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CZ TRZECIA.

NA DRODZE DO TRONU.

ROZDZIA XVII.

Podhajce.

Z powodu zgonu królowej Sobieski przyjeda do

Warszawy, lecz bawi tu krótko. Sprawy wojskowe, tatar-

skie, kozackie wymagay obecnoci jego na Rusi: wic te

po radzie senatu, odbytej z jego udziaem u Pramowskiego

wzgldem uroczystego pogrzebu Ludwiki Maryi w Krako-

wie, odjecha przed 27-m maja razem z on ^). Chocia

w maju Turenniusz wkroczy ju do Niederlandów hiszpa-

skich i sam Ludwik XIV wyjecha na teatr wojny, jednak-

e zwrot w polityce francuskiej wzgldem Polski jeszcze nie

nastpi: wic miaa postpowa dalej agitacya na rzecz

elekcyi Kondeusza. Bonzy zwerbowa referendarza litew-

') Kombinacje dat pobytu Sobieskiego w Warszawie wyoylimy
w przypisku 2 na str. 526 1. 1 ; tu powoamy jeszcze wzmiank w licie So-

bie.skiego nr 117 str. 134 u H e 1 cl a , e Marysieka wyjechaa d. 2 czerwca

Korzon. Sobieski. T . II. *
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skiego Tyzenhauza
^) , najzdolniejszego po Pacu na Litwie

pana, majcego znaczenie u Radziwiów i Sapiehów; pozy-

ska jeszcze Potockiego Feliksa, syna hetmaskiego, który

obieca przyby na elekcy w 1500 koni, Grzymutowskiego,

którego kredyt, elokwency i odwag wysawia; a mia na-

dziej pozyskania nawet A. M. Fredry przez porednictwo

kasztelana (wojewody?) pomorskiego, od którego ten biedak

(gueux)jestcakiemzaleny. Posowie wojska byli niezadowoleni

z zachowania si króla i z uchwa sejmu; z czego skorzysta

Bonzy w ten sposób, e ich nakoni do porczonej przy-

sig obietnicy popierania elekcyi Kondeusza; owiadczali

oni, e uznaj potrzeb usunicia Jana Kazimierza od tronu

i e to samo czjmió bd, co uczyni Sobieski -).

Gdy wszystko szo jeszcze po dawnemu w intrydze

francuskiej, wypada zawnioskowa, e Marysieka wybieraa

si do Francyi nie w interesach politycznych, lecz osobi-

stych. Zaprztaa si namitnie spraw spadku po niejakich

Guitaut, nalenego rodzinie d'Arquien. Zachodziy jakie prze-

szkody za wpywem Kondeusza, wic wzywaa sprawiedliwoci

i opieki Ludwika XIV, a Bonzy'emu zapowiadaa , e dopóki

tej sprawiedliwoci nie otrzyma, jej m nie bdzie im

suy w sprawie elekcyi. Jako w par tygodni po jej

wyjedzie (d. 1 lipca) Sobieski napisa (waciwie przepisa)

list niezwykle natarczywy do Bonzy'ego z poparciem

sprawy spadkowej: „Wyznaj WExcel., e interesy mojej

ony i jej rodziny s mi drogie, e je uznaj za wasne, e

z Jaworowa napowrót do Warszawy. Daloka to droga, a musiay by tam

przecie jakie interesy gospodarcze do zaatwienia. Wyjazd zatem z War-

szawy do Jaworowa musia nastpi przynajmniej na tydzie wczeniej.

') W depeszy z d. 3 czerwca 1667 (w T. Luk.) mylnie napisano,

czy odczytano : Tisembrur.

«) Bonzy do Ludwika XIV d. 10 czerwca 1667 w T. Luk. XV
k. 171: Tous les deputes de 1'armee sont partis d'ici fort mecontents du

Roi. lis m'ont jur qu'il8 mettront leur vie pour l'el^ction de M. le

Prince, qu'il8 avaient besoin de changer bientot le Roi... ils feraient ce

que M. le Grand Marechal fera.
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nigdy nie naley si spodziewa po mnie, abym uczyni to,

com postanowi, dla usuenia królowi paskiemu pierwej,

a rodzina moja otrzyma w tym przedmiocie zupene zado-

syuczynienie, a niech si nad tern zastanowi Jego Ksica
Mo, który popiera tak widoczn niesprawiedliwo, zape-

pewne nie wiedzc o tem... Wiadomem jest Panu stanowi-

sko moje i powaga, jaka jest przywizana do niego... Od-

wouj si do Paskiego rozsdku... Usilnie upraszam Pana,

by najwikszemu i najsawniejszemu na wiecie monarsze

poleci interesy i osob mojej ony z zapewnieniem, e przyj-

m na wasny rachunek wszelkie aski, zaszczyty i oznaki

uprzejmoci, jakich ona dozna we Francyi" ^).

Drugim powodem wyjazdu miaa by rada lekarzy,

aby dla wzgldów zdrowia poóg odby si w Paryu. Jak-

kolwiek nizko szacowalibymy owoczesn medycyn, trudno

uwierzy w szczero rady takiej, gdyby nawet konsultacya

skadaa si z wyszydzonych przez Moliera doktorów. So-

bieski nie wierzy z pewnoci, gdy pisa: „Niech sam Pan

Bóg szczci t tam drog Wci, która jest przeciwko zda-

niu wszystkich na wiecie ludzi, bo biaejgowie tak sabej,

tak subtelnej, tak delikatnej, w ciarze jeszcze, w tak da-

lek puszcza si drog, jest rzecz prawie do wiary niepo-

dobna. Nu przejazd jaki to tam bdzie, i jeli jeszcze kr-
y przyjdzie, bo nie wiem, jeli bezpieczna i przystojna

midzy róne wojska jednej si prawie puszcza biaejgowie,

bez susznego sugi i bez statecznej bialejgowy". Z wido-

czn ironi pisze o damach francuskich z dworu Ludwiki

Maryi: „Sysz, e mao która stamtd {= z Warszawy) po-

jedzie i to, sysz, a po pogrzebie. Jm Panna Beaulieu

woli, widz, w Polsce zosta, cho to jej tak bardzo Fran-

*) Bonzy do Lionn6'a 10 czerwca 1667, Sobieski do Bonzy'ego 1.

lipca 1667 w T. Lukasa XV k. 164, 185; e Sobieski nie sam napi-

sa, lecz przepisa „mot en mot wedug woli Mioci mojej duszy", oka-

zuje si to z listu do Marysieki, datowanego równie 1 lipca ze Lwowa
u Helcia nr. 94i str 108) — no i ze stylu gwatownego.

