za modlitwy papiea, jak nadprzy-

rodzonem byo uciszenie si nage wszystkich sporów i niena-

wici, zjednoczenie tylu umysów jednym impulsem, zgoda,

przeciwko której przemawiao tyle czynników, e nuncyusz tra-

ci ju by zupenie nadziej powodzenia^).

Stanowisko Francyi wobec Polski z chwil zawarcia ligi

charakteryzuj najlepiej sowa samego Ludwika XIV.

Polen geschlossene Aliantz macht hier jedermann wieder in Sichercheit,

wic lange es daueret lehret die Zeit".

1) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 98.

2) Tame s. 95. „Demselben sag himit schuldigen Danek fiir die

...gegebene Nachricht des zwischen Jhro K. Mt. undt der Cron Pohln ver-

mitls ohnzweifentlicher gottlichen Disposition getroffen- undt approbirten

foederis" etc...

3) Bruligs Berichte s. 277 „...aber nach einem triiben Wetter er-

folgte ein heller Sonnenschein, und verkehrte sich unversehens das Leid

In Freud".

i) Rp Ak. Urn. Teki Rz. 1683. 16/VI Berthier T. II s. 94 8/V 1683.

5) Kluczycki Akta do dz. J. III s, 87, Relatio Nuntii Ap-ci.
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„Zachowanie ^), jakie od pewnego czasu stosuje wzgldem
mnie król polski, nie daje mi powodu do bliszego interesowa-

nia si tem, co go dotyczy i patrze bd bez troski na chaos

i upadek, jaki zapewne wywoaj szerokie plany, które snuje

on wraz z dworem wiedeskim".

Ten sam pogardliwy sceptycyzm stosowa Ludwik XIV do

caej wogóle ligi. „Mao^) jest szans, pisze król francuski, by

pomoc, jak papie ma zamiar da dla obrony granic chrze-

ciastwa osigna skutek zgodny z jego intency, zreszt

znajdzie on tu jedynie mao uzdolnionych, i skutkiem tego nie

rokujcych powodzenia wodzów.

Posiki polskie oblicza Ludwik XIV dopiero na jesie.

Wreszcie sd spoeczestwa. Najwymowniejszem jego wy-

powiedzeniem si byy lauda sejmików relacyjnych. Poprzedzi je

uniwersa królewski^), wzywajcy szlacht do wykonania uchwa-

lonych konstytucyi. „Pilnie damy, abycie mio ojczyzny

wziwszy przed si, conservationem universi y sposobn nader

do dwignienia si ex abisso periculorum okazy w oczach

i w rkach majc, raczyli uprzejmoci i wiernoci wasze ad

executionem sancitarum, jako najprdzej przystpi, ...to w naj-

pierwszej i najpilniejszej majc reflexyi, e im prdzej subsidia

belli przez prdkie wydanie podatków obmylone bd, tem pr-
dzej chwalebnego, a statecznego pokoju da Bóg dostpimy".

Sejmiki odpowiedziay godnie wezwaniu króla. Wszystkie

bez wyjtku lauda opowiedziay si za wojn. S oczywicie

rónice w mniej lub wicej entuzyastycznym ich tonie, w mniej

lub wicej glbokiem zrozumieniu istotnych potrzeb i obowiz-

ków spoeczestwa, s nieraz skargi na ubóstwo województwa,

ziemi, czy powiatu, zasadniczego jednak protestu przeciwko

traktatowi i idei wojny z Turcy nie znalazem w adnem z lan-

dów, jakie mi byy dostpne. Tre ich, na której zna ju ogro-

mny wpyw uchwa sejmowych i niezmordowanej dziaalnoci

1) Gerin Charles. Pap Innocent II et le siege de Vienne, Rev.

des qu. hist. Tom XXXIX s. 133. List Lud. XIV do ks. d'Estrees.

2) Tame 133 dop.

3) Rp. Zamojskich Vol. 1787 s. 321.
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królewskiej, róni si jaskrawo od obojtnego charakteru sej-

mików elekcyjnych.

„Nieodbiegajc ^) adnych sposobów do ratunku miej oj-

czyzny, brzmi laudum mazowieckie, permoti niebezpieczestwy
takowe przedsibierzemy media, z których caej Rzpltej po-

winny mógby nastpi zaszczyt". Laudum Zatorskie za pisze:

„Luboby2) ubóstwo kraju naszego do skadania tak zna-

cznych sum wstrt nam czyni mogo, abymy jednak wiatu
pokazali, i aden w nas nie jest respekt ant salutem Publi-

cam, tedy... summ 86,353 z. pol. akceptujemy..." ^) etc. etc.

Wikszo sejmików wysyaa posów do króla z podziko-

waniem za trudy, pooone okoo dobra Rzpltej. Niewtpliwie

byy zwizane z tem i inne jakie misye, bd co bd jednak

s deklaracye posów tych wiadectwem gorcych uczu dla kraju

i dla króla. „Uwaajc *) te okoo dobra pospolitego staranie

Króla JMPNMiociwego, e si tak wielkiej wojny przeciwko

Ottomaskiej potencyi podj raczy, uylimy w poselstwie JMPP.
Jana Oborskiego i Nieborowskiego, aby imieniem ziemi naszej

majestatowi JKMoci podzikowali i to powiedzieli, e ochotnie

kontrybucy na wojsko zoylimy."
Niebezpieczestwo zalewu Polski od strony Wgier widz

jasno wszyscy.

Wdztwa Krakowskie i Sandomierskie, jako terytorya naj-

bardziej zagroone, zastanawiaj si nad spraw lokalnej obrony

przeciwko spodziewanym lada chwila napadom pomniejszych, w-
giersko-tureckich partyzantów ^). Gówna tre laudów owych, to

1) Rp. Ak. Urn. Lauda mazowieckie 29/VlI 1683.

2) Rp. Archiwum Akt grodzkich i ziemskich Rei. 82 s. 371.

3) Podobnie brzmi laudum sieradzkie Rp. Ak. Um. 10/V 1683. „Po-

niewa sejmu przeszego negocyacya od tak wielu wieków desideratur,

a in practicato desiderio do szczliwej cesarza IMci chrzeciaskiego

przywioda z Rzplt nasz konjunkcyi, przez któr bymy ottomaskiej

potencyi proporcyonaln mogli da resistency, tedy hanc suaevam belli

offensiYi Boskiej dyspozycyi, a JKr Mci providentissimo przyczytawszy

wdztwo nasze gubernio, na podzikowanie..." wysya posów do króla,

akceptujc przypadajc na nich z podziau sum 234722 z.

4) Rp. Ak. Um. Laudum relacyjne sochaczewskie r. J683.

.5) Rp. bibl. Zamojskich Vol. 1087, s. 129 18/V; Rp. Arch. Akt gr.

i z. Acta Biecensia Vol. 204 s, 420. Laudum wdztwa krakowskiego.
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podzia przyjtych na si zobowiza, rozkad podatków, icli

kategorye i sposoby zebrania.

Prawie wszystkie lauda wystpuj przeciwko retentorom,

ocigajcym si z paceniem podatków ; szczególnie energicznie

jest w duciu tym zredagowane laudum wieluskie. ^)

Podatki szy albo do skarbu Rzpitej, albo obracane byy
bezporednio na wyekwipowanie wyznaczonych dla danego sej-

miku regimentów, przyczem daje si skonstatowa denie do

zwijania nadmiernej iloci si oficerskich, których przepenienie

podnosio ogromnie koszt utrzymania regimentu. ^)

Z kwestyi ju nieco poza wojn i lig stojcych, poruszay

wszystkie prawie lauda spraw Morstina, potpiajc jednomylnie

jego postpowanie i dajc sdu nad nim. Sejmik redzki po-

sun si nawet do dania zwoania dla sdu nad podskarbim

osobnego sejmu dwuniedzielnego, ^) danie to jednak, nie po-

parte przez nikogo, wygoszone za w chwili, gdy wszyscy go-

towali si ju do wyprawy, mino bez echa.

Traktat 31 marca zyskiwa pen aprobat spoeczestwa.

1) Rp. Ak. Urn. Vol. 1079 s. 17, 27/V 1 s. 57, 19/VII.

2) Rp. Cztr. Vol. 419 s. 397, 18/V 1C83.

•^) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 513. Laudum redzkie.



XI. w przededniu wojny.

Podpisanie traktatu marcowego wprowadzio Polsk, która od

pewnego ju czasu uchylaa si od bezporedniego udziau

w dyplomacji zachodnio-europejskiej, na teren midzynarodo-
wych zagadnie politycznych.

Rozwijajce si z gorczkow poprostu szybkoci wy-

padki wiosny i lata r. 1683 zmieniaj ugrupowanie polityczne

Europy niemal z miesica na miesic, std te przy ocenie roli,

jak Polska i polacy odegrali w tym midzynarodowym turnieju,

rzecz niezmiernie w^an jest, obok zbadania wewntrznych
dziejów narodu,— take przegld ówczesnej sytuacyi dyploma-

tycznej, pobiene choby przedstawienie stosunków nowego pol-

sko-austryackiego konglomeratu politycznego z pozostaymi pa-
stwami zachodu i wschodu.

O losach polityki francuskiej w Polsce zdecydowaa sprawa

Morstina.

Vitry stara si wprawdzie zrazu naprawi ze wraenie,

wywoane w Wersalu klsk sejmow, bagatelizuje znaczenie ligi

dowodzc, i do zrealizowania jej nigdy nie dojdzie ^), zastanawia

si nad sytuacy i próbuje nawet snu program dalszej dziaal-

noci ambasady '^), wywody jego jednak stoj w racej sprzecz-

noci z istniejcym stanem rzeczy.

Pominwszy ju wieo uchwalon konstytucj ^), która am-

basadorom obcych pastw czas pobytu w Polsce ograniczaa do

minimum, wszelk dziaalno uniemoliwiao Vitry'emu jego poo-

1) Ar. J. III, T. III s. 361.

2) Tame s. 362.

3) Yolumina Legum. Wyd. 1738 r. Tom V s. 659—660.
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zenie na dworze polskim. Jan III zaraz po sejmie wystosowa^)

list do Ludwika XIV, w którym, wyrzucajc gorzko królowi fran-

cuskiemu podstpn dziaalno jego warszawskiej ambasady, da
stanowczo odwoania Vitry'ego ze stanowiska, jakie zajmowa.

Podobnej treci list wysa imieniem senatu Rzpltej arcy-

biskup lwowski. Konstanty Lipski. 2)

Vitry o listach tych wiedzia^), lekceway jednak dania
polskie, które, jak pisa, „pochodz*) jedynie z oburzenia (cruel

dechainement) króla o to, e zbyt jasno wykazywaem mu fa-

szywo drogi, jak obra dla swych celów". Pogróek si nie

boi, ustpi jedynie przed przemoc i to tylko do Gdaska.^)

Ludwik XIV przeci rycho spraw, odwoujc ambasadora

depesz z dnia 22 kwietnia. •*) Pobudk tej decyzyi nie bya

zreszt bynajmniej ulego dla da polskich. Król francuski

nie chcia nawet czyta listów Jana III i arcybiskupa. ') Obra-

ona duma monarchy ^) nie moga darowa królowi polskiemu

pozwania Vitry'ego niejako przed sd w pamitnym dniu 14 mar-

ca. Pewn rol grao moe poczucie bezcelowoci dalszego po-

bytu Vitry'ego w Warszawie, zoryentowanie si w tym bdzie,

jakim byo pozostawienie go przez dugi czas na tym wanym
politycznym posterunku. Ambasada francuska nie dawaa i tak

ju znaku ycia. Depesze Vitry'ego zatracay stopniowo wszelki

dyplomatyczny charakter, stajc si raczej bezbarwnem, w dzien-

nikarskim stylu utrzymanem, opisywaniem biecych wypadków. ^)

1) Ar. J. III, T. III s. 342.

2) Tame s. 343.

3) Tame s. 345.

4) Tame „...tout. le cruel dechainement du Roi de Pologne, et de

la Reine contr moi ne vient purement, ...que de ce que je lui ai donn
une connassance trop parfaite de leurs mauvaises intentions pour ses

intrets..."

5) Tame s. 362.

') Tame s. 374.

') Tame s. 377.

«) Tame s. 376. ...Le peu d'egard, qu'on a eu (List Lud. XIV do

Jana III) en VOtre cour au caractere de NOtre ambassadeur ordinaire

aupres de Vous..., nous faisant voir, qu'il n'est pas de NOtre dignite de

Ty laisser plus longtemps".
'*) Typow tak depesz jest relacya z dn. 1 maja 1683 Ar. J. III,

T. III s. 367.
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Wspóczeni nie krpuj si w ocenie dziaalnoci ambasa-

dora ^); do wspomnie ostre swego czasu krytyki Morstina.

Elektor brandenburski stara si wrcz przez posa swego Span-

ieima wystawi w Paryu niedostwo Vitry'ego i spowodowa
wysanie do Polski nowego posa. ^)

Wiadomo o odwoaniu swem przyj Yitry obojtnie. Ro-

kowania o poegnaln audyency poszy wbrew przewidywaniom

jego gadko, udzielono mu jej w dniu 28 maja. Odbya si ona

w Wilanowie, przy udziale ogromnej liczby dygnitarzy polskich. ^)

Yitry raz jeszcze wypar si publicznie wszelkiego wspó-
udziau w matactwaci opozycyi, a dawszy wyraz oburzenia

oszczerczym sowom, które na niego pady, w chodnej lecz uka-
dnej formie poegna króla.