1^



4 ROZDZIA XVII.

cya smakowaa. „Widz, e si nie bardzo kwapi z Polski,

clioó tu ze powietrze i nie dobre pienidze". Zna dziwo-

wali si „wszyscy na wiecie ludzie", i snuli róne domy-

sy, kiedy powstay plotki o przykrej scenie midzy ma-
onkami. Jan Kazimierz powiada: „O, wiemyó my tu do-

brze, e (Sobieski) pobi j bardzo o to, e j zasta siedzc

z którymci sug czyli modzianem, który j za rk trzy-

ma". Sobieski sam z przykroci, ale inaczej wcale wypo-

mina póniej ostatnie w Jaworowie poegnanie, „przed któ-

rem kilka dni jako psa mi traktowano. Tego tylko naj-

bardziej auj, e si to dziao przy panu wojewodzie i przy

samej (JabonoAvskich)... Gdyby mi nie o wiar szo, o du-

szne zatracenie, podobnoby mi z alu bro we krwi swojej

utopio przyszo; tak mi tego wstyd, tak mi tego al, tak na

to bolej. I ci ludzie, cho to nasi przyjaciele, wiem, e
nieraz o tem z sob mówi i podobno si ze mnie urgaj,

którym tak bardzo z t mioci Wci wykrzyka" ^).

My dzi bez wahania i wtpliwoci powiedzmy, e po-

mys i wykonanie podróy byy kapryn zachciank ambi-

tnej kobiety. „Termin rozjechania si" z mem ^by „nagy"

d. 2 czerwca w Jaworowie, a mia pozory rozstania niemal

ostatecznego w przewidywaniu rychej mierci, bo pani za-

^) Sobieski do ony u Helcia nry 94 str. 108, 95 str. 109, 92

8. 104, nr. 143 str. 178: ,,Kiedy uwaam, skd te wyszy plotki, tedy nie

widz tylko z onej Stoiskiego z Gbocka okazyi". Z póniejszego listu

(nr. 103 str. 118) pokazuje si, e Sobieski pobi tego Stoiskiego, lecz

tómaczy si przed Marysiek, zaklinajc si na Boga i na Lucypera,

e nie romansowa on sam z „szalbierk Gbock'", e ,,nie zgrzeszy

z nikim na wiecie od lubu". Powodem za gniewów Marysieki w Ja-

worowie byo podobno wystpienie X. Solskiego z odradzaniem podróy,

jak wida z listu nr. 147 str. 188 u Helcia. Sobieski tómaczy si, e
wcale Solskiego nie „naprawi na ni", e nawet odradza Marysiece

spowied, bojc si, aby Solski, jako spowiednik, nie powiedzia czego.

„Tak mi byo al Wci, e mi si serce tylko nie padao, bom to widzia

z oczu s. m., jako si tej drogi Wci chciao".
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pisaa wszystkie sumy mowi, który wzi to za dowód

mioci i niebawem odpaci zapisem doywocia dla niej na

wszystkici dobrach swoich, oraz sumy 100.000 z. dla jej

brata ^). Na podró wzia 19.000 z. w gotowinie, a potem

jeszcze przekaz na odbiór w Paryu pensyi mowskiej
12.000 liwrów -). Stwierdziwszy swoj mio czy zazdro
maesk jednym dowodem, t. j. zakazem pannie Gbo-
ckiej, „aby jej noga nie postaa w kamienicy" Sobieskiego,

wyjechaa Marysieka do Warszawy, gdzie bawia a do 17

czerwca. Duo wtedy nagadaa ambasadorowi francuskiemu,

a pomidzy rónemi daniami wypowiedziaa nadziej, e
królowa francuska nie odmówi jej taburetu. Wzia sobie

4-0 ludzi do wity; wic niepotrzebnie troszczy si Celadon, e
delikatna biaogowa puci si w drog „jedna prawie , bez

susznego sugi", chyba, e nie ufa Drionowi, przeoonemu

nad tym dworem. Posa jej suszniejszego snad kawalera,

Wiktoryna Sobieskiego, który mia jej towarzyszy a do

holenderskiego miasta Leyden. A jecha te razem kawaler

d'Arquien, waleczny rotmistrz: wic eskorta bya dostateczn.

Niewtpliwie podró odbywaa si wod. wiemy bowiem, e
z Warszawy Marysieka pyna Wis do Gdaska , e
wstpowaa do Szczecina, przejedaa przez Rostok , Wis-

mar, Lubek, Hamburg Amsterdam, z tego za miasta za-

^) Listy z d. 17 czerwcal 667 u Helcia nry 93, 96 str. 107, 110.

„Nagy rozjechania si naszego termin tak mi powaryowa, em si na

podzikowanie zdoby nie móg". Wywzajemnienie si zapisem doywo-

cia nastpio z tego powodu o par tygodni póniej. M. Ludovico delia

Grange Marchioni debitum 100 flor. polonicarum zapisane w ksidze 76

Terrestr. na k. 1149 w Arch. Bernard, we Lwowie. Odpis znajduje si

w Niewieu.

*) Ceduk woyem osobn (przy wspomnianym licie do amba-

dora z d. 1 lipca) touchant la pension pour 1'Astree (Ilelcel nr. 94)

a poprzednio ju Bonzy pisa o wypat do Lionne'a 17 czerwca 1667

w T. Luk. XV k. 172.

') Data wyjazdu okazuje si z depeszy Boiizy'ego do Lionne'a 17

czerwca 1667 w T. Luk. XV k. 172 oraz z listu Sobieskiego pod d. 8

sierpnia; „Wyjechaa z Warszawy temu niedziel trzy". Ze nie ldem
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pewne jechaa komi przez Antwerpi i Bruksell do Pa-

rya Sobieski wyrachowa, e na miejscu stan musiaa

15 sierpnia, w wito Wniebowzicia N. M. Panny. Nie

wiemy, czy si to obliczenie sprawdzio.

Jeszcze jeden dowód nagoci rozjechania si znajdu-

jemy w zapytaniu, nadesanem z Warszawy: „Jako tam

w Paryu y i co za train ?". Odpowiedzia Sobieski : „Ja

rozumiem,esinie godzi (inaczej), tylko przynajmniej tak, jako

przedtem (1662), jeli nie wicej. Bo lubo nie jestemy des

Princes, ale urzdy, które nam da Pan Bóg, wicej tu u nas

w Polsce wa, nieli dziesi ksit de TEmpire (= Rze-

szy Niemieckiej). Zwa si tak, jako si bdzie najlepiej

podobao Wci sercu memu: kiedy zechcesz uj pour incon-

nue — lubo Maruise de ókiew, de Zoczów, de Kaluche

de Jaworów" i). Przezorno to zbyteczna, bo gdzieby Ma-

rysieka pomylaa o jakiem incognito, jeli si miaa sta-

ra o taburet na pokojach królowej francuskiej ?