Z wyjazdem mia si jeszcze wstrzyma czas jaki, gdy na-

gle zaszed wypadek, który termin ten znacznie przypieszy.

W dniu 30 maja dokonano napadu na ambasad francusk. *)

Konny oddzia szlachty otoczy dom, poczto strzela do okien,

Yitry tyko dzielnoci swej suby zawdzicza ocalenie.

Pomimo, e ze strony rzdu polskiego udaa si deputacya,

zoona z najwyszych dygnitarzy pastwowych, z zapewnieniem,

i fakt ten to jedynie zwyka burda szlachecka, której uczestnicy

ciko za wybryk swój odpokutuj''), uraony ambasador satys-

fakcyi Rzplitej nie przyj i natychmiast z Warszawy wyjecha.

Stosunki Ludwika XIV z Polsk byy zerwane.

Stanowisko króla francuskiego w Europie nie ulega zreszt

zmianie. Kolejne odstpstwo wszystkich powaniejszych sprzy-

mierzeców nie skonio go do zaniechania polityki zaczepnej

wobec cesarstwa. W Rzymie protestuje on przeciwko dawanym
Austryi subsydyom ^), w Konstantynopolu potwierdza raz jeszcze

1) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1/IV 1682 Ki 32.

2) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 104.

^) Kluczycki Akta do dz. J. III, s. 124. Relatio Nuntii Ap-ci; Ga-

zette de France 1683 s. 325 29/V Ar. J. III, T. III s. 377.

4) Kluczycki Ak. do dz. J. III s. 125; Ar. J. III, T. III s. 381.

5) Rp. Zam. Vol. 1787 a. 308.

6) Gerin Charles 1. c. 19/11 1683 s. 131. „Louis traversait en Polo-

gne Talliance de Sobieski avec Leopold, et ii cxigeait, que Rom ne don-

nat d'argent qu'apres la signature du traite; „autrement, disait-il, jaurais

Polska przed odsiecz wiedesk. 13
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zapewnienie, e w razie wojny pomocy Leopoldowi nie udzieli. ^)

Porta ocenia widocznie wzgldy okazywane jej przez Francy,

gdy przy transporcie wojsk z Afryki, w którym byy zmuszone

wzi udzia statki wszelkich narodowoci, jedynie okrty fran-

cuskie zwolnione byy od tego przymusu, ^)

W stosunkach francusko-austryackich wytworzya si szcze-

gólna, niby pokojowa, niezmiernie jednak naprona sytuacya.

Austrya unika wszelkich pretekstów do nieporozumienia.

Kiedy w marcu zdarzy si wypadek, e na jadcego do Polski

kuryera francuskiego napadnito koo Wrocawia i zrabowan
korespondency przywieziono do Wiednia, dyplomaci austryaccy

oddali ambasadorowi francuskiemu listy nienaruszone, kierujc

si tu nietyle bodaj dyskrecy, ile obaw przed konsekwencyami

zamania pieczci francuskiej. ^)

Skdind, gdy pomimo energicznej akcyi nuncyusza Buon-

yisiego ambasador francuski w Wiedniu Sebeville odmówi sta-

nowczo wszelkich deklaracyi, dotyczcych gwarancyi pokojowych

ze strony Ludwika XIV, dochodzi w Wiedniu do skutku szereg

traktatów zaczepnych, z treci których trudno jest zreszt wy-

wnioskowa, w któr stron, na wschód, czy na zachód, zamie-

rzaj one dziaa.

W kocu stycznia zawarto umowy z Bawary, Saksoni,

Holandy i Hiszpani 4); jeszcze w jesieni roku poprzedniego

lieu de croire, que le Pap veut bien que la cour de Yienne 8'en serve

plutót contr moi, qiie pour defendre la Hongrie contr les efforts des

Turcs. A quoi servira cette profusion des tresors de TEglise. La cour de

Yienne ne les employra qu'a acheter une paix honteuse du Turc et a r-
nouveler la guerre contr moi".

1) Hassel u. Yitzthum 1. c. s. 85.

2) Gazette de France 1683 14/1 s. 169.

3) Bruligs Berichte 21/111 1683 s. 264. „Man hat Kiirzlich zu Bre-

slau einen franzosischen Courier so mit Koniglichen Schrciben an dem
Gesandten nach Polen abgeschickt gewesen und auf den granitzen abge-

setzt worden, gefanglicb eingebracht, und die Schrciben hierhero nach

Wien geschickt. Weil aber Ihre Kais. May. dem Konig von Frankreich

keine neue Gelegenheit zu neuen Verwirrungen geben woUen, ais haben

sie ermelte Schrciben dem hiesigen franzosischen Gesandten Unerbroche-

ner Zustellen, und dero Ober Amt in Schlesien die diniission des Cour-

riers anbefehlen lassen".

*) Theatrum Europaeum T. XII s. 506.
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stana, za porednictwem posa cesarskiego AItieima, wyranie
przeciwko Ludwikowi XIV skierowana, liga ze Szwecj ^); z Bran-

denburgi i z Moskw nawizywano ukady.

Te dwie ostatnie kombinacye polityczne byy, jeli nie bez-

porednio, to porednio zwizane z dyplomacy polsko-austryack.

Stanowisko elektora byo momentem podkrelanym wielo-

krotnie w cigu dyskusyi sejmu warszawskiego nad lig. -) Ener-

giczne przedstawicielstwo Prus, przycliylnyci wówczas Francyi,

byoby mogo bardzo silnie zaway przy decyzyi o przymierzu,

pose brandenburski przyby jednak zbyt póno, by móg tutaj

co zdziaa. Ukady polsko-austryacko-pruskie, prowadzone ze

strony Polski przez biskupa kijowskiego Zauskiego^), ze strony

za Austryi przez brabiego Lam.berga czyni dziki swemu kun-

ktatorstwu wraenie dyplomacyi, zmierzajcej do umorzenia caej

sprawy, a przynajmniej zneutralizowania jej przez zyskanie na

czasie.

Polityki tej nie zmienia elektor do koca; zarówno polskie,

jak i austryackie jego posiki spóniy si i nie walczyy pod

Wiedniem.

Podobnie miaa si rzecz z ukadami moskiewskimi.

Pose carski stan w Warszawie pod koniec sejmu*), co

wywoao nawet obawy ^) wród zwolenników ligi, gdy byo zna-

komitym pretekstem do przecigania sejmu w nieskoczono pod

pozorem rokowa z Moskw o wstpienie do ligi.

By obawy te usun postara si nuncyusz o punkt traktatu,

który pozwala na wciganie nowych sprzymierzeców do ligi,

pozostawiajc kompetency zawarcia odpowiedniego traktatu kró-

lowi i radzie senatu.

1) Theatrum Europaeum T. XII s. 429 Gazette de France r. 1682 s. 503

2) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 1683 As 6 sqq.

3) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 179, 180, 237, 247. Klopp s. 267,

268 sqq. 547.

*) Kochowski Commentarius belli, s. 11. Nazwiska ich Czaadajew

i Hoozow (Kluczycki 79) 14/IV mia mie pierwsz audyency.
5) Rp. Kras. 4554. s. 293. „Cio (przybycie posów) potria portare

hora piu disturbe che altro perche si haveria a temere che chi interna-

mente non vuole la leg, e vi consente contro la volonta, prendese indi

campo di voler prolongare la Dietta sotto un apparenza tutto affatto

contraria alla sua vera intentione". Tosamo Kluczycki s. 54.
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Poselstwo cara byo zreszt czcz tylko formalnoci. Przy-

pominaj si dzieje roku 1681, od ubiegej bowiem jesieni

bawi w Turcyi ambasador moskiewski, zmierzajcy oficyalnie

do przeprowadzenia ratyfikacyi niedawno zawartego pokoju.

Waciwym celem owej ambasady miao by, jak to kilkakrotnie

stwierdza ambasador francuski ^) w Konstantynopolu, uczynienie

Porcie propozycyi napadu Moskwy na Polsk z chwil, gdyby

Turcya uczynia to samo ze swej strony.

Gdyby nawet zakwestyonowa cay ten ostatni plan, lub

uzna go jedynie za manewr dyplomatyczny w celu wywalczenia

sobie lepszego przyjcia u Porty, to i tak jasnemjest, e widoki

ligi na pomoc moskiewsk nie miay adnych szans powodzenia.

Niewiadoma moe tej dyplomacyi Austrya daje. jednak ini-

cyatyw do polsko-moskiewskiego kompromisu ^), porednictwo to

jednak, budowane na tak niewdzicznym gruncie i mao uwida-

czniajce si w ródach, tonie zupenie w chaosie wyprawy wie-

deskiej ^).

Nie tracono te w^ Wiedniu do koca nadziei kompromiso-

wego uoenia stosunków wgierskich.

Polityka Tokolego bya niezwykle zrczna. Bya to moe
polityka bez przyszoci, gdy po skoczonej wojnie czekaa W-
gry i tak albo zemsta Leopolda, albo niewola turecka, bd co

bd potrafi jednak Tokoli wyzyska znakomicie korzystn chwi-

lowo sytuacy i nadzwyczaj zrcznie wlizn si na dominujce

stanowisko porednika w sporze austro-tureckim.

Pomoc jego, a przynajmniej neutralne stanowisko mogo
byo niezmiernie uatwi Austryi prowadzenie wojny, std te

1) Ms. A; E. Turuie Vol. 16 s. 363; 434 19/X 1682; 439 19/X 82;

458, depesze p. de Guilleragues do Ludwika XIV.—Podobnie tame Vol.

16 s. 223, 464.

2) Rp. Kras. 4554 s. 280 20/1 1683. „Havendo l'Imperalore fatto sa-

pere a Sua Mta che uando le fosse piacciuto haveria dato coinmissione

al ministro che facilmente inviera in Moscovia d'offerire a'i Czari la sua

mediazione fra la Polonia ed cssi per la paciflcatione perpetua".—Dalej

Theiner Monuments de Russie s. 251—2. (Kluczycki s. 33).

'^) Gazette de l^Yance 9/VII 1683 s. 505. „On no parlc plus en cette

ville de ralliance proposee entre les Czars et le Roy de Pologno".
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czyni dyplomacja wiedeska nieustanne próby pogodzenia sig

z powstaniem wgierskiem.

Tokoli zdawa sobie spraw- z pooenia, lecz wanie dla-

tego nie wypowiada siQ stanowczo, zwleka, gmatwa i nawizy-
wa ukady, dezoryentujc do reszty Wiede dwuznaczn sw po-

lityk. Jeszcze w maju spotykamy wzmianki ^), wiadczce o tem,

i nie wiedziano po czyjej stronie opowiedz si wgrzy w decy-

dujcej chwili.

Niezdecydowany równie ciarakter posiadaj stosunki Tó-

kólego z Polsk. W czasie sejmu 2) przybyo do Warszawy po-

selstwo jego, prowadzone przez Sebensteina, poniewa jednak

Tokoli nada listom swym zbyt dostojny charakter-^), zowic si
nawet w jednym z nici królem Wgier, przeto naskutek prote-

stów ze strony nuncyatury, a zwaszcza hr. W^aldsteina, poselstwu

temu audyencyi odmówiono. Celem jego miao by, zdaniem Vi-

try'ego, odwodzenie króla i Rzpltej od ligi *). Sebenstein zrezy-

gnowa z publicznej audyencyi i rozpocz starania o prywatne

posuchanie u króla i z tem jednak zwlekano dugo, obawiajc

si, by poselstwo zbyt rycho wieci o dokonanej lidze na Wschód
nie zanioso ^).

W nieoficyalnej formie mia król zapewni Tokolego o tem,

e liga z Austry bynajmniej nie wystpi wrogo ani przeciwko

niemu, ani przeciw narodowi wgierskiemu, lecz walczy bdzie

jedynie z tymi wgrami, którzy znajd si w szeregach tureckich.

Ponadto proponowa król Tokolemu swe porednictwo w uka-

dach jego z cesarzem •').

Pertraktacye te toczyy si z wiedz ambasady cesarskiej,

o porednictwo w ukadach z Tokolim zwraca si cesarz do

króla jeszcze z kocem czerwca. ^) Król uwaa wszelkie tego

rodzaju rokowania za daremne, na radzie przybocznej jednak

odbytej w Wilanowie w pocztkach lipca owiadczono si za

1) Gazette de France 1683 s. 256.

2) Gazette de France r. 1683 s. 217. 9/IV.

3) Rp. Kras. Vol. 4554 s. 299.

4) Ar. J. III, T. III s. 358.

5) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 28/IV X» 40.

6) Ar. J. III. T. III 8. 369.

7) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 4/VII J\2 65.
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przeprowadzeniem wobec Wgier energicznej interwencji dyplo-

matycznej. ^)

Porta czyni w okresie tym ostatnie przygotowania do wojny.

Korespondencye wschodnie donosz o olbrzymiej komasacyi wojsk

i rekwizytów wojennych. Dokd wszake skieruje si wojna nikt

jeszcze nic stanowczego nie pisze 2), korespondent za gazety

francuskiej zapewnia w kocu maja, i Turcy wojska swe roz-

dziel na korpusy, które zostan wysane „na Wgry, do Polski

i w innych kierunkach" ^).