Duga nieobecno ony sprawiaa czuemu Celadonowi

smutek, „melankoli", milion milionów rónych mk, wielki

szwank na zdrowiu, „dotrzymujc wiary raz danej". „To
to jest rzecz u ludzi prawie wszystkich niepodobna i nie-

sychana: y cnotliwie pó roku czowiekowi nie bardzo

staremu, na wiecie yjcemu i przy tak wielu okazyach,

bo sobie i podpi czasem, ba i nieraz przychodzi". Czytajc

w listach czste uskaranie si na bezsenno, gorczk,

poty, wreszcie na parali „mierzynnego palca u lewej rki"

monaby wysnu jak najgorsze wróby co do stanu zdro-

wia, gdy tymczasem akcya wojenna okae nam niepospo-

lit wytrwao i ywotno jego organizmu : wic tych wszyst-

kich lamentów nie trzeba braw dosownem znaczeniu. Duo
odliczy wypadnie na rachunek panujcego w XVII wieku

jechaa Marysieka, wida z wyrzeka na brak listów: „Na Wile, jako

to na wodzie (nadzieja) do koca wygasa". O pobycie w Gdasku do-

wiadujemy si z listu nr. 97 str. 112 u Helcia; o licie ze „Sztetyna"

nr. 100 str. 114, o przejedzie przez inne miasta nr. 101 str. 116, nr.

103 str. 118, nr. 110 str. 127.

i)Helcel nr. 93 str. 107.
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stylu sztucznego, obfitujcego w metafory, antytezy, koncepty,

na wpyw poezyi „barokowej", która miaa na dworze war-

szawskim wybitnego przedstawiciela w Morsztynie ^). Sobie-

ski ulega temu wpywowi bezwiednie, bo wcale o poetyzo-

waniu nie myla, formy poetycznej swoim wyznaniom mi-

osnym nie nadawa, ale za to zdobywa si na wymowniej-

sze od rymów dowody troskliwoci i przywizania. Tak np. za-

trwoony wiadomociami o pogorszeniu zdrowia Marysieki, daje

tysic dukatów na fundowanie klasztoru Bernardynów w Ja-

rosawiu, drugi tysic na dokoczenie murów Panien Kar-

melitanek Bosych we Lwowie, zamawia w Gdasku lamp
przed obraz N. Panny Czstochowskiej z herbami, zakupuje

w 9 kocioach po 9 mszy przez 9 tygodni, wreszcie obie-

cuje Bogu poci 9 sobót o chlebie i wodzie. Jako poci,

nawet bdc oblonym w Podhajcach 2).

Budzi si te w jego sercu czuo dla oczekiwanego

potomka bez wzgldu na pe. Pisze 30 lipca: „Wizie te
ubogi bardzo mi trapi, eby zajecha zdrowo, a bardziej,

eby konserwowa matk, którego jeli szczliwie, da Pan

Bóg na wiat, na chwa swoj wit, niechaj bdzie (imi)

Jakób Ludwik. Jakób najsuszniej, bo wczenie pielgrzy-

mowa zacz, jeszcze w ywocie matki swojej. Jeli za
córk P. Bóg obieca, niechaj bdzie Teresa, a drugie imi
de la familie Wci serca mego". A 16 listopada z obozu:

„Piszesz, moja Panienko, e ju bóle nastpuj... U mnie

za jedno: cho Jakóbek, cho Tereska — wszystko to do

kobiaki"^).

Nie domylamy si pobudki do nadania córce imienia

Teresy, które w rodzinie Sobieskich nosia tylko jedna

^) Charakterystyk tego kierunku w literaturze skreli p. Edw.

Porbowicz w rozprawie Andrzej Morsztyn, przedstawiciel baroku

w poezyi polskiej (Rozprawy Ak. Um. wydz. filol. t. XXI, 1894 str. 241

i nastp).

2) Helcel nry 103 i 108 str. 117, 119, 124.

^) Helcel nry 98, 114 str. 112, 132.
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Z sióstr Jakóba, Radziejewska; lecz imi Jakób
,

przezna-

czone dla spodziewanego syna, miao niezawodnie przypo-

mina pikne przymioty i patryotyczne zasugi pierwszego

w rodzie kasztelana krakowskiego. Dobrze, i ten cie szla-

chetny by przytomny mylom Sobieskiego w chwili, kiedy

z chaosu uczu osobistych i walk politycznych wysnuwa
si pierwszy jego czyn hetmaski.

Lubo Jan Kazimierz powstrzyma si jeszcze od wy-

rzeczenia formalnej abdykacyi w izbie sejmowej d. 26 kwie-

tnia, panowanie jego wszake zakoczyo si ju de facto.

Nie dopisuje mu zdrowie, trapi duszno
,
puchn nogi,

ogarnia go apatya. Nie chce on trudni si adnemi spra-

wami krajowemi, nie udziela posucha, nie odpowiada het-

manom, kryje si, ucieka od ludzi. A jeli napisz co
w jego imieniu ministrowie, to wypada zawsze co niedo-

rzecznego. Gdy mu donoszono, e Tatarzy mog doj a
do Warszawy, odpowiada, e to go nie obchodzi wcale,

bo ju nie potrzebuje troszczy si o królow, a sam zdy
uciec. Dworacy i Bonzy powiadali, e pozostawao mu tylko

abdykowa, lub ucieka, eby unikn sromotnego wyp-
dzenia ^).

>)BonzydoLudwikaXIVd. 27majal667 wT. Lukasa XV k. 151

153. Pacowa.do Bonzy'ego 18 czerwca 1667 tame k. 80. Sobieski pod

d. 8 lipca (u Helcia nr. 95 s. 109) pisze o ordynansach Dworu, e go

„w grób wpdzi musz, bo to s rzeczy do wiary niepodobne, jako

wszystko, cokolwiek stamtd wychodzi, jest contr toute la raison".

A nieco póniej 19 sierpnia Bonzy czyni takie poufne wyznanie przed

Lionn6'm (T. Luk. XV k. 205): II me parait, Mr., que le Roy de Pole-

gn quitte dans six mois par force ce qu'il ne pourra garder, car on a

pour lui un si grand mepris et cette ancienne afFection que les Polonais

lui portaient est si fort changee en aversion a cause de la conduite et

desseins de la feue Reine, ce que nous pouvons avouer entre nous, et

elle Ta si fort confirme dans une faineantise honteuse, qu'il est impos-

sible, qu' a la premier occasion importante les Polonais ne le chassent

du throne, d'ou ii a tant de passion de descendre par le pur motif de

^a conscience et de son repos sans qu'il connaisse que c'est une reso-

lution, qui est devenue necessaire pour sa reputation et pour pr6venir

Taflfront qui est devenue indubitable.



PODHAJCE.