Pogoski te mogy o tyle wydawa si prawdopodobnemi,

e Turcya nie wycofywaa wszystkich wojsk z Podola, przeciwnie

nawet zgromadzono okoo Kamieca powan armi tatarsk. *)

Póniejsza akcya turecka dowioda, i siy te miay jedynie

obronne wobec Polski znaczenie.

Mimo skrztnego unikania wszelkich dysonansów w stosun-

kach polsko-tureckich i ukadnej dyplomacyi Proskiego ^), nie

mogy pozosta dugo tajemnic dla Stambuu rokowania warszaw-

skie. Dyplomata wenecki Contarini, podajc relacy rady Dy-

wanu, która wbrew wezyrowi owiadczya si przeciwko planowi

1) Rezultatem moe tych kroków byo nowe poselstwo Tokolego,

które przysa on do Polski we wrzeniu Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie

1683 8/IX }\i 80. Król by pod Wiedniem, królowa odmówia znów za po-

rad nuncyusza posom wgierskim przyjcia. By moe i poselstwo to,

które miao podobno bardzo przyjazne dla tronu polskiego owiadczenia

stao si punktem wj^jcia wszystkich póniejszych podejrze ze strony

Austry, zwaszcza wobec faktu, e Tokoii by ju wówczas jawnym
i czynnym stronnikiem Turcyi.

2) Bruligs Berichte „...3/VI 1683 s. 404 Kann ...nicht eigentlich er-

griindet werden, ob die Tiircken auch ihre Armee zertheilen, gegen und

gleichfals gegen Polen offensive agiren wollen werden".

^) Gazette de France 1683 23/V s. 278 „...apres la jonction de toutes

leurs troupes ils formeront les Corps, qui doivent agir en Hongrie, du

cote de la Pologne, et en autres cndroits".

4) Contarini Istoria delia Guerra del 1683, s. 99. „La fama di nu-

merosi preparamenti di Guerra, che si andavano dal Re di Polonia eon

soUecito studio adunando, mosse le gelosie del Sultano ad acrescere di

valevole guarnigione Kaminietz" etc. etc.

5) Rp. Ak. Um. 350 s. 57; Rp. Kras. Vol. 4008 s. 65; Rp. Cztr. Vol.

79 s. 343.
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oblegania Wiednia, koczy j temi sowy: „Ostrzegam ^) was
(Austry^) i wecie to pod uwag, e niema dla Turków rzeczy

bardziej przykrej nad wiadomo, e wojska wasze pocz si
z armi polsk. Caa nadzieja icli w tem, i przypuszczaj, e
dokonacie tego zbyt póno".

W dniu 17 marca 2) przyby do Warszawy czausz turecki.

danej przeze u dworu audyencyi odmówiono mu dla nawau
spraw sejmowycli. Wysuclianie przywiezionycti spraw powierzono

wdzie ruskiemu, Jabonowskiemu.

,,Superbo animo" zada czausz przepuszczenia Tatarów

przez ziemie Rzpltej na Szlsk „et reliuas Germaniae partes"

oraz zapacenia dianowi nalenych mu od Polski, a od r. 1681

niepaconych upominków. W przeciwnym razie grozi czausz po-

dzieleniem armii tureckiej na dwie czci, z których jedna pój-

dzie pod Wiede, druga za wraz z Tókolim zburzy i spali do

cna Podole.

daniom tym rzecz prosta odmówiono, poselstwo za,

w którem zreszt ju wspóczeni widzieli ekspedycy raczej

wywiadowcz ni dyplomatyczn, zostao w Polsce zatrzymane ^),

a nawet, z chwil, gdy ze Stambuu przysza wiadomo o repre-

syacli stosowanyci wzgldem Proskiego,—osadzone w wizieniu. *)

i) Klopp. 1. c. Relacya Contariniego z Budapesztu 7/VII s. 540.

„Cosi parlano, e sopra di cio prendete le vostre misure avvertendovi, che

nissuna cosa dara piu fastdio a Turchi, che uando sapevano, che la vo-

stra armata sii unita eon Polacchi. La speranza, che hanno e, che cre-

dono, che farete le cose tardi..." etc.

2) Ar. J. III, T. III s. 334. „Turcicus Legatus 17 hujus, citra spem

omnium ad suburbia Residentiae Regiae immissus... expresse fastuosissi-

mo, et superbo animo: 1) transitum Tartaris per Poloniam ad Silesiam,

et reliuas Germaniae partes, postulavit. 2) Tartaris, vi compactorum,

solvendas pensiones annuas cum additamendo. Si his consentire neuie-

rent, Imperatorem suum mediam partem potentiae suae, Duce Tekolio in

terminos Poloniae, alteram trita via Yiennam missurum"; Gazette de

France s. 193, 207, 217; Rp. Cztr. Vol. 179 s. 183, 318. Znacznie agodniej

przedstawia t spraw relacya nuncyusza: Kluczycki Akta do dz. J. III,

s. 124.—Podobnie „Sumaryusz Okazyi Wiedeskiej". Dyakowskiego Zbiór

pamitników Platera r. 1859 Tom IV s. 178.

3) Kluczycki Akta do dz. J. III, s. 97.

i) Pohlen wie so Kaltsinnig... s. 11, Rubinkowski Janina etc. s. 04.
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Stosunki Polski z Porta zostay zerwane, kroków zaczep-

nych jednak skierowanych bezporednio przeciwko Polsce turcy

przez czas caej wyprawy r. 1683 nie rozpoczynali. Orda zgro-

madzona pod Kamiecem udaa si na teren wojny przez tery-

toryum wgierskie, nie naruszywszy neutralnoci ziem Rzecz-

pospolitej.

„Uwaajc ^) Ezplta wiksze coraz dowody niepewnego z Por-

ta ottomask pokoju, brzmi tekst wspomnianego wyej skryptu

ad archivum, jako nam ten nieprzyjaciel, mimo órawiskie
traktaty.., Czortków i innych sia woci... wydar..,, a co wiksze,

e ju po zawartym traktacie zagony tatarskie pastwa nasze

infestoway, z których adnej nie odnielimy sprawiedliwoci,

nadto... progressami swemi w Wgrzech, podanemi Cesarzowi IMci

y Wgrom conditiami znowu si Polsk od Krakowa wojowa
zabiera, przez co jawnie in periculum nowej wojny trahimur:

Tedy dla przysugi przed Panem Bogiem, dla zaszczytu witnic
jego Paskich y ratunku dusz Chrzeciaskich, zabiegajc osta-

tniej (uchowaj Boe) zgubie naszej, aby nas ten tak potny
Nieprzyjaciel niespodzianie niegotowych non opprimat, ten sposób

Rzplta za zgod wszech Stanów przed si bierze."

Sposobem tym ma by, oczywicie, liga z Cesarzem „ze

strony za naszej, poniewa ullatenus nie moemy by pewni po-

koju, e converso widzimy sub noraine pacis niewtpliw zgub
nasz, przekadamy potius bellum infida pace, w tym siy nasze

zakadajc, aby wojska numerus przez aukcy by podniesiony."

Ma tedy stan w Koronie 36,000, w czem 4,o6o usaryi,

1,600 pancernych, 4,000 lekkich chorgwi, 9,000 piechoty 13,000

dragonów; Litwa ma wystawi 12 tysicy.

Dalszy cig skryptu jest dugim szeregiem rozporzdze,

wyjaniajcych i uzupeniajcych uchwalone konstytucye oraz

instrukcyi, wprowadzajcycti je stopniowo w ycie.

W razie ostatecznoci upowania króla skrypt do zwoania

pospolitego ruszenia, na to wszake zwracajc uwag, e „to osta-

tnie Rzpltej siy, ani ich sine extrema necessitate zaywa chcemy".

Skrypt nosi dat 17 kwietnia, uchwalony zosta zatem w osta-

tnim dniu sejmu. W par dni póniej, 23 kwietnia, koczy obrady

^) Kluczycki Akta do dziejów Jana III s. 80.
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swe posejmowa rada senatorów, za 30 tego miesica rada wo-

jenna, zwoana dla egzekucji postanowie sejmu. ^)

Warszawa pustoszeje, rotmistrze i oberszterzy, zaopatrzeni

w listy przypowiednie, rozjedaj si po caym kraju, zacigi

odbywaj siQ w gorczkowem tempie. ^)

Kieruje wszystkiem tem z niezmordowanym wci rozma-

chem król oraz hetman wielki Jabonowski. Dualizm ten mia
swe ujemne cechy doprowadza bowiem do nieporozumie i star,

a nawet o mao nie sta si ródem powanego konfliktu midzy
królem a hetmanem, gdy poszo o prawo mianowania oficerów,

którego to przywileju dali obaj dla siebie, król na mocy pra-

wa, hetman na podstawie tradycyi.

Zatarg ten, grony zrazu, gdy obie strony z nieufnoci

patrzyy na zbrojenie si drugiej, zosta jednak na gruncie obu-

stronnych ustpstw rycho zaagodzony. ^)

Król zreszt entuzyazmem swoim porywa wszystkich. „Za-

pa króla, pisze sekretarz nadworny Talenti, jest stale jednako-

wy i bezprzykadny (senza essempio). *) Sam wzi na swój koszt

trzy chorgwie husarskie, ^) dwa regimenty dragonów i powany
nakad przy mobilizacyi artyleryi, tam za, gdzie prywatny nakad

nie wystarcza „dexteritas Króla Jegomoci wiele dopomagaa,

kiedy tym, którzy si kosztu swego wzdrygaj, sposoby nagrody

wynajduje". «)

1) Rp. Ossol. Teki Lucasa. Vol. 28 s. 139.

2) D'Aleyrac Anecdotes de Pologne T. I s. 84. „II est certain que

tout ce qui se passe dans cette preparation de gucrre, etait un vrai mi-

raele a Tegard de ce pays, oii Ton execute avec plus de lenteur qu'on

n'en apporte a resoudre".—Kochowski Commentarius belli s. 12. Szczegó-

owe te dosy relacye zbroje daje Dupont: Memoires pour servir a Thi-

stoire de Jean Sobieski.

3) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 1683 12/V Ke 43. Rp. Ossol. Teki

Lucasa Vol. 28 s. 140.

->) Sauer A. Rom und Wien im Jahre 1683, Wien 1883 s. 45. Ta-

lent! do BarberiniegD. „Due senatori di gran ualita hanno intrapreso

uesto affare, a vi travagliano incessamente ma Tapplicatione di S. M-ta

e sempre pari, e senza essempio. Mi par, che M. Nunzio habbia dato

a tal effetto 60000 flor., (na zacigi kozackie) ma uesto e una bagatella

rispetto a cio, che S. M. ha dato fuori delia sua scatola.

5) Bruligs Berichte s. 401.

«) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 489.
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Wlad za dworem wystawia marszaek wielki chorgiew

usarsk i 4000 (?) piechoty ^), podkanclerzy 400 ludzi pieszych,

sta Malborski 150 husaryi, miecznik koronny 400 hiisaryi i pan-

cernych etc. etc. Nie pozostawa w tyle i kler 2). Biskupi lwow-

ski, wileski, kujawski i chemiski wystawili po 100 piechoty,

krakowski 300 i chorgiew usarsk, warmiski dwie chorgwie

rajtarów i t. d. „Ju ^) tedy ta jest wielka wojny aplikacya, kwa-

pi si pewnie bd, jako bdzie mona najprdzej, gdy Turcy

in apparatu ju si ruszyli z Belgradu".

Czas nagli. Uniwersay hetmaskie powoyway wojsko-

wych polskiego i cudzoziemskiego zacigu ju na 8 maja*), ter-

min generalnego zbioru naznaczono na pocztek lipca. Podwajano

liczb ludzi w kompaniach, bo na formowanie nowych regimen-

tów nie byo czasu ^). Jako punkt zborny oznaczono zrazu Prze-

myl, dopiero z czasem zamieniono go na I^^raków ^).

Znamiennym objawem jest rozpowszechnianie w chwili roz-

poczynania zbroje pogosek o niebywaym ruchu antitureckim

w Europie i o saboci przygotowywanej przez Turków wyprawy.^)

Objaw ten dotyczy zreszt nietylko stosunków polskich, podobne

bowiem pogoski rozpuszczane byy take w Wiedniu ^). Dowo-

dem, jak dugo pozostawao wtpiiwem, dokd skieruje si w przy-

szoci wojna, a zarazem miar intensywnoci obaw, jakie ywio

^) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 489, miecznikiem koronnym jest zdaje si
Franciszek Bieliski; jest on nim w r. 1674. Acta historica T. I, oz. II,

s. 1510.

2) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 74, lwowskim arcybiskupem by
Konst. Lipski, wil.—Pac, kuj.—Sarnowski, chem.—Jan Opaliski, krak.

—

Jan Maachowski, warm.—Micha Radziejowski.

3) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 489.

*) Rp. Ar. Akt gr. i z. Castr. Oswiecimcnsa Tom 82, s. 212—213.

2) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 31/VII A^2 65. Niincyatura po-

ruszya myl zorganizowania na wyprawie za pienidze papieskie laza-

retu wojskowego, który zapewniaby rannym opiek, lub przynajmniej

chrzeciask mier. Projekt ten, urzeczywistniony z czasem, wywoa
w armii póniej ogromny entuzyazm i uznanie. Kluczycki Akta do dz.

J. III s. 74. Teki Rzymskie 1683 A^2 60 i 86

«) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 21/VII J^i 65.

') Rp. Cztr. Vol. 179 s. 487.

8) Gazette de France 1683 18/IV s. 219.
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spoeczestwo polskie przed napadem Turków od granicy wgier-

skiej, jest nacisk, jaki kad wszyscy na fortyfikowanie Krakowa

i Lwowa 1).

danie to spotykamy w kadcm prawie zarówno przed, jak

i posejmowem laudiim prowincyonalnem, znajdzie sig ono w re-

zolucyi obrad senatorskich ^) i, silnie podkrelone, w instrukcyach

króla i hetmanów.

Jeszcze w grudniu r. 1682 wyjecha król umylnie do Lwo-

wa ^), by obejrze fortyfikacye, które nakaza popiesznie ko-
czy i których budow kierowa przez pewien czas osobicie.

Co do Krakowa, to wzi ufortyfikowanie jego na siebie bi-

skup krakowski, Jan Maachowski, który te przy wspóudziale,

zdaje siQ, innych duchownych dokona tego, osadziwszy pozatem

w murach miasta kilka kompanii zaogi^). Mimo to jednak obawy

o Kraków nie ustay widocznie, skoro król zwraca si z oso-

bnem pismem do magistratu krakowskiego, zalecajc mu jaknaj-

wiksz ostrono przy wpuszczaniu obcych do miasta ^). Nawet

Warszawa nie bya woln od obaw. Wyprzedzajca nieco obe-

cne wypadki uchwaa magistratu warszawskiego nakada na

wacicieli domów robocizn przeznaczon do sypania waów „za-

radzajc bezpieczestwu miasta tego, ...poniewa widoczne grozi

niebezpieczestwo od strony nieprzyjaciela caego chrzecia-

stwa" «).

Przy najdalej idcych zaczepnych projektach nie mona byo

zostawia Rzpltej bez wojska, std wic obok si, które miay

i z królem, przygotowywano korpus, majcy suy za obron

wobec spodziewanych zagonów tatarskich ogooconemu z si zbroj-

nych krajowi.

Pierwotnie korpus ten mia liczy 12,000 ludzi, w miar
jak wychodziy na wierzch mobilizacyjne braki redukowano sto-

pniowo t cyfr na korzy gównej armii tak, e ostatecznie

1) Gazette de France 1683 s. 313, 350.

2) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 156.

3) Gazette de France 1683 18/XII s. 25.

4) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 90; towski X. Ludwik. Katalog

biskupów krakowskich. Kraków 1852 T. II s. 218.

5) Rp. Ar. Akt gr. i z. Acta Relat. Cracov. Vol. 110 s. 1006.

^) Wejnert Staroytnoci warszawskie tom I s. 255 23/VII 1675.
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pozostao Av kraju zaledwie 7000 ludzi ^). Dowódc tej rezerwy
mianowany zosta Andrzej Potocki, wda krakowski 2).

Wszystkie te zbrojenia wymagay oczywicie olbrzymieli

nakadów. Wobec tego, e skarb Rzpltej wieci pustkami, nowe
podatki najwczeniej z kocem lipca wypyn miay do kas ^),

zacigi za nie mogy si obej bez natychmiastowych wypat,
koniecznem przeto okazao si w najbliszym ju czasie zaczer-

pnicie z doranych róde finansowych. róde takich byo trzy,

osobiste fundusze królewskie, subsydya papieskie, wreszcie na-

lena od Austryi dziki lidze suma 1.200.000 zotych polskich.

Sumy, które król woy w przygotowania wojenne, wobec
braku jakichkolwiek rachunków obliczy niepodobna, róda stwier-

dzaj tylko ogólnikowo hojno króla. ^) „Nuncyusz^), pisze wspo-

mniany wyej Talenti, da 60.000 flor., lecz jest to drobnostk
w porównaniu z tem, co da ze swej szkatuy król".

Rzym zmieni taktyk stosowan wobec Polski. Podniosa
zapewne lecz realnej podstawy pozbawiona frazeologia listów

papieskich przestaa oddziaywa na spoeczestwo.

Nuncyatura zoryentowaa si w tem i ju we wspomnianej

powyej relacyi konferencyi z deputacy sejmow, gdzie nuncyusz

odmówi wszelkiej pomocy materyalnej, znajduje si przy kocu
uwaga, e jednak subsydya s tu konieczne dla osignicia aukcyi

wojsk polskich.^) Myl t popiera kilkakrotnie, zaznaczajc wresz-

cie, i bdzie to korzystnem dla „podtrzymania narodu tego w ule-

goci (divotione) dla Stolicy -tej i monoci uycia go w innym

wypadku. Czas jest po temu teraz, a tego, co zdziaa dzi nie-

znaczne subsydyum, nie dokona w innej porze nawet i wielkie". '')

Instancye nuncyusza, czy zrozumienie istotnej koniecznoci

udzielenia Polsce pomocy w tak cikiej ogólno-chrzeciaskiej

zreszt potrzebie wzio gór nad oszczdnociowym systemem

polityki papieskiej. Z pocztkiem czerwca odebra Pallavicini

^) Urbaski Tadeusz Rok 1683 na Podolu, Ukrainie i w Modawii
Lwów 1907, s. 13 dop.

2) Rp. Ar. akt gr. i z. Rei. Crac. Vol. 110. s. 1976.

3) Rp. Ossol. Teki Lucasa Vol. 28 s. 156.

^) D'Ale,yrac. Anccdotes de Pologne T. I s. 8—9.

5) Sauer A. Rom u. Wien. s. 45, cytowany ju list Talenliego.

6) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1683 31/III X« 29.

7) Kluczycki Akta do dz, J. III s. 88 Relatio Nuntii Ap-ci.
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przesyk pienin 100.000 florenów; wkrótce potem przysza

druga tej samej wysokoci, z tem wszake poleceniem, by za-

równo pierwsz, jak i drug rat wypaci wtedy dopiero, gdy

si ju Polacy rusz. ^)

Instrukcya ta rozgoryczya niezmiernie króla, który ali
si przed nuncyuszem, e Rzym mu nie ufa, e daje posuch
faszywym informacyom, które wiksz tam maj wag, ni jego

zapewnienia, a nadewszystko czyny. ^)

Nuncyusz obawiajc si, by si król dla sprawy nie znie-

chci, z drugiej za strony, by wskutek braku gotówki zacigi

nie ulegy zwoce, zainterpelowa raz jeszcze Watykan, proszc

o pozwolenie wypacenia cho czci natychmiast. ^) Narazie zaa-

twiono rzecz w ten sposób, e Pallavicini wystawi królowi skrypt

na 90,000 florenów, patny w cigu czterech tygodni, król za
zaoy to tymczasem w^asn gotowizn. *)

W cigu lata nadchodz jeszcze dwie raty tak, e ogólna

suma subsydyów wynosi, wedug relacyi samego nuncyusza,

400,000 flor. ^) Sposób wypacania i zuytkowywania tych sum

podlega kontroli nuncyatury.

Prócz tych pienidzy, przesza jeszcze przez rce papieskiego

legata suma, jak przysa do Polski w charakterze zapomogi

wojennej ksi toskaski.") Wynosia ona 100,000 flor. Póniej

nadesa on jeszcze osobno 8,000 dukatów wgierskich.

Kardyna Barberini przysa na cele wojenne 20,000 flor., '^)

kardyna Chigi, Dom Livio, ksi Pamfil, kady po 10,000 flor. ^).

Jak wykazuj róda, mia równie Pallaviciui pewn sty-

czno z administracy subsydyów udzielanych przez papiea

1) Rp. Ak. Urn. Teki Rzj^mskie 1683 M 49.

2) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 1683 16/VI K" 51.

3) Tame 16/VI As 49.

4) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 153.

5) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie r. 1683 26/VIII iN 74.

^) Zbiór pamitników Niemcewicza T. V s. 295, 303.

'^) Gazette de France 1683 s. 427. „Le Cardinal Barberini a envoy

a Varsovie 20,000 florens, de ses deniers, pour les joindre a la somme,

que le clerge de Pologne donn volontierement a S. M. Polonaise". S. Ru-

binstein Les Relations... s. 127, 136.

8) Michaud T. II s. 88, O dziesicinach hiszpaskich niema nato-

miast nigdzie adnej wzmianki.
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cesarzowi, bliszych jednak danych o gospodarce tej wobec uam-

kowych ^) i mtnych o niej wzmianek, da niepodobna. Faktem

jest, i nuncyusz fundusze owe mia u siebie i e je, na polece-

nie cesarskie, za porednictwem Zierowskiego, wypaca. W ten

sposób wydan zostaa czciowo suma 200,000 talarów, jak Au-

strya winn bya Polsce na mocy ligi.

Cakowite uiszczenie tego zobowizania napotkao na due
trudnoci. Kasy rzdowe cesarskie zalegay pustki, egzekwowanie

nowych t. zw. tureckich podatków postpowao bardzo opornie

naprzód. Z gór poowa sumy oparta zostaa na poyczkach,

zacignitych u ksit i stanów lskich, 2) a wszystkie te ope-

racye byyby i tak ulegy zwoce, gdyby nie dorana pomoc je-

dnego z plutokratów wrocawskich, bankiera Schmettau'a, który

ofiarowa rzdowi poyczk 150,000 flor. ^)

Wszystkie te sprawy przetrawia bez koca chaotyczna i do

niemoliwoci rozwleka korespondencya finansowych wadz ce-

sarskich z izb nadworn i ambasad Zierowskiego.

W skad sumy tej nie wchodziy rozdawane midzy dygni-

tarzy polskich „largicye", których niepodobna uwaa za proste

przekupstwa, lecz raczej za pomoc inicyatywie prywatnej przy

dokonywaniu zacigów. „Largicye" owe w znanych mi tylko po-

zycyach sigay cyfry 70,000 florenów. *)

Charakterystycznem jest, i w wykazach owych zapomóg

znajduj si wszyscy prawie dawni jurgieltnicy Francyi, a wic

1) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 31/III M 29. Kluczycki 135, Ul.

2) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 105.

3) Tame 117. Dokonywanie wszelkich oblicze jest dla okresu

tego niezmiernie utrudnione. Pominwszy ju rozmaito pienidzy i wy-

pywajcy std chaos w ustosunkowaniu wzajemnej wartoci sum, wszyst-

kie róda, dotyczce finansowej strony wyprawy wiedeskiej, s zreda-

gowane tak niejasno, i zoryentowa si w tej gmatwaninie najczciej

zupenie niepodobna, w tych wypadkach za, kiedy to jest moliwe, re-

zultaty osignite s zbyt mao stanowcze, by mona si byo na nich

oprze. Du trudno stanowi wreszcie uogólnienie pod nazw „fioreno"

florenów cesarskich, rzymskich i zotych polskich, wród których rónice

waluty sigaj nieraz znacznej wysokoci. Cesarski floren lub gulden

równa si np. mniej wicej trzem zotym polskim.

4) Kluczycki Akta do dz. J. III. Rrak w wyliczeniu tem jeszcze

sum Wielopolskiego i Felk&rsamba.
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Jabonowski z sum 12,000 flor./) prócz branej rocznie pensyi

równie 12,000, marszaek Lubomirski, Benedykt Sapielia, Rafa

Leszczyski, a nawet „nie liczcy si, ongi, z uiczem i z nikim"

wda poznaski Grzymutowski. ^)

Bya wreszcie jedna jeszcze suma, która bardzo powanie
obciya budet polskicb wydatków cesarza Leopolda.

Hieronim Lubomirski jeszcze w marcu r. 1681 ofiarowywa,

jak wspomniaem, usugi swe cesarzowi. Wzgardzona naówczas

pomoc staa si z biegiem czasu bardziej podan i w rokowa-

niach, jakie podejmuje marszaek nadworny w jesieni r. 1682

z ambasad austryack, bardzo rycho dochodzi do obustronnego

porozumienia.

Ksi wstpuje do suby cesarskiej w stopniu feldmarsza-

ka-lejtenanta, a z ga generaa na czele korpusu, który sam

zwerbuje w Polsce za cesarskie pienidze. ^)

Sumy potrzebne na ten cel mia wypaca Zierowski, mia-

nowany przez wadze wiedeskie generalnym komisarzem cesar-

skim przy nowo-tworzcym si oddziale. *) Waciwym jednak

delegatem by raczej Wenzl, sekretarz ambasady, któremu Zie-

rowski powierzy z kolei czuwanie nad techniczn i finansow

stron zacigów. ^)

W dniu 1 lutego ^) rozpoczto werbowanie dwóch regimen-

tów dragoskich i jednego pancernego. Dokonywano ich zrazu

pod pokrywk zacigów królewskich, ^) wkrótce jednak manewr

ten si wyda, zacigi spotkay si z ostr krytyk spoeczestwa.

Krytyka ta przybraa na sejmie ^) formy silnej opozycyi,

zwaszcza, gdy werbunki w samej ju nawet Warszawie odbywa

si poczy, a nadchodziy wieci o popenianych przez zacignite

1) Camesina A. Wiens Bedrangniss... Anhang s. 190.

2) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 76.

3) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 122.

*) Adam Schenckhelius Diarium Leopoldi. Wien 1702 s. 12. Came-

sina 1. c. 114 dop.

'=) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 122.

6) Das Kriegs-Jahr 1683 Mittheilungen des K. u. K. Kriegs-archiv.

T. II s. 17.

^) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 40 „...unter dem Yorwande einer

Rekrutierung fiir den polnischen Konig... idem str. 41.

8) Ar. J. III, T. 111, s. 347. Teki Lucasa Vol. 28 s. 156.
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wojska ekscesach. ^) Nie uciszyo tej opozycji nawet zawarcie

traktatu, popiera j bowiem argument, e wyprowadzanie z kraju

polskiego onierza utrudni Rzpltej wywizanie si z przyjtych

na si zobowiza. ^)

Interwencya nuncyusza ^) i króla, który wyranie sprzyja

zamiarom Lubomirskiego, sprawia, e dalszych trudnoci projek-

tom tym nie stawiano, Z kocem kwietnia zacigi kawalera mal-

taskiego byy na schyku. Pocztkowe budety Zierowskiego

podaj cyfr ich na 2,800*) ludzi, z biegiem czasu wzrasta jed-

nak ilociowo ten oddzia, póniejsze bowiem róda wspominaj

o nim stale, jako o sile wynoszcej 4,000, a nawet 6,000 ludzi. '^)

Popiesznie dokonywana organizacya tego korpusu niedoma-

gaa pod niejednym wzgldem. Pomijajc ju ekscesy, na które

skary si sejm, a które od ta epoki nie odbijay zbyt jaskrawo,

wykazywaa „soldatesca" Lubomirskiego ogromn skonno do

dezercyi i buntów. Uciekano z szeregów po wziciu odu caymi

oddziaami, jak wiadczy o tem odezwa marszaka, udzielajca

amnestyi kompanii, która usza z pod chorgwi puku Tetwina.")

Demoralizacya ta, z któr walczyy zarówno surowe reskrypty

królewskie, ^) nakazujce chwytanie zbiegów i karanie ich po «

grodach, jak zachcajce do dobrowolnego powrotu uniwersay

amnestyjne Lubomirskiego, ^) zbudzia nawet rozmiarami swymi

podejrzenia wadz wiedeskich, które poleciy prezydentowi rady

lskiej ostrone zbadanie, czy przyczyn tych zaj moe by
istotnie, jak opowiadano, licha warto monety odowej, czy te
graj tu rol inne jakie, zakulisowe moe czynniki. ^)

Skargi te ustaj zreszt z chwil wyruszenia wojsk Lubo-

1) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1683 M 28 24/III i As 31. 31/III.

2) Tame 31/III 1683 Xi 31.

3) Tame No 28.

4) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 42—43.

^) Bruligs Berichtc s. 263, 414. Contarini. Istoria delia gucrra del

1683 s. 99.

6) Rp. Ar. Akt gr. i z. Castr. Osviccimeiisia Vol. 247 s. 2285; Vol.

82 8. 451.

7) Rp. Ar. Akt gr. i z. Acta Rei. Crac. Vol. 110 s. 1481; Yolumina

Legum. Wyd. r. 1738 Tom V s. 657.

8) Rp Ar. Akt gr. i z. Acta Rei. Crac. VoI. 110 s. 1480.

9) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 154.
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mirskiego na teatr wojny. Ma to miejsce w czerwcu; w kocu
tego miesica mijaj one Cieszyn. ')

Pod Trenczynem nastpio poczenie ^) si polskici z kor-

pusem generaa Schultza, poczem oba oddziay zajy posterunki

obserwacyjne na linii Waagu. Odwoanie Schultza do gównej
armii, pocigno tam w poowie lipca i Lubomirskiego. 15 Jipca

mija on Oomuniec, ^) 20 czy korpus swój z armi Karola Lo-

taryskiego.*)

Z dalszych dziejów wyprawy Lubomirskiego zaznaczy na-

ley zwycistwo nad turecko-wgiersk armi Tókólego pod

Preszburgiem, gdzie polacy decydujc prawie odegrali rol, —
wreszcie w penym komplecie swoich si bierze on udzia w od-

sieczy Wiednia, walczc zreszt nie na skrzydle polskiem, lecz

poród skoalizowanych armii niemieckich.

O ile marszruta Lubomirskiego nie odchylia si prawie

zupenie od pierwotnego swego zarysu, o tyle ogólny plan po-

mocniczej akcyi ze strony Polski podlega nieustannym waha-
niom i zmianom i wykrystalizowa si w ostatecznej swej formie

w ostatniej ju niemal chwili.

Kiedy Sobieski zwróci si w kwietniu do Zierowskiego

przed zwoaniem rady wojennej z prob o wypowiedzenie si
Austryi w sprawie wspólnej akcyi wojennej, wyrazi rezydent

yczenie skierowania narazie czterotysicznego^) korpusu pol-

skiego na Wgry. Król zgodzi si i pocz czyni przygotowania

w tym kierunku.

W tym samym mniej wicej czasie powstaje inny projekt

urzdzenia wielkiej dywersyi polskiej w stron Podola i Ukrainy.

Wzmianki o projekcie tym powtarzaj si w ródach,*^) sigajc

1) Das Kriegsjahr 1683; Mittheilungen des K. u. K. Kriegs-Archiv

T. II s. 68.

2) Tame. Nie zgadza si z tem wzmianka Brulig'a, który pisze,

i spotkanie to miao miejsce pod ywcem, sdz jednak, i sprzeczno
ta wypywa std, i w ywcu sta nowozaciny regiment Konigsegga,

który przez Brulig'a zosta moe wzity za korpus gen. Schultza.

3) Tame s. 171.

*) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 182. List Lubomirskiego do króla.

5) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 1683 28/IV K2 40.

6) Bruligs Berichte s. 314. Gazette de France 1683 5/VII s. 365

10/VII 8. 398.

Polska przed odsiecz wiedesk. 14
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dat a poowy lipca, cho naogól plan teu spotka si odrazu

z krytyk sfer wojskowych, które uwaay, i podejmowanie

w tak pónej porze podobnie ryzykownej i odlegej imprezy

zgóry przesdza o jej powodzeniu.

W pocztkach maja odby si pod Kittsee przegld ^) czter-

dziestotysicznej armii cesarskiej i generalna polowa rada wo-

jenna, Rezolucya jej, omawiajca gównie ogóln strategi i roz-

lokowanie wojsk, dotyczy w kilku artykuach spraw polskich.

Punkt III omawia wspomniany ju plan operacyjny Lubomirskiego;

punkt V brzmi -) : „Poniewa polacy nie zd tym razem doko-

na dywersyi na Ukrainie, naley tedy poczy cz ich z kor-

pusem Lubomirskiego, pozostae za 15—20,000 ludzi skierowa

przeciwko Wgrom i Siedmiogrodowi, to ostatnie w tej myli,

by Apafiego, co do zachowania którego maj ju turcy podejrze-

nia, skoni do poczenia si z wojskami WCMoci".

Podobne byy zapatrywania ksicia Lotaryskiego ^), „Na-

ley prosi króla polskiego, pisze on, by dziaa na Wgrzech,

nie na Ukrainie, gdzie z powodu spónionej pory o obleganiu

jakiego waniejszego miejsca nie moe by mowy".

Pod wpywem tych zda zaczyna projekt akcyi polskiej na

Wgrzech przybiera konkretne formy; wadze wiedeskie prze-

prowadzaj szerok korespondency z izb szlsk i morawsk
w sprawie przygotowania dla wojsk polskich odpowiedniego pro-

wiantu *). Prawie kady jednak projekt róni si iloci prze-

znaczanego na Wgry wojska; cyfry te chwiej si wci w gra-

nicach od trzech do dwudziestu tysicy ^). Dopiero wypadki lip-

cowe spowodoway zaniechanie wszelkiej poredniej akcyi wojsk

1) Das Kriegsjahr 1683 Mittheilungen des K. u K. Kriegs Archiv.

T. II s. 27.

2) Das Kriegsjahr etc... T. II s. 34 punkt V.

^) Das Kriegsjahr. 1683 Mittheilungen des K. u K. Kriegs Archiv.

T. II s. 27.

4) Camesina A. Wiens Bedrangniss, Anhang s. 190; Kluczycki Akta

do dz. J. III s. 134, 135, 142 sqq.

•') Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 4/VIII .Ye 65. Hniligs Rerichtc

s. 419 Kluczycki Akta do dz. J. III 2/VII s. 162.
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polskich na tyach i bokach armii tureckiej ^). Pomocy polskiej

wezwano ju wprost pod zagroone mury Wiednia 2).

Zaniechane projekty ukraiskie znalazy urzeczywistnienie

w innej formie. Wschód polski zwraca na siebie ju dawno uwagg
polityków warszawskich i wiedeskich, pozyskanie sobie tak za-

palnego materyau bojowego jak Zaporoe mogo byo przynie
wyprawie niedajce si wprost obliczy korzyci.

Sytuacya bya o tyle jeszcze atwiejsza, e kozacy sami

okazywali ch wyruszenia na turków, inicyatywa za czynu wy-
sza z obu stron jednoczenie, w par dni ju bowiem po wysa-
niu przez króla uniwersaów na Ukrain przybyli 3) do Warszawy
posowie kozaccy, ofiarujc królowi usugi Zaporoa w czasie

wojny. Najruchliwsz jednostk wród nich by niejaki Kunicki,'

szlachcic z lubelskiego, oddawna na kozaczynie osiady i mirem
jej otoczony *).

Wysacy jego przedstawili królowi dwa projekty: albo na-

pad na ziemie tatarów i zmuszenie w ten sposób ordy do wycofa-

nia si z armii sutana, albo „chadzka" na morze Czarne, w wi-
kszym moe jeszcze stopniu wprowadzajca zamt do strategi-

cznych planów Kara Mustafy ^).

Akcya ta spotkaa si oczywicie z gorcem poparciem dworu,

1) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie r. 1683 21/VIII No 65. — Kluczycki

Akta do dz. J. III. List Lubomirskiego, w którym o owym korpusie wy-

raa si on: „20 chorgwi, które ja prowadzi miaem", ergo icli nie pro-

wadzi z sob.
2) Jednym z fragmentów strategicznych, zwizanych z ogólnym pla-

nem, byo obsadzenie przez jeden z regimentów Lubomirskiego (wspo-

mniany ju wyej reg. Konigsegg'a) ywca, jako punktu zamykajcego
dogodn drog z Polski i ze Szlska na Wgry. Poniewa ywiec by
wasnoci Wielopolskiego, musia mu Zierowski wystawi rewers, zape-

wniajcy poddanym i dobrom Kanclerza zupene bezpieczestwo i cao.
3) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 123, 153; Rp. Ossol. Teki Lucasa

Vol. 28 s. 156. Gazette de France 1683 s. 325, 385. Bruligs Berichte s. 412, 416.

4) Tadeusz Urbaski Rok 1683 i t. d. s. 28 sqq. Kochowski Wesp.

Commentarius belli adversum Turcas ad Yiennam. Wyd. 1684 s. 79. „Ad-

diderat stimulum Rex Kunicio ortu nobili, sed qui diu ant inter Cosacos

meruerat, per publicum diploma Duce creato".

5) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 123.
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a zaszcza nuncjatury, która oddawna nosia si ju z t myl.
Pallavicini wysa zaraz na Ru 60.000 zotycli, ogólna suma prze-

znaczonych na werbunki kozackie subsydyów papieskich wynosia

okoo 100.000 florenów, nie liczc sum królewskich^).

Osobne poselstwo ^) powiozo pienidze te i uniwersay go-
szce, i „ktokolwiek na tej witobliwej wojnie yczliwie, wiernie

i statecznie dopomoe, tedy dla tych, nie rachujc wieo rozda-

nych pienidzy i sukna, inne w obozie naszym pienidze mie
bdziemy. A zatem zaniechajcie wszystkie niesnaski i niezgody,

zbierajcie si i popieszajcie jaknajrychlej na tak chwalebn

wojn". Komisarzem dla spraw kozackich zosta mianowany Sta-

nisaw Druszkiewicz, kasztelan lubaczowski, pukownik wojsk za-

poroskich ^).

Pod tak dobrym znakiem rozpoczta akcya nie odpowiedziaa

jednak pooonym w niej nadziejom. Czy dziaa tutaj paraliu-

jco wpyw kamienieckiego paszy, który usiowa pocign ko-

zaczyzn w przeciwnym kierunku *), czynic zacigi na rzecz wojsk

tureckich, — czy moe ponownie nagromadzona i bliska Palejo-

wych buntów niech do spoeczestwa polskiego, do, e cay

z takim rozmachem krelony plan skoczy si na tern, e król

wczy do wojsk, idcych pod Wiede, dwutysiczny oddzia

kozacki, kilka za chorgwi ich pod walecznym pukownikiem

Myskim dogonio króla pod Parkanami.'^)

Bitwa wiedeska podziaaa oywczo na masy kozackie.