W istocie, szlachta na sejmikach relacyjnych stanowia

uchway wprost rokoszowe np. powoanie pospolitego rusze-

nia i mianowanie dowódców. Tak, województwo ruskie

z sejmiku wiszeskiego wyprawia posów do Sobieskiego,

jako do hetmana, „dzikujc za przestrog" (co do ukaza-

nia si Tatarów) i proszc, eby mia oko nie tylko na

Czarne morze, ale i na Biae (
= Batyckie), „gdy maj wia-

domo pewn, e 15 lipca wysiada Mr. le Prince (
= Kon-

deusz) z wojskiem do Prus pod pretekstem posików fran-

cuskich", oraz do Jabonowskiego, jako do wojewody swo-

jego, „e skoro wsid na konie na pospolite ruszenie, aby

do nich przyjeda; a oni sobie obrali pukownikiem JP.

lwowskiego (= A. M. Fredi-); art tedy sobie tylko robi

z JP. wojewody" i). Z innych sejmików przybyway posel-

stwa do króla, przynoszc podobne nowiny: z woyskiego,

e si ju musztruje 4000 szlachty, obrawszy sobie 15-tu

rotmistrzów i pukownika Leszczyskiego; podobne wiado-

moci nadchodziy z bezkiego , z Wielkopolski, z sando-

mierskiego. Daremnie karci ich ostremi sowy podkancle-

rzy Olszowski za przywaszczanie sobie nienalenych atry-

bucyj
,
gdy król tylko by mocen wydawa wici na

pospolite ruszenie. Woynianie odpowiadali na to wylicze-

niem spustosze, jakie byy wieo przez Tatarów zrzdzone;

inni usprawiedliwiali si koniecznoci obrony praw naro-

dowych. Pose sandomierski. Komornicki, na posuchaniu d.

26 czerwca rozwiód si o tajemnych intrygach zagrani-

cznych i owiadczy wyranie, e sejmik postanowi jedno-

mylnie oprze si im. „Wierni poddani Twoi, N. Panie,

obawiaj si wychowaców Kalimacha i Machiawela; nie

ufaj patnym z francuskiej kasy doradcom, czyhajcym na

twoj koron i ycie. Nie opuszczaj tego okrtu wród bu-

rzy, bo jki pdzonych w jassyr jeców zagrodz ci drog

^) Sobieski do ony 1.3 czerwca 16G7 u Helcia nr. 9*2 str. 103.
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do nieba. Wytlaj trzecie wici, abymy si nie stali upem
Tatarów" i).

Jan Kazimierz tych wici nie wyda; obrona od Tatarów

staa si wycznie zadaniem Sobiesliiego, lecz jake tru-

dnem, gdy szlachta najbardziej frasowaa si o woln ele-

kcy, a caa jej podejrzliwo kierowaa si ku oczekiwa-

nemu wyldowaniu Kondeusza!

Ju d. 4 marca uniwersaem zawiadomi Sobieski wo-

iewództwa, „i lubo han teraniejszy krjmiski swojem i ca-

ego Krymu imieniem przez listy i posa swego yczy sobie

pierwszego z Królem Jmci i ca Rzplt braterstwa, jednak

mam te z rónych krajów i miejsc od poufaych korespon-

dentów moich przestrogi, i magno apparatu wszystkie swoje

siy i poprzysion Kozakom przeciwko nam i caej Oj-

czynie naszej umylili obraca armorum eonjuctionem

(= przymierze orne), co si sprawdza, gdy w tych dniach

torhak ordy od Batyrszy-Murzy wypad na czambu ku

Winiowcu i Zbarau. Tedy za daniem zna, zaraz za nimi

JP. porucznika Xcia Jmci Ostroskiego z czci wojska ku

Zbaraowi wyprawiem... Ja insze wojska midzy Buskiem

a Firlejówk (inaczej: pod Skwarzaw , o dobr mil ku

wschodowi od Glinian) kupi i tam w obozie na nieprzyja-

cielskie dobrze patrze i czeka bd imprezy. To jednak

najcisza jest midzy inszemi, e piechoty... nie tylko w obo-

zie y, ale i prowiantowa si skd nie bd mie sposobu".

Ostrzega tedy, zaleca ostrono jak najwiksz w domach,

da zaradzenia potrzebom dobra pospolitego '-).

Wiadomoci te byy zupenie prawdziwe i wcale nie-

przesadne , raczej niedostateczne do wyrozumienia caego

ogromu niebezpieczestwa. Przebiegajcy Maorosy w owym
czasie wysaniec carski (Kikin) dowiedzia si, e Doro-

^) T.heatr. Europ. X. str. 544, 545. Bonzy do Lionne'a 1 lipca

1667 w T. Luk. XV k. 182.

") Kluczy cki nr. 82 str. 264.
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1

szeko sta na rz. Rasawie pod Korsimiem i zbiera wojslio.

eby uderzy na Bia Certiiew; e z Korsunia ustpi ko-

mendant królewski, wyprowadziwszy ca zaog polsk; e
posowie Doroszeki, Partianka i Wyrwa, pojechali do su-

tana tureckiego (spotkali si wanie z Ra dziejewskim); e
w Czarnym Lesie obozuje Selim Gieraj, sotan ord wielkich,

oczekujc na wezwanie Doroszeki, e Kelembet-Murza ru-

szy na Kamieniec, Szyryngaj sotan znajduje si o 6 mil

przed Czarnym Lasem; Bohatyrsza Murza w 6 tysicy po-

szed ku Pawooczy, eby drogi Polakom pozajmowa; obej-

mie on dowództwo naczelne nad trzema sotanami; nareszcie

kozak Biohrud na czele puku humaskiego poczy si

z Tatarami i du zdobycz z ziem polskich pobra i).

Okoo wit Zielonych jeden zagon ukaza si na

Woyniu pod Winiowcem, porabowa powtórnie dobra Dy-

mitra Winiowieckiego, posun si a do 8 mil pod Lwów -).

Przyprowadzono do obozu pojmanych tatarskich jzyków,

którzy wyznawali, e sam gaga sotan, brat hana wyruszy

okoo 1 czerwca z Krymu. Takiego ywego Tatara posa
Sobieski do Warszawy, poniewa tam nikt doniesieniom

nie chcia wierzy; nawet ambasador francuski, odzywa
si publicznie, e o tych trwogach rozpisuje si jeden tylko

p. marszaek wielki kor. Szlachta na sejmikach przyjmo-

waa nieufnie lub obojtnie wszelkie przestrogi, mówic:
„My si z tej nie boimy strony, tylko od Kondeusza; a w o-

statku niech tu nas i popal ; my wolim tu odstrada

wszystkiego, a i przeciwko tamtemu". Gruchna pogoska

e Kondeusz wyldowa ju 17 czerwca.

Susznie wic ali si Sobieski przed on: „Wierz,
e aden na wiecie czowiek w podobnych nigdy nie by
terminach... Konsolacyi adnej zniskd, a jedna od drugiej

^) Akth K)^. n Sann. Poccin t. VI nr. 62 str. 183, 186, 192.

») Theatr. Europ. X str. 543, 545. Bonzy do Ludwika XIV d. 17

czerwca 1667 w T. Luk. XV k. 175.
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zewszd ccorsza nowina. Zajechawszy tu do obozu (okoo 15

czerwca) siedz jak na szynku... podzia si gdzie niemasz.

Wszyscy kupami ustawicznie chodz, e lenunków (= Loh-

nung, dzienny od) potrzeba, e armata (artylerya) wynió
nie moe bez pienidzy, na któr ju wasnych moich 5000

wyliczyem. Te 1000 czer. z. (które Marysieka przed wy-

jazdem opiecztowaa) dzi zastawi posaem na lenunki.

a to dla tego, e co godzina nieprzyjaciela wyglda po-

trzeba ^).

Wród takich utrapie, które porównywa z mkami
czycowemi, Sobieski zaniecha agitacy i stronniczej i, pod-

dajc si instynktowi patryotycznemu, dostraja si do y-
cze masy. Napisa do ony, kiedy bawi jeszcze w War-

szawie: 5,Nie ycz i nie radz dobrem sumieniem, aby

Kondeusz przyjeda na pogrzeb (Ludwiki Maryi) we wrze-

niu". Cakiem inaczej przedstawiaa Marysieka przed am-

basadorem francuskim dziaalno swego ma,jakoby wma-
wia wojsku potrzeb zdetronizowania Jana Kazimierza i o-

bioru Kondeusza: lecz sowa jej nie sprawdziy si i pod-

suny bdn Bonzy'emu informacy -).

Szalestwem by byo w takiej chwili mówi publicznie

o dawaniu gosów elekcyjnych na Kondeusza. Zrozumia to

Sobieski i potrafi pozyska zaufanie, szacunek, popularno,

jakiej nie posiada dotychczas. Dnia 25 czerwca w obozie

odbyo si koo, na którem obrano deputatów od wojska do

*) Listy Sobieskiego d. l.S czerwca z ókwi, 17 czerwca z obozu,

21 czerwca z pod Glinian z obozu u Helcia nry 92 i 93, u Kluczyckiego

nr. 84. Wzmianka o „konsolacyi" stosuje si zapewne do stara o kró-

lewszczyzn Kapinos, której „król Jm nie chcia conferre" (list Olszowsk.

do Piaseczjsk. 12 lipca 16G7 w Tece autografów bibl. Krasi.)

») Bonzy do Ludwika XIV d. 17 czerwca 1667 w T. Luk. XV k.

174 tak zdaje spraw z zapewnie Marysieki, wypowiedzianych zapewne

przed otrzymaniem rady Sobieskiego, zawartej w licie z d. 1.3 czerwca:

Le grand marechal m'a fait savoir par sa femme, qu'il a deja mis dans

l'esprit des troupes,qu'il leur faut un autre Roy et leur declare en tous

rencontres qu'il n'en connait de plus propre que Mt. le Prince, auquel

ii donnera son suffrage a quoi applaudissent et protestant qu'il8 suivront

sou sentiment.
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komisyi, majcej si zebra we Lwowie, i uchwalono, e
nie da si zwin adna chorgiew pierwej, a wszystkie

odbior swój od zalegy. Sobieski pisa z zadowoleniem,

e si odprawio „z wielk spokójnoci i z wielk moj
obserwancy", t. j. z objawami uszanowania i ufnoci dla

niego ^). Gdy za przyby do Lwowa na termin otwarcia Ko-

misyi likwidacyjnej i Trybunau Skarbowego zosta powo-

any do przewodniczenia i prezydowania gosami kolegów

i wojskowych deputatów „przez gwat" d. 27 czerwca 2).

Przy wraliwoci swojej Sobieski, zdawaoby si, dozna

ywej radoci z tych dowodów szacunku powszechnego, on,

który tyle razy wyrzeka na „inwidy caej Polski" ku so-

bie. Z listów jednake przeglda nieustanne udrczenie, które

wynikao z powodów, zasugujcych na uwzgldnienie. Mniej,

sza o „milion trudnoci, kopotów, frasunków", o nudne zbie-

ranie obrachunków i pisanie asygnacyj dla kadej chorgwi,

o nawa zaj, które nie pozwalay nawet na odwiedzenie

JM Panny Xiem, ciotki Daniowiczówny w cigu dwóch

tygodni : „soca prawie nie widuj i nie wiem. co si na

dworze dzieje". Przykrzejszem byo siedzenie „od witu a
do samej nocy" na ratuszu na sdach nad Tynfem i Bora-

tynim, bo tu wywody jurystów co do nielegalnego wypusz-

czania lichych zotówek i gorszych jeszcze szelgów musiay

^) List z d. 1 lipca u Helcia nr. 94 s. 106 okrela dat ogólni-

kowo: „na wyjezdnem"; dzie 25 czerwca znajdujemy w Theatr.

Europ. X. 8. 545, ale za to z bdnem wskazaniem miejsca: we Lwo-

wie, zamiast : w obozie.

'j Wadysaw Pakosawski, zapewne jeden z deputatów wojskowych,

w licie z d. 8 lipca 1667 (u Kluczyckiego nr. 86 str. 268) opowiada,

e Sobieski wzbrania si przyjmowa obiór i przysig urzdow zoy
„a nazajutrz cunctanter bardzo, dopiero kiedy wzi deklarati, emy
bez niego do obierania marszaka przystpowa i jego pro assistente

tylko jako hetmana, nie na Commissarza ad ferendam sententiam mie
chcieli ; cessit Jm rationibus, przysig i directorem u nas zosta. Woj-

sko te zgodnym midzy sob obrawszy Directorem Koa swego pana

Urbaskiego, starost grabowskiego, towarzysza chorgwi usarskiej jKMci,

do traktatów za z nami w izbie pp. Polauowskiego i podczaszego sano-

ckiego...
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zaczepia wci króla i jego otoczenie, porusza intryg

dworsk, której Sobieski by uczestnikiem, odwiea wspo-

mnienia przekupstw, tymi wanie szelgami spenianych.

Przychodziy tu ordynanse od Dworu, niedorzeczne, prze-

ciwne rozsdkowi, ale przecie Sobieski sdzi, e naley

„ich usucha, eby za sawy i reputacyi mojej nie szar-

pali, jako to oni wic zwykli". Do bardzo wymownych na-

leaa taka deklaracya. otrzymana z Warszawy. „Niech on

tam sobie myli, eby byo dobrze, bo tu niemasz ani pie-

nidzy, ani sukkursu adnego, którego si niech pewnie nie

spodziewa". Ale n ajprzykrzejsz dla niego bya redukcya

wojska: jako hetman, zagroony blizkim najazdem, radby

podwoi i potroi szczupe zastpy onierza; tymczasem jako

prezes Komisyi likwidacyjnej musia prowadzi spraw do

wykonania owego skryptu, wskazanego przez uchwa sej-

mow o 12.500 gowach, a nie wicej. Pisze wic z gory-

cz: „Nadto jeszcze wojsko zwijaj i nie zostawiaj wszyst-

kiego tylko 12.000, w które wchodz wszystkie prezydya

(= zaogi) toruskie, elblskie, malborskie itd. czehryskie,

biaocerkiewskie, kamienieckie, lwowskie. I tak w pole prze-

ciwko tak potnemu nieprzyjacelowi, którego bdzie pewnie

najmniej 100.000, nie zostanie nam tylko 8.000. Jeli tedy

mona w takim rzdzie zdrowie i reputacy konserwowa,

niech to najgupszy osdzi," i).