Kunicki, którego król wyjedajc pod Wiede mianowa hetma-

nem kozackim, zdoa zgromadzi w jesieni 1683 okoo 10,000

ludzi, i gromi przy ich pomocy tatarów, a, zapdzajc si za

1) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 16/VI JYs 49 Theiner podaje

kosztorys, wystawiony przez króla nuncyuszowi, opiewajcy na 300,000

flor. Theiner 250.

2) Aktu aanaflHOH PoccIh lleTepOypr-B 1853 T. V X2 149.—Vid

Urbaski s. 9

3) Urbaski Rok 1683 s. 14.

4) Gazette de France 1683 s. 316. Contarini Istoria delia Guerra

del. 1683 s. 99.

5) Urbaski Rok 1683 i t. d. s. 10. Kanajia. noxHA Coó-fecKoro iiha

BiiACHb poKy 1683. Lwów 1882. Wydanie Dia s. 32.



— 213 —

nimi, zdoby ca prawie Modawi, ^) nie poparty jednak przez

Rzplt, przed powrotn ich, wzmocnion fal, by w kocu zmu-
szony odstpi.

Podobnie nikym by, niestety, udzia Litwy w wyprawie
wiedeskiej. Dugoletni stronnik Austryi, Pac, który byby nie-

wtpliwie spraw t w energiczniejsze uj rce—nie y ju od

roku; nowy hetman, Sapieha, sta pomimo wszystkie wahania

polityczne swego rodu, zbyt blisko Francyi. Przytem, pienidze

przeznaczone na zacigi litewskie uwiezy w prywatnych jakich

rkach, skd je nuncyusz odezwami dopiero wydobywa musia. 2)

Chaos, jaki wywoaa ta sprawa, spowodowa zwok. 15 sier-

pnia, kiedy król wyrusza z Krakowa, przechodzili litwini dopiero

AYis pod Warszaw; ^) w miesic za póniej pisa ju do nich

król: „Nie macie si tu poco trudzi, gdy my w tropy za nie-

przyjacielem idziemy, ale do Wgier skupiwszy si prosto nam
zachodzi." *)

W pewnym zwizku ze stanowiskiem Litwy stoi niepewna

zreszt wiadomo o udziale w wyprawie wiedeskiej tatarów li-

tewskich, którzy przyrzec mieli Janowi III, i w subie Rzpltej

chtnie walczy bd, i to nietylko z turkami, ale z pobratymcami

swymi — tatarami. '")

Pooenie Austryi pogarszao si z dniem kadym.

Dziedziczne kraje cesarstwa, zniszczone wieo wygas za-

raz, zuboone nieustannemi kontrybucyami wojennemi, doszy

do stanu ostatecznego wyczerpania. Stany odmawiay pacenia

podatków, szczególnie znamienn jest opozycya duchowiestwa, ")

które zgodzio si na udzielenie rzdowi powanego subsydyum,

zaprotestowao jednak przeciwko regularnym podatkom, mogcym
rzuci wiato na dyskretne moe stosunki finansowe Kocioa

1) Wiede Rakuski od Turków oblony. Zbiór listów Kunickiego

s. 79, 85, 67.

2) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 26/VIII J^s 75.

3) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 606.

4) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 657; Wiede Rakuski i t. d. s. 34.

5) K. Górski Historya jazdy polskiej s. 107.

6) Gazette de France r. 1682 s. 798 r 1683 s. 3.
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w Austryi. Wojska nie odpowiaday wymaganiom wskutek prze-

cienia ich siami nowozacinemi; korpusy wgierskie niebyy
zupenie pewne, i) Wród wadz naczelnych armii nie byo zgody,

Antagonizm ksicia Karola Lotaryskiego , naczelnego wodza

wojsk cesarskich z Hermanem Badeskira, prezydentem rady

wojennej, trwa a do bitwy wiedeskiej.^)

Najwysze przygnbienie pado na kraj z chwil oblenia
Wiednia. Z moliwoci tego faktu liczono si ju oddawna.

Jeszcze w kocu r. 1682 wydano rozporzdzenia dotyczce forty-

fikacyi i zaprowiantowania miasta,-^) póniej powtarzano je kil-

kakrotnie, w styczniu zdemolowano nawet cz przedmie, \)

póniejszy jednak plan strategiczny, wysuwajcy na pierwszy

plan obrony—Raab i Komorne, zaniedba dokoczenia tych przy-

gotowa, pozostawiajc ostatecznie w polowie lipca stolic za-

bezpieczon bardzo poowicznie.

Rozpoczynaj si gorczkowe ukady dyplomatyczne z Europ,
wznawianie traktatów i parcie w kierunku jaknajszybszego ich

wykonania. Obiecali sw pomoc elektorowie: bawarski, saski

i brandenburski,—zwizki frankoski i szwabski. ^)

Deputaci ksit Rzeszy, zebrani na sejmie w Ratysbonie,

jeszcze 21 sierpnia interpeluj cesarza, by zgodzi si na posta-

wione przez Ludwika XIV warunki, co jest „jedynym rodkiem
uratowania pastwa od ostatecznej zagady".*^)

^) Gazette de France r. 1682 s. 693.

2) Guillot Gaetan. Leopold I, les Hongrois, Ics Turcs. et Ic siego

dc Vienne; Revue d'histoire diplomatiue 1911 JN"" III s. 428.

3) Gazette de France 1683 s. 62, 124; Bcrichtc des Hessen-darm-

stadtischen Gesandten Passer i t. d... s. 356.

4) Tame 20/1 1683.

5) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 212.

") Lunig Teutsche Reichs Canziei (Epistolac procerum Europac)

s. 78. Radz tedy ksita: „Solchen und dergleichen inchr erwogenon

Umstanden nach, hat ein Churfiirstliches Collegium nochmalen hoclist-

notig und dafiir gehalten, dass kein ander Mitte] das Reich vom. gilnz-

lichcn Ruin zu saKircn, und Eu. Kays. May. alsdann desto bcsser unior

dic Armen zu groilen, ais vcrmittelst eincs mit der Cron-Frankreich fir-

dersamst zu treffen habenden Accommodements; sich dahin zu cntschlies-

sen, damit eino von beiden an Seiten der Cron Prankroich offerirten Al-

ternativ Propositionen, welche am zu langlichsten noch vor Ablaufung

dieses Monats von Reichs wcgen acceptiret, mithin dasselbc der Orten
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Cesarz w zasadzie zaakceptowa probej ksit, petraktacye

jednak prowadzone w Katysbonie z penomocnikiem Francyi p. de

Verjus definitywnych rezultatów nie day. ^)

Do Polski wysiano w pocztkach lipca dla przypieszenia

akcyi ratunkowej hr. Turna. 2) Do Monachium w tym samym
celu wyjecha liaunitz^), — nad Ren hr, Waldersdorf ^).

Nawzajem mia Jan III, jak wspominaj róda niemieckie,

mianowa dwóch posów^) z poleceniem informowania go stale

o przebiegu spraw. Jeden z nich mia towarzyszy dworowi ce-

sarskiemu, drugi sztabowi gównej armii, projekt ten zreszt

zdaje si urzeczywistnionym nie zosta.

Pomysem politycznym, dziwnie nielicujcym z dorywcz

nerwow atmosfer ukadów, jest wspólnie przez dyplomacy

warszawsk i wiedesk podjty, a z dziwn energi party na-

przód projekt wcignicia do wojny z Turcy take i szacha per-

skiego. Planem tym zaja si w szczególnoci nuncyatura war-

szawska. **)

Powanym natomiast, cho zreszt symbolicznym tylko suk-

cesem dyplomacyi zainteresowanej lig bya, odbyta w Rzymie

w dniu 16 sierpnia, a poprzedzona kilkudniowemi modami pu-

blicznemi, uroczysto zoenia przez kardynaów protektorów obu

sprzymierzonych pastw przysigi, majcej nada aktowi ligi san-

kcy i piecz stolicy apostolskiej. ^)

in Sicherheit und Ruhestand gesetzt, und folglich E. K. M. gegen den

Erbfeind gestalten unsere gnadigste Herren Principalen hierzu, mit Dar-

stellung ihres aussersten Verm6gens ganz erbietlg am Kraftigsten assi-

stiret werden mog".
J) Kluczyckl Akta do dz. J. III s. 168, 200. Salvaiidy T. III s. 38.

Klopp s. 366. Ludwik XIV wystpi z 40,000 armi w pierwszych dniach

wrzenia przeciwko Belgii, nie tajc, e potem przyjdzie kolej i na ce-

sarstwo.

2) Das Kriegsjahr. 1683 Mitth. T. II s. 31, 61 Kluczyckl Akta s. 164.

3) Kluczyckl Akta do dz. J. III s. 179.

4) S. Rubinstein Les Relations... s. 29.

5) Brulgs Berichte s. 296.

g) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie 1683 12/V N2 43 19/VIII N2 72; Klu-

czyckl s. 228. Misy t polecono biskupowi Naxivanu.

7) Gazette de France 1683 s. 368, 393, 511. Sauer A. Rom u Wien s. 41.



XII. Wymarsz. — Zakoczenie.

'Il/iede dogorywa. „Jeeli^) W. Królewska Mo, pisze do Ja-
"'^ na III Hieronim Lubomirski, nie wesprzesz zdesperowanych

rzeczy tutecznych, niepochybnie i to miasto zginie. Wszyscy tu

rce opucili i s prawie bez rady". Armia Lotaryczyka, zde-

moralizowana porak pod Petronell, zreszt nieliczna i przez to

zupenie niezdolna do szerszych operacyi, dwór skompromitowany

ostatecznie ucieczk rodziny cesarskiej z Wiednia, pozbawiony

i tak ju, dziki chwiejnemu usposobieniu Leopolda, wszelkiego

wpywu na najwaniejsze sprawy pastwowe. Caa nadzieja spo-

cza wycznie na obcej pomocy. Wród niej najgorcej bodaj

oczekiwan bya odsiecz polska.

Pomidzy Wiedniem a Warszaw kr nieustannie mniej

lub wicej dostojni wysacy, wywierajc na wszystkie dajce

si poruszy czynniki niebyway nacisk w kierunku moliwie

szybkiego zrealizowania traktatu. Ksie Lotaryriski zwróci si

nawet z podobn prob do bawicego ju wówczas w okolicach

Wiednia Lubomirskiego.

„Prosi mnie (<:sie) bardzo, pisze marszaek w cytowanym

ju przed chwil licie, abym poczt bieg do W. Król. Moci,

jako jest wielka potrzeba, eby W. Król. Mo jako najprdzej

ratowa ten zgubiony kraj i da odsiecz miastu temu... I to Mi-

ociwy Panie ochotnie bym uczyni, widzc tak wielk potrzeb

ratowania chrzeciastwa, ale wiedzc, e W. Król. Mo wicej

z swojej wielkiej uwagi i rozsdku co potrzebnego bdziesz wi-

dzia uczynisz, anieli dla mojej pcrswazyi, wymówiem si z tego

Ksiciu i... posyam... wypisany statum rzeczy przy licie Ksicia

1) Kluczycki Akta do dz. J. 111 s. 183.
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Lotaryskiego, który w jednym tylko posiku W. Król, Moci wi-

dzi nadzieja ratunku".

Nie ustawano te w zabiegach okoo tej sprawy w Warsza-

wie. Zierowski wespó z nuncyuszem*) lawiruj nieustannie koo
dworu, starajc si skoni króla do opuszczenia Warszawy. Na-

glcemu o popiecli Pallaviciniemu da król na audyencyi z dri.

23 czerwca zapewnienie, e w cigu dziesiciu dni wyruszy do

Krakowa ^).

Termin ten uleg jednak zwoce, lir. Thurn, który, wyru-

szywszy w pocztkach lipca-) do Polski, jecha umylnie przez

Czstochow, liczc na to, e si z królem w drodze spotka, za-

sta Jana III jeszcze w W^ilanowie.

Czy prawdziw jest tak szeroko rozpowszechniona wie
o synnej owej audyencyi wilanowskiej, kiedy to ambasador cesar-

ski na klczkach o ratunek dla Wiednia, a nuncyusz o ocalenie

chrzeciastwa mia baga, stwierdzi nie mona. Podobne zda-

rzenie byo rzecz w zupenoci moliw, a wobec rozpaczliwej

sytuacyi politycznej i rozbicia autorytetu cesarskiego, nawet pra-

wdopodobn, potwierdzenia wszake tego faktu w ródach nie ma.

Wiadomo o nim przekazuj nam jedynie dwa póniejsze zna-

cznie, niezbyt solidne przytem opracowania ^).

Króla gotowego ju do wyjazdu wstrzymywaa Marya Ka-

zimiera, pragnca koniecznie towarzyszy mowi w jego podróy
do Krakowa, na co narazie nie pozwalao jej zdrowie^).

Odwlekany z dnia na dzie termin wyjazdu stan wreszcie

w dn. 18 lipca. Podró^) dworu, jadcego penym taborem odby-

1) Gazette de France r. 1683 s. 398, 409. Kluczycki Akta dz. J. III

s. 170, 185.

2) Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie r. 1683 As 54 23/VI.

3) Das Kriegsjahr 1683 Mitteilungen des K. K. Kriegs-Archlv T II s. 61.

4) Sahandy histoire de Pologne T. III s. 50 Lochner C. tJbcr den

Antheil etc. s. 31.