Zdawaoby si, e najgupszy bdzie móg zrozumie

niebezpieczestwo chwili, bo w samym Lwowie powstaa

trwoga; na ulicach trbiono i obwoywano, e wojskowi maj
natychmiast siada na ko i bied do obozu. Sobieski, otrzy-

mawszy wiadomo o pojawieniu si 20.000 wieej ordy

') List z d. 22 lipca 1667 z obozu pod Tarnopolem u Helcia
nr. 97 s. 111; w innym licie z d. 17 sierpnia tame nr. 100 s. 115

powiada: „Ktokolwiek z obcych ludzi przyjeda do Polski, to powiada,

e Polacy poszaleli
,
gdy pod taki czas, gdzie tyo troje trzeba byo za-

ci.aga, oni i to zwijaj wojsko... Gdyby u nas teraz nie te nieszczsne

difiidencye, które elekcya narobia , toby byo i wojska nie zwijano

i inaczej o Kzpitej radzono.
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pod Barem, o puszczaniu zagonu pod Brzeany, a nastpnie

o spaleniu Tarnopola i zniszczeniu kilku "wsi swoich, odda

prezydency ksiciu Czartoryskiemu Janowi, podkomorzemu

krakowskiemu, zostawi po jednym oticerze w miecie dla

prowadzenia dalszych obrachunków, a sam pobieg na ca noc

w poniedziaek z 11 na 12 lipca do obozu. Mia z wieczora

gorczk; „ustaa jednak przez wielki pot i niezwyczajny,

a jeszcze w namiecie na wietrze". Ruszy si zaraz na Ta-

tarÓAV i wysany w przedniej stray z 9-u chorgwiami lek-

kiemi p. asko „doszed ich, lubo prdko nazad umykali;

nie mao ich na placu pooy i ywcem nabra". Kilkunastu

jeców posa Sobieski do Lwowa, a drugich do Warszawy,

„aby kiedykolwiek uwierzyli, e to nie zmyleni, nie fran-

cuscy Tatarowie". Potyczka miaa miejsce zapewne w oko-

licy Brzean" ^).

Po tej pomylnej akcyi mia Sobieski wraca do Lwowa,
bo Komisya bez niego adn miar koczy si nie moga,
gdy nadesza wiadomo, e wiea orda. spotkawszy si

z tymi uchodzcymi, znowu ich nazad zawrócia , a kilka

puków kozackich z czci ordy do zczenia si pospie-

szaj, ju mijaj Pilawce i zamierzaj wtargn na Woy.
Zoono tedy rad wojenn, na której stano, eby „zosta-

wiwszy w obozie okopanym pod Biaym Kamieniem tabor,

armat co cisz i piechot, i z kawalery, dragonia, lek-

kim taborem i armat przeciwko nim jutro przede dniem,

15 lipca. Tymczasem wyda Sobieski uniwersay do obywa-

teli województw okolicznych z ostrzeeniem, aby si w do-

^) Za podstaw bierzemy list Sobieskiego do ony z d. 14 lipca

1667 a dis lieux de Leopol u Helcia nr. 96 s. 109, uzupeniony za
kilku szczegóami z Theatr. Europ. X, s. 543 i 545, prostujc dat;
mianowicie co do aska zachodzi potrzeba sprostowa, poniewa nie

móg on wtedy bi si z Tatarami a za Satanowem gdzie pod Barem.

Popoch we Lwowie objawi sie po odjedzie Sobieskiego, 11 i 12 lipca;

wojskowi nie wierzyli trbie, powiadajc, e to jest figiel na to wymy-
lony, aby ich wywabi z miasta, nie zapaciwszy odu. Wic przysa-

nie jeców tatarskich byo usprawiedliwione.
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mach swoich nie ubezpieczali, a ciarom swoim i samym
sobie wczesn prowidowali securitatem. We Lwowie otr-

biono, e kady ma si zaopatrzy w ywno ^).

asko przysa znowu 8-u jeców; bada ich Stanisaw-

ski, wojewoda kijowski, i dowiedzia si, e ani han, ani

sotanowie nie id jeszcze. Uspokojony t wiadomoci So-

bieski pojecha do Lwowa, ale w tydzie potem widzimy go

znowu wród wojska a pod [Tarnopolem w pocigu za Ba-

tyrsz Murz. „Lubomy ze Lwowa mil wielkich 15 drugim

prawie stanli dniem, a przecie Tatarowie jeszcze spieszniej

nazad uchodzili, bo si nie oparli a na tamtej Dniestru

stronie, w Wooskiej ziemi. e jednak codzie wie zno-

wu obiecuj ord, ju te w tem miejscu wojsko zatrzyma

si musi". A nazajutrz, 23 lipca wraca „na t nieszczsn

Komisy" do Lwowa. Teraz bawi duej, przeszo trzy ty-

godnie, do 18-go sierpnia, wród „kopotów, bankietów, gry-

zienia si ustawicznego", z czego „do szczególnej przycho-

dzi melankolii, która ju tak cale sen odja, e nigdy go-

dzin trzech przespa nie móg". „Cho i jestem w óku,
oczu zawrze nie mog, a to z srogich myli, które mi tak

turbuj, e ledwo krwawy pot ze mnie nie wychodzi".

Do „srogich myli" przyby w tym czasie nowy ma-

terya. W ostatnich dniach lipca poczta przywioza szcze-

gólny list od ambasadora Bonzy'ego, e wkrótce odjeda
do Francy i. poniewa Orze (= Ludwik XIV) porzuca wszystko

i opaca nie bdzie zaóg pruskich, jako niemajcych nie

do czynienia.

atwo moemy sobie wyobrazi zdumienie, jakie na

um^^le jego sprawia taka niespodzianka, kiedy i nam dziw-

nemi wyda si musz owe amane sztuki autokraty fran-

*) Uniwersa do województwa lubelskiego d. 14 lipca 1667 w obo-

zie pod Biaym Kamieniem i list do ksidza ókiewskiego, karmelity,

u Kluczyckiego nr. 87 s. 270, 271. List do ony u Helcia nr. 96

s. 110. Theatr. Europ. X. 546.
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cuskiego przy znajomoci wszystkich zamiarów i rezultatów

dyplomacyi jego. I w có si obróciy jego „namitne" pra-

gnienia, jego wietne polityczne widoki, jego intrygi i prze-

kupstwa od lat tylu w Polsce praktykowane?.

Byo sobie w Dusseldorfie nad Renem ksitko, któ-

remu si zamarzya korona królewska, naturalnie elekcyjna,

a wic chyba polska, bo niemiecko -rzymskiej cesarskiej

niepodobna byo Habsburgom odebra. Poniewa pierwsz

jego on bya siostra Jana Kazimierza, Anna Katarzyna

Konstancya, zabiera si tedy do domu Wazów i o kadym
przybywajcym potomku zawiadamia senatorów polskich i);

teraz, dowiedziawszy si o zgonie Ludwiki Maryi, proponuje

najstarsz sw córk w zamcie Janowi Kazimierzowi, lub

wasn kandydatur po jego abdykacyi. I oto Ludwik XIV
oddaje cay swój aparat dyplomatyczny na poparcie takiej

kombinacyi z pobudek niemniej fantastycznych.