5) Rp. Ak. Um. Teki Rzymskie 1683 jYs 65 4/VII.

6) D'Aleyrac Anecdotes de Pologne s. 128, „De Yilanów ii alla

(Jan III) a Falenia, maison de campagne, a une lieu de Tautre, ou ii

sejourna; le troisieme jour ii a pris le diner a Nadarzyn, ...ii coucha

ensuite a Radziejowice, autre maison renommec en Pologne pour un bijou,

a Rava, ville capitale d'un Palatinat, k Fabbaye de Vitóv proche de Piotr-

ków, ii coucha a Kruszyna...; le lendemain la Cour arriva a Czensto-
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waa siQ powolnie. 24 lipca przyby król do Czstociowy \1, skd
wysa kuryerów do cesarza i lisicia Lotaryskiego.

W nocy z dn. 29 na 30 stan w Iirakowie, witany salwami

artyleryi zamkowej, zatrzyma si jednak w Lobzowie, Wawel
bowiem nie by przygotowany na jego przyjcie.

Natychmiast po przyjedzie króla rozpoczto ostatnie przy-

gotowania do wymarszu. 31 lipca przyby do Ivrakowa Sieniawski.

6 sierpnia odby si czciowy przegld wojsk i tego dnia jesz-

cze cz armii wyruszya na Szlsk, podzieliwszy si na oddziay,

rónemi drogami dla atwiejszego wyywienia wojska 2). "\Y spra-

wie prowiantu i wyboru drogi prowadzono ju od duszego czasu

szerok korespondency z Ksiciem Lotaryskim, i pogranicznemi

wadzami austryackiemi.

Liga stawaa si rzeczywistoci. Wojna przestawaa by
dylematem gabinetów politycznycli, wchodzia w krew toczcych

j narodów\ W miar jak koczy si dyplomacya ogarnia spoe-

czestwo polskie sza tak czstego w dziejach Rzeczypospolitej

wojennego entuzyazmu.

„IHedy^) tedy król, pisze Jan Chryzostom Pasek, w^ybiera

si na t kampani... bya ochota we wszystkich ludziach taka,

e duszko by byo i ptakiem jako najprdzej przelecie. A znak

to ju by przyszej fortuny, nawet sam król z tak jecha fan-

tazy, wanie, jak po pewne nieomylne zwycistwo".

Ksia kazaniami podnosili masy. *) Imieniem Ojca witego
goszono, e kto wyruszy na wojn, uzyska odpust zupeny, kto

za zginie od nieprzyjaciela,—pene rozgrzeszenie. Rozpoczy
si po caym kraju naboestwa, uroczyste procesye i posty

„twarde". ^

chowa. Ce fut la, qu'il cxpedia des Courriers tant a rEmpcreur qu'au duc

de Lorraine".

1) Gazette de France 1683 s. 481.

'^) Tame s. 505.

<*) Pamitniki Paska. Wyd. lwowskie s. 367.

*) Kluczycki Akta do dz. Jana III s. 180.

5) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 606. „Widzc, e Princeps extra Imperii

flnes constitutus coronatum caput pro defensione Imperii ex pietato Chri-

stiana niesie, 14 mcnsis Augusti w Warszawie twardy post, naboestwa,
dyscypliny, procesye, kazania odprawia si bd cum expositione San-
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Zapoyczano si by i na wypraw. W aktach grodzkich

owicimskich zabka si rewers niejakiego p. ]\Iiciowskiego,

który na konie i rynsztunek zdobywa t drog 5,000 z., „na

piln moj potrzeb, przeciwko Nieprzyjacielowi Krzya witego,
poyczanym sposobem wzitych". ^) Zapal ten wzrós jeszcze

wdwójnasób po zwycistwie Preszburskiem , którego wieci

tak, jak pisze nuncyusz, wznieciy ocliot, „e cay naród rwie

si z niecierpliwoci do czynu; nie mona zaiste wyobrazi
sobie wikszej gotowoci i tyzny ducha, ni ta, jak si tu

widzi powszechnie". 2)

Nuncyusz wogóle nie ma sów pociway dla bezprzykadnej

dzielnoci i mstwa Jana in, jako króla, — gorliwoci jako

chrzecianina. Trudno byo istotnie na jego stanowisku gorcych

nie ywi sympatyi. W tym samym mniej wicej czasie pisa

Jan III w odrcznem pimie swem do papiea nastpujce sowa:

„Gdy cliodzi ') o dobro Kocioa i chrzeciastwa, przele-

wam krew wraz z caem mem królestwem, i przelewa j bd
do ostatniej kropli. Królestwo bowiem moje i ja to dwie tarcze

chrzeciastwa."

Z pewnem rozrzewnieniem pisze nuncyusz o ostatnich przy-

gotowaniach do wymarszu. 10 sierpnia, w dzie w. Wawrzyca, *)

do którego dom Sobieskich szczególne mia naboestwo, odbya

etissimi in omnibus Ecclesiis za szczliwe sukcesy Imprez J. K. M. et

pro Christianissimo (?)". Podobnie Vol. 179 s. 583.

1) Rp. Arch. Akt. Gr. i Z. Acta Castr. Osw. Vol. 82 s. 732—3.

2) Pasek Pamitniki s. 367. Rp. Ak. Urn. Teki Rzymskie X« 64 i 73

r. 1683. Kluczycki Akta do dz. J. III s. 249. „Varii successi prosperi delie

Truppe Polacche, che militano nell Austria, uali si saranno sentiti molto

prima costa, hanno aeeresciuto tal coraggio, e brio, che e impatiente di

portarsi al cimento coirinimico uesta Natione et in verita non puo mo-

strarsi maggior prontezza e vigor d'animo di uello, che si scorga gcne-

ralmente, onde puo sperarsi buon esito deirintrapresa".

3) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 295, „...pour ce qui touche le bien

de TEglise, et de la Chretiente, nous sommes et serons toujours obliges

avec tout mon Royaume a repandre ju'squ'a la derniere goutte de notre

sang, comme etant mon Royaume et moi deux des boucliers dc la Chre-

tiente".

4) Kluczycki Akta do dz. J. III s. 249. Rp. Cztr. Vol. 179 s. 583.

Król... „...by w rónych Kocioach (IO/VIII) y u tej Anny by, i w Col-

legium Wielkim Uniwersyteckim z Królow JMci i z Królewiczami, y kilku



— 220 —

si uroczysta ceremonia bogosawienia „witej sprawy". Zgro-

madzia ona w katedrze wawelskiej cay wiat dyplomatyczny,

wojskowy, kocielny i dworski. Król, klczc w zbroi u wielkiego

otarza, wysucha uroczystej mszy póniej za przyj z rk
nuncyusza rozgrzeszenie i bogosawiestwo papieskie.

Po naboestwie zeszed Jan III do grobów królewskich nie

bez intencyi, jak mówiono, wyszukania tam dla siebie miejsca.

Wyjazd nastpi 15 sierpnia, w wito Wniebowzicia Matki

Boskiej „na dwie, ^) albo wicej godzin zrana". Towarzyszy

królowi najstarszy z synów, Jakub, odprowadzaa ich do Szlska

ona i matka, królowa Marya Kazimiera, której zachowanie si
w ostatnich tych dniach szczer budzi dla niej, pomimo wszel-

kich jej przywar i wad, — sympaty.

Mia nawet jecha pod Wiede i nuncyusz, zaniecha je-

dnak tego planu, usprawiedliwiajc 2) si póniej wobec Rzymu
tem, i nie widzia potrzeby dalszego zagrzewania do boju i tak

ju rozentuzyazmowanego króla, obecno za jego w Polsce bya
konieczn ze wzgldu na sytuacy, jaka si tu wytworzya, a take

dla wyprawiania na teatr wojny zapónionych oddziaów wojska.

Tyle daj róda. Dziki olbrzymiemu niateryaowi history-

cznemu, zawartemu w nich, wytwarzaj one niezmiernie szerokie

pole dla wniosków i syntez — daj mono przejcia od genezy

faktu do jego oceny, z pominiciem chronologicznej treci, jako

czynnika, który na celowo lub bezcelowo zaoenia samego

faktu nie oddziaywa zupenie.

Te same róda stay si dla obcych tem do caego szeregu

mniej lub wicej brutalnych napaci na dziaalno Sobieskiego,

—

podstaw do odmówienia mu pod Wiedniem wszelkiej zasugi,

do zdegradowania udziau jego w tej wyprawio do roli podrz-

dnego sprzymierzeca.

U swoich spotka si czyn Jana III z pobaliwym sdem
ogóu, z gorcem uznaniem cntuzyastów, widzcych w roku 1683-im

z nim biskupów; by w Bibliotece i w izbie, gdzie jadaj. Kiedy brai bc-

nedictionem mia na sobie zbroj..." Kochowski Commentarius belli s. 16.

1) Rp. Cztr. Vol. 179 s. 583.

2) Kluczycki Akta do dziejów Jana III s. 234.
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jedynie tylko pole chway,—z ostr krytyk polityków, potpiaj-
cych w myl egoizmu narodowego ide bezinteresownej walki

za cudz spraw.
adnego z pogldów tych przyj bezwzgldnie nie mona.

Wyprawa króla Jana III bya faktem, którego nie obniy najbar-

dziej stronnicze dziejopisarstwo obce, czynem, jakiego nie zami
ani hyperkrytycyzm, ani szlachetny acz liryczny panegiryzm.

Odsiecz wiedeska nie bya wybuja fantazy dyplomaty-

czn, krokiem nieobliczonym, chimer króla, czy magnatów. Zna-

lazszy si z kocem ósmego dziesiciolecia na rozdrou miaa
Polska do wyboru dwie wytyczne polityki zagranicznej: Wiede,
lub Pary. O stworzeniu wasnego, niezalenie polskiego, dyplo-

matycznego orodka nie mogo niestety by mowy przy ówcze-

snym ustroju Rzpltej, przy nieszczsnej ingerencyi we wszystkie

sprawy polskie ywioów obcych.

Z poród tych dróg naleao tedy wybra bardziej korzy-

stn, dalej w przyszo sigajc. Wybrano Wiede.
Pytanie, jak rol odegra przy wyborze tym osobisty in-

teres króla, lub królowej, jest przy ocenie faktu tego rzecz
drugorzdn, chodzi tu raczej przedewszystkiem powinno o zba-

danie, o ile wybór ten odpowiada istotnym zadaniom i potrze-

bom Polski.

Wypadków r. 1683 niepodobna mierzy skal polityczn

i psychologiczn czasów póniejszych. Dla Polski Jana III istniao

przedewszystkiem jedno tylko niebezpieczestwo zewntrzne. Nie

byo gronem dla Polski mode, krystalizujce si dopiero pastwo
elektora Fryderyka Wilhelma, powolne jeszcze rozkazom Rzpltej,

w krytycznych za chwilach walczce z ni intryg jeszcze nie

mieczem. Niegronymi byli i Szwedzi, podobnie jak i Polska trzy-

majcy si ongi sztandaru francuskiego i wraz z Polsk prze-

chodzcy obecnie do obozu cesarza. Bezsiln wreszcie i pokojowo

usposobion bya Moskwa, przeywajca ostatnie dni swych sta-

rych rzdów, rozbita pod Czechryniem, paacowemi przesileniami

znkana.

Od polityków Jana III niepodobna wymaga, by w skoata-

nem pastwie Leopolda przewidzie mieli o cay wiek naprzód

petnego, a zaborczego przeciwnika czasów Maryi Teresy.

A wzamian nieistniejcych jeszcze dla wieku tego obaw mo-

skiewskich, czy pruskich stawaa przed Rzeczpospolit nieustanna
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groza amicej wszelki opór, bogatej w ludzi i zoto, wiecznie od-

radzajcej si potgi Islamu.

AYznoszcy si zalew, wstrzymany chwilowo w r. 1676,

wzbierajcy ponownie szaem fanatyzmu, ekspansy najywotniej-

szej na czasy owe narodowoci, grozi rozbiciem Europy, pocho-

niciem przez Turcy caego szeregu pastw, a przynajmniej

narodów chrzeciaskich.

Granica polsko-turecka wyduaa si w przeraajcy sposób.

Jedno z ssiadujcych z Porta pastw skazane byo na zagad.
Ivolej przypadaa na Austry. O ile racyonaln moe by w polityce

zasada osabiania zbyt silnego ssiada, o tyle zabójczym dla ró-

wnowagi politycznej, a samobójczym dla danego pastwa by
musi wspóudzia w dobijaniu sabego, bez monoci zapewnienia

sobie szczególniejszych, z faktu takiego wypywajcych korzyci.

„...Nasz jest ta wojna, pisze korespondencja wspóczesna, bo

wedug ligi et bona et maa communia". Po rozbiciu Austryi

byaby kolej .przysza niewtpliwie na Rzplt, w kadym za razie

naraao to Polsk, nie mówic ju o odciciu od Zachodu, na

graniczenie z Turcy wzdu caej Maopolski i Rusi.

Jak nieobliczalne wprost konsekwencye widziao spoecze-
stwo polskie w podobnem ssiedztwie, tego dowodzi trwoga o gra-

nic wgiersk, znajdujca swój konkretny wyraz w popiesznych

zbrojeniach i fortyfikowaniu twierdz nadgranicznych, a wystpu-

jca tak jaskrawo w ródach, czy bdzie to uniwersa królewski,

sejmikowe laudum, czy zwyka prywatna korespondencya.