Imi tego ksicia jest Filip Wilhelm, a tytu: palatyn

nowoburski (Pfalz-Neuburg), Posiadoci znajduj si po

czci nad Dunajem w trzech szmatkach Górnego Palatynatu

z miastami Hochstadt, Neuburg i Szwandfurth, a po czci
w dzisiejszej prowincyi Reskiej królestwa pruskiego: ksi-

stwa Bergu i Juliaku. Te wanie dwa ksistwa wprowa-

dzay go w sto.sunek z „wielkim" elektorem brandenburskim

Fryderykiem Wilhelmem II, posiadaczem ssiedniego ksi-

stwa Kliwii, i z Francy, natarczywie dc do Renu od

czasu, jak Richelieu wskaza „naturaln" dla niej granic
na tej rzece. Wic Mazarini zawar traktat przymierza

(1658) z ksitami Rzeszy Niemieckiej, którzy zechcieli

wstpi do Zwizku Reskiego (Rheinbund, Confederation

Rhónane), urzdzonego podobno wedle pomysu tego Filipa

') Hoverbeck an den Kurfursten 15 marca (w IJrkunden u. Acten.

stucke z. G. Kf. Friedr. Wilh. v. Branden. hgb. v. Ferd. Hirsch IX. s.

223)
:
Der Pfalzgraf v. Neuburg verabsaume zwar keine officia humani-

tatis und notificiere, so oft seine Gemahlinn einen Erben zur Welt brach te,

solches den Senatoren, doch wisse man zur Zeit nicht, was fiir Condi-

tiones er anbieten wolle.

Korzon. Sobieski. T. II. 2
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Wilhelma nowoburskiego ^). Obecnie za Ludwik XIV za-

cienia to przymierze wobec wojny dewolucyjnej z Hiszpa-

ni i zawiera nowe z ksitami nadreskimi traktaty, zo-

bowizujc ich do wzbraniania przemarszu wojskom cesar-

skim do Niderlandów hiszpaskich (dzisiejszej Belgii), gdzie

od maja 1667 r. wodzowie jego zdobywali fortece i miasta.

Std wynika potrzeba dogodzenia zachciankom Nowobur-

czyka — palatyna, std naga zmiana w polityce, dotycz-

cej Polski.

Wykad motywów dorczony zosta Bonzy'emu przez

umylnie wysanego sekretarza królewskiego w reskrypcie

z d. 18 lipca. Czytamy tu: „Po dojrzaej rozwadze... zde-

cydowaem si doradzi mema kuzynowi ksiciu Kondeu-

szowi, aby wymówi si od wyjazdu na pogrzeb królowej

polskiej, gdy mógby zanadto narazi moj reputacy i skom-

promitowa swoj. Wypada wic odwie króla polskiego od

wykonania abdykacyi teraz.... co do zaóg pruskich przesta-

niesz je Pan opaca... Teraz chodzi o co innego. W czerwcu

zeszego roku, powziwszy ju postanowienie najazdu na Flan-

drye.... umyliem zagrodzi przeprawy przez Ren wojskom cesa-

rza, a w tym celu pozyska za jakbd cen ksit Ce-

sarstwa, których pastwa nad t rzek s pooone, a zatem

elektorów mogunckiego i koloskiego, biskupa monasterskiego

i ksicia nowoburskiego. Trzej pierwsi ratyfikowali i pod-

pisali traktat, lecz ksi nowoburski czyni teraz ratyfikacy

swojego traktatu zalen... od poparcia, jakiego ja udziel pro-

jektowi jego wydania jednej z córek za m za króla pol-

skiego.... Postanawiam przeto poprze ten projekt, poniewa

elekcya nie moe ju odby si inaczej, jak po mierci króla

^) Erdmann s d o rfe r: Deutsche Geschichte vom Westphalischen

Frieden bis zum Regierungsantritt FriedricLs d. Grossen 1648— 1740

Berlin - Grot 1888 str. 315.
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polskiego, a wspomniani moi kuzyni nios widoki swoje

w ofierze interesowi mojemu" ').

Czy dogodn, ezy poyteczn, czy chociaby przyzwoit

dla Polski byaby ta nowa kombinacya polityczna? Nie fra-

sowa si oto Ludwik XIV. Kilkuletnia intryga, lubo nie

uwieczona powodzeniem, a nawet zawodami tylko znaczca

si, uzuchwalia go przecie do tego stopnia, e Polaków po-

czytywa za bezwasnowolne narzdzia do zabezpieczenia linii

Renu w planach swoich strategicznych I

Bonzy, jako wywiczony dyplomata, nie wyjawi za-

pewne motywów istotnych, lecz usiowa zamaskowa je sto-

sowniejsz dla stronnictwa francuskiego frazeologi: jednake

w pierwszym swoim raporcie przedstawi wyranie, e nowa

instrukcya zrobia wraenie gromu na umyle Jana Kazi-

mierza: „oczy jego napeniy si zami, mowa narzekaniami

i wyrzutami. I przy drugiej rozmowie, król polski odpowie-

dzia mi wybuchami boleci i niezadowolenia.... aowa, e
zanadto atwowiernym by wobec królowej i moich sów....

Teraz by wydany na ask i nieask poddanych swoich,

u których na nienawi zarobi przez mio dla WKMci,

na wyrozumiao monarchów ssiedzkich, których obrazi

na szacunku. Przywizawszy si do myli osadzenia Kon-

deusza na tronie polskim, utraci yczliwo swych krew-

nych, którym zawdzicza posiki do odzyskania korony pod-

czas wojnv szwedzkiej, zezwoli na postanowienia, które za-

wichrzyy jego królestwo wewntrz, które go pozbawiy przy-

wizania swoich poddanych i które nastrczyy wrogom Pol-

ski sposobno do korzystania z jej zaburze i rozterek do"

mowyeh" 2).

^) Ludwik XIV i Lionne do Bonzy'ego 18 lipca 1667 Compiegne

w T. Luk. XV 8. 188, 189, 191; wydrukowane te z opuszczeniami

u Wa lis ze w s ki 6 go na str. 300 i 301.

*) Bonzy do Ludwika XIV d. d. 5, 9. 11 sierpnia 1657 u Wali-

szewskiego nry CCX1, CCXIII i w T.Lu k XV k. 194.
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Wyznania takie wiadcz o gbokiera wzburzeniu

uczu, o zrozumieniu winy, jakiego nie mona byo przy-

puszcza w niestaej, pytkiej wypaczonej naturze Jana Ka-
zimierza.