W tego rodzaju warunkach utwierdzenie nawizanych ju
poprzednio stosunków traktatem marcowym stawao si konie-

cznoci polityczn. Zwizek Polski z Francy nie mia ju
z pocztkiem osiemdziesitych lat adnego celu, bo wszake
czczem zudzeniem byy zapewnienia ambasadorów francuskich,

e w razie napadu tureckiego król Ludwik XIV wesprze Polsk
ca swoj potg. Byo to niewykonalnem zarówno ze wzgldu
na stosunki Ludwika XIV z Turcy, jak i na odlego obu pastw
i utrudnion komunikacy.

Byy zapewne i w zawarciu i w wykonaniu traktatu luki

powane. Zbyt duo byo wiary w ludzi, co pocigno za sob
niedostateczne osonicie praw Polski gwarancyami polityczne-

mi, — bd niewtpliwy, mojera zdaniem jednak zbyt silnie pod-

krelany przez opini i historyografi polsk.
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Zadouczynienie, jakie naleao siQ Polsce za uratowanie

Wiednia, mogio byo przyj dwojak fonnQ: terytoryalnej zdo-

byczy lub pieninego odszkodowania. Zwaywszy, e dalsze roz-

szerzanie granic Rzpltej i tak ju niewspómiernyci z siami pa-
stwa byoby dla niej ciarem raczej ni korzyci, podan
stawaa si druga alternatywa.

Odpowied na ni znajdziemy w rachunkach watykaskiego

i wiedeskiego skarbu. Subsydya Innocentego i Leopolda nie

wzbogaciy oczywicie kraju, uwolniy jednak w znacznym stop-

niu budet wyprawy wiedeskiej od ciaru polskiego zota.

A nie zapominajmy jeszcze i o tem, e w wieku, w którym

solidarno narodowociowa nie odgrywaa jeszcze adnej prawie

roli, pastwa, odsunite tak daleko od wschodnio-europejskiego

konfliktu, jak Saksonia lub Bawarya, stany mimo to pod Wie-

dniem na gorszych bodaj, ni Polska, warunkach.

Dobrowolne usunicie si od prawa wyrokowania w zagad-

nieniach decydujcych o losie Europy, kryje pod pozorami neu-

tralnoci — bezsilno.

Energiczna polityka pastwowa, nie cofajca si przy swych

wystpieniach zewntrznych od rozumnej, stanowczej, si zbrojn

popartej interwencyi w stosunki midzynarodowe, nosi w sobie

zawsze pierwiastki rozwoju, zaród wewntrznej i zewntrznej

potgi narodu.

Bdem polityki polskiej bya, jak to wykazay badania

wspóczesne, bierno nasza w okresie wojny trzydziestoletniej,

nieszczsn okazaa si bezprzykadna apatya polityków Augusta

w dobie walk Fryderyka Wielkiego.

Zasadnicza myl odsieczy wiedeskiej, poczenia si celem

wstrzymania za wszelk cen walcej si na oba sprzymierzone

pastwa lawiny, — ów instynktowny odruch samozachowawczy,

—

bya jedyn zdrow i racyonaln wytyczn polityki polskiej

owych lat.

Przyjcie odmiennego tego pogldu na genez odsieczy, ^)

—

uznanie celowoci i koniecznoci dziejowej tego fragmentu dy-

^) Zapatrywania moje nowemi nie s Do podobnych wniosków

dorhodzi ju w r. 1883 K. Jarochowslci, dajc w jednym z swych sziiiców
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plomacyi polskiej, który przez lig r. 1684 doprowadzi Polsk

do Karowic — pociga za sob odmienny sd o rezultatach wy-

prawy wiedeskiej.

Nie lekcewac bynajmniej przelanej krwi i utopionych moe
nawet w potrzebie wgierskiej nakadów, niepodobna wszake
zwyciskiej wyprawy roku 1683 mieni z powodu strat tych

klsk.
Zarówno materyalny niedobór, jak i ubytek krwi, z którym

Polska zreszt nigdy zbytnio liczy si nie zwyka, nie jest

w stanie zrównoway korzyci faktu, który ocali pastwo od

zagady tureckiej, rozszerzy polski horyzont polityczny, ugrun-

towa autorytet pastwa, zbudzi spoeczestwo z apatyi i nie

pozwoli mu przez pewien czas zacienia si w ramach polityki

wojewódzkiej, czy powiatowej, a który wreszcie dodatnim jest

ju przez to samo, e w przeciwstawieniu do potwornej martwoty

czasów saskich by — czynem.

ocen wyprawy Jana III z punktu widzenia politycznego interesu Polski;

podobnie pisze w dwa lata póniej w swej „Odsieczy wiedeskiej" Leon
Chrzanowski, pokrewne wreszcie do pewnego stopnia stanowisko zajmuje

autor dwu, dotyczcych roku 1683-go rozpraw, Tad. Urbaski,
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Spis i streszczenie rozdziaów.
Sir.

Wstp . . - V

CZ I. LIGA PASTW CHRZECIASKICH R. 1681.

I. Polska, a Francya w dobie órawna.

Elckcya Jana III i rola, jak odegraa ona w stosunkach polsko-

francuskich. — Wytyczne ambasady francuskiej w Polsce:

a) stosunki polsko -tureckie, b) sprawa Wgier i Prus, trak-

tat z dn. 13/VI 1675, c) wpyw na wewntrzne stosunki Pol-

ski.—Charakterystyka stronnictwa francuskiego i ambasady 1

II. órawno.

Aspiracye antitureckie i reakcya przeciwko nim.—Zwichnicie pro-

jektów wojennych.— Pokój órawiski.— Reakcya Rzymu i ce-

carstwa.—Stanowisko Francyi.—Opinia kraju 19

III. Przesilenie stosunków polsko-francuskich.

Sprawy wgierskie.— Instrukcya Ludwika XIV.—Pozyskanie Lubo-

mirskiego. — Reakcya stronników austryackich.— Zajcia na

granicy wgierskiej.— Chwianie si polsko-francuskiej przy-

jani, sprawa Markiza d'Arquien.—Sprawa pruska, agresywne

projekty Jana III.—Stosunki polsko-szwedzkie.—Traktat gda-
ski.—Kunktatorstwo i ruina planów szwedzkich 27

IV. Sejm grodzieski r. 1678—9.

Stosunki polsko-tureckie.—Poselstwo Gniskiego.— Stanowisko Mo-

skwy i ogólna sytuacya na wschodzie. — Ukady polsko-mo-

skiewskie.—Sejm grodzieski r. 1678—9.—Rozam polityczny

i na jego tle zatarg Lubomirskiego z WiniowiecTim.— Opo-

zycya w kraju i na sejmie.—Pessymizm ambasady francus-

kiej i jego konsekwencye.—Zatarg dyplomatyczny francusko-

austryacki.-Stanowisko dworu.—Zakoczenie i rezultaty sej-

mu.—Wypowiedzenie si za wojn.— Scriptum ad archivum 43
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V. Pocztki ligi.

Projekty ligi, zwizek jej z lig r. 1684 i z odsiecz wiedesk.—
Stosunek Rzymu do ligi.—Dziaalno papiea w Polsce i w Pa-
ryu.—Rozesanie ambasad polskich. — Poselstwo Radziwia
1 Brzostowskiego.— Rokowania o lig z ambasadami warsza-

wskiemi i nuncyatur. — Rada koronna.— Relacye ambasado-
rów polskich.—Opozycya.—Sytuacya polityczna Europy, kun-

ktatorstwo 60

VI. Liga r. 1681.

Stanowisko elektora brand, wobec Francyi i Polski. — Sprawa Ra-
dziwiówny. —Zmiany w wiecie dyplomatycznym.—Pallavi-

cini, de Vitry.—Stosunki polsko-francuskie.—Ustpstwa Lud.

XIV.— Sejm r. 1681.— Charakterystyka obrad.—Zatargi, pry-

waty.—Sprawa Morstina.—Zatarg z duchowiestwem.—Przy-

bycie posów moskiewskich.—Obrady nad aukcy wojska i nad
lig. — Akcya nuncyusza. — Reakcya ambasady francuskiej

i przygotowania do zerwania sejmu. — Konferencye z amba-
sadami i ich wymijajce stanowisko. — Rokowania z posel-

stwem moskiewskiem. — Zerwanie sejmu. — Ruina ukadów
z Moskw 78

CZSC II. GENEZA ODSIECZY WIEDESKIEJ.

VII. Europa w przeddzie wyprawy wiedeskiej r. 1683.

Sytuacya polityczna Europy po pokoju Nimweskim. — Rcuniony.

—

Stanowisko Ludwika XIV i jego sprzymierzecy. — Rozbicie

Europy na dwa obozy. — Pooenie Austryi, stosunki z W-
grami i z Porta.—Poselstwo Caprary.—Rada wiedeska z dn.

11 sierpnia 1682. — Polityka Ludwika XIV na wschodzie.

—

Wypadek w Chios i nieporozumienie franko-tureckie.—Dypio-

macya Ludwika XIV wobec alternatywy wojny turecko-pol-

skioj, lub turccko-austryackiej 104

VIII. Stosunki polsko-austryackie przed wypraw wiedesk.

Próba analizy stosunków polsko-austryackich i zwrotu, jaki w sto-

sunkach tych w cigu r. 1682 zachodzi.—Kwcstya wgierska
i oddziaywanie jej na stosunki polsko-austryackie.— Wzno-
wienie rokowa o lig i o medyacy austryacko-francusk —
Stosunek do ligi ambasady francuskiej i Ludwika XIV.—Opi-

nia Morstina.—Afera p. du Vernay i zerwanie ostatnich nici

wicych dwór polski z Paryem.—Dczorganizacya stronni-

ctwa francuskiego .... ... 122
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IX. Spoeczestwo polskie wobec sejmu r. 1683.

Sytuacya przedsejmowa. — Uniwersay królewskie. — Sejmiki i ich

lautla.—Literatura polityczna.—Ogólna charakterystyka oraz

ugrupowanie stronnictw i jednostek. — Dwór. — Stronnictwo

dworskie.—Wielopolski.— Hieronim Lubomirski.— Prymas.—
Zauski.—Neutralni.—Radziejowski.— Grzymutowski.—Stron-

nictwo francuskie.— Herakliusz Lubomirski.— Litwa.—Jabo-
nowski.—Morstin 136

X. Sejm.

Obrady wstpne. — Wakanse i ich charakter. — Vota senatorów. —
Ivonferencye z hr. Waldsteinem.—Sprawa Morstina.— Dalszy

bieg ukadów z hr. Waldsteinem.— Szkopuy.—Sprawa przy-

sigi i maestwa królewicza Jakuba.—Akcya nuncyusza.

—

Polemika finansowa w sejmie.—Deklaracya nuncyatury.—Za-

ostrzenie sytuacyi.—Przyjcie przez sejm i podpisanie tra-

ktatu.—Traktat 31/III.—Czci skadowe.—Refleksye sejmu po

podpisaniu i usilna kontragitacya francuska.—Nieudane usi-

owania zerwania obrad.—Zakoczenie sejmu.—Przyjcie tra-

ktatu przez Europ oraz przez spoeczestwo polskie . . . 165

XI. W przededniu wojny.

Przegld sytuacyi politycznej. — Polska-Francya-Austrya. — Stano-

wisko Elektora i Moskwy.— Polityka Wgier i Turcyi.—Rea-

lizacya przymierza. — Skrypt ad archiwum i jego egzekuty-

wa. — Zbrojenia, fortyfikowanie Krakowa i Lwowa. — róda
finansowe.— Sumy papieskie i cesarskie.— Zacigi Lubomir-

skiego. — Projekty skierowania armii polskiej. — Wgry.

—

Ukraina. — Zacigi kozackie. — Udzia Litwy. — Pooenie
Austryi. — Krytyczna sytuacya.— Ostatnie misye dyplomaty-

czne. — Wysanie hr. Thurna. — Projekty perskie. — Akt zo-

enia w Rzymie przysigi 191

XII. Wymarsz.—Zakoczenie.

Wzywanie pomocy.—Podró króla z Wilanowa do Krakowa.—Przy-

gotowania do wymarszu.—Kraków w sierpniu.—Nastrój armii

i spoeczestwa.—Uroczysto z dn. 10/VIII.—Stopniowy wy-

marsz wojsk.—Wyjazd króla.—Wnioski i uwagi 216

Indeks 225
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Dostrzeone pomyki druku.

jest ma by
s. 17 2 wiersz od góry Yitrego Vitry'ego

s. 19 9 „ od dou (dop.) conjux conjunx

s. 48 8 n „ góry Siewie Siebie

s. 56 6 n „ dou (dop.) Royalle Royale

s. 79 3 « » ))
deux, Princes deux Princes,

s. 86 7 ^ » góry zakomu-kowaniu zakomuni-kowaniu

s. 167 5 « „ dou (dop). jn ju
s. 173 10

)i ))
góry hetman kanclerz

s. 198 11
)) » dou (dop.) gegen und und

s. 201 1 » 1)
góry miesica miesica

s. 204 11
)) „ które która
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