Podobnych mniej wicej wrae doznali Morsztyn

i Pramowski. Kandydatur neobursk wrcz odrzucali. Pierw-

szy ze smutkiem napisa do Kondeusza z owiadczeniem, e
cofa swe zobowizanie, lecz zawsze rad bdzie suy Ludwi-

kowi XIV; drugi ze zami w oczach mówi ambasadorowi,

e gosu swego nigdy nie da nikomu innemu oprócz ksicia

Kondeusza, gdy w testamencie swoim napisa, e si wda
w t elekcy nie przez adn wdziczno dla Ludwiki

Maryi, ani w chci suenia królowi francuskiemu, lecz jedy-

nie dla dobra ojczyzny wasnej ^).

Sobieski odpowiedzia ambasadorowi listem z d. 12go

sierpnia. Wyraziwszy zadziwienie swoje z tak nagej zmiany,

owiadcza, e nie wndzi adnego podobiestwa, aby mona
byo nakoni przyjació do popierania sprawy, któr uzna-

wa za „zgubn dla pastwa i dla zdrowia JKMci Pana

swego Miociwego ze wzgldu na wielk niestosowno

wieku" w proponowanem maestwie 2).

W poufnych zwierzeniach przed on wspomina równie

o zdziwieniu, jakiego dozna wraz ze stronnnikami, których

zjedna tak wielkim kosztem i z tylu trudncciami. Za to

wszystko paci teraz ambasador komplementami i rad, eby
jak najprdzej posa po dyplomy na urzdy do Francy i.

T rad wszake Sobieski odrzuca: „Jecha do paacu za-

czarowanego, porzuciwszy swoje szare — coby tam byo za

') Bonzy do Ludwika XIV d. 11 sierpnia. 25 listopada 1667 w T.

Luk. XV k. 195, 198, 254, 255.

*) Sobieski do Bonzy'ego 12 sierpnia 1667 w T. Luk. XV k. 204:

Je ne voys nulle apparence de porter d^sormais mes amis a appuyer

aucuns interi-ts principalement dans un aflfaire que je crois perni-

eieuse a l'Eta et a la sante du Roi mon maitre vu la grand dispropor-

tion de Tage.
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poszanowanie, kiedy ju o elekcy nie dbaj? Wiem, e i bou-

quet des fleurs (= Marysieka) nie tak tam bdzie przyjty

i uszanowany, jako si spodziewa. Wiem, e si tam Clelie

(= Marysieka) bardziej strapi, nieli jakiej zayje pociechy,

bo i sprawa jej familijna adnego teraz nie bdzie miaa

respektu i pewnie 13 (= Kondeusz) ukrzywdzi zechce.

Owo, widz, wszystkie swoje intencye zawsze w Boskie

trzeba odda rce, bo czowiek sobie proponuje, a P. Bóg

dysponuje. Trzeba mi na to prdkiej od Wci serca mego

rezolucyi". Wymkn si przytem z pod pióra jego mimo-

wolnie wyrzut, gdy myl zawadzia o „nieszczsne diffiden-

cye", które spowodoway zwijanie wojska: „Ci to tego na-

robili, co w to dla interesów 11 (= Ludwika XIV) niewin-

nie angaowali pauvre Orondate" (= Sobieskiego). Przybrany

w form stylow nieosobist, wyrzut godzi w sam Mary-

siek, jak wida z nastpnego zdania: „Bd z daleka w de-

licyach au palais enchante pytali si, jeli jeszcze ywi la

Poudre, Phnix i t. d."/).

Pomimo wszelkich wyrzeka na osamotnienie i tsknoty

za nieobecn on, t nieobecno, ten brak „prdkiej od

serca swego rezolucyi" uznajemy za nader pomylny dla za-

kochanego Celadona wypadek, który go wyzwala z pt
jedwabnych i przywraca mu utracon od lat trzech samo-

dzielno. Nie byo ju Ludwiki Maryi; Jan Kazimierz znaj-

dowa si w stanie bezwadnoci politycznej i rozpaczliwego

zawstydzenia ; rozprysna si caa intryga elekcyi Kon-

deusza: Sobieski wic uczu si swobodnym w mylach i po-

stanowieniach swoich. Wobec zbliajcej si nieodwoalnie

zmiany panujcego rozwaa kogoby do tronu „promowo-

wa" ? Wymyli sobie kandydatur Jakóba Stuarta, ksicia

Yorku, brata Karola II, a z czasem króla, zwanego na tronie

angielskim i na wygnaniu w St. Germain Jakóbem II -).

') Helcel nr. 100 str. 115.

*) Helcel nr. 105 str. 121: „Przyszo mi te to tu na myl,

gdyby les Essences (Marysieka) nie pozwoliy i nie chciay mie le 13
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Pomys ciekawy, chocia w historyi nie wspomniany, bo nie

zaznaczy si niczem w alicyi politycznej, bo pozosta nie-

znanym nietylko historykom angielskim, ale zapewne i sa-

memu Jakóbowi. A jednake syn jego zalubi z czasem?

w r. 1709, wnuczk Jana III-go Klementyn. Czyby w tym

pomyle tkwi ju tajemniczy zarodek zwizku dwóch zde-

tronizowanych rodów, Stuartów i Sobieskich ? Pytanie wdzi-

czne dla mistyków i spirytystów, ale niepochwytne dla hi-

storyków.

Mniejsza oto. W danej chwili, w sierpniu i wrzeniu

1667 r. way w obcowaniu z wojskiem i szlacht zniknie-

nie kandydatury Kondeusza, tego róda „nieszczsnych diffi-

dencyj". Teraz móg Sobieski zbliy si z niekrpowan
szczeroci do republikaskiej masy i wej z ni w ser-

deczne porozumienie, do czego niemao dopomogy mu i owe

„czste bankiety", na których „ostatek" sreber i potrzeb jego

stoowych „potracili", na których „i pi musia wicej, nieli

zdrowie pozwalao". Odzyskiwa cay wpyw i urok, jakiemu

ulegaj chudzi pachokowie w zetkniciu z magnatem. A mia
te w sobie jaki magnes dla otaczajcych, e lgnli do

niego, e si przywizywali caem sercem. Gdy z trwogi

o zdrowie Marysieki chorowa na pocztku wrzenia, „pan

Korycki (genera-major), jako szczeni jakie, dzie i noc mi
nie odstpi; de Bohan nieborak ju i patrze na mnie nie

móg; pana wojewody i samej (Jabonowskich^ wielkiej w tym

terminie doznaem przyjani. Pan starosta grabowiecki (Matczy-

ski), lityski (Kozubski) i inni wszyscy, take a Komisya usta

( = Kondeusza), kogoby k sa place promowowa ? La Poudre z siebie nie

znajduje, tylko brata króla angielskiego, kieby chcia by katolikiem

(Jakób przyj jawnie wyznanie katolickie póniej, w r. 1670). Jeli o to

idzie, e brat jego nie ma dzieci, i w toby sie potrafi mogo, bo on ma,

i tak mógby u nas tu by do mierci. Racz to W... proponowa a 3.S

( = Madame, ksinie Orleaskiej, siostrze Jakóba i Karola II). Co si

mu te to zda bdzie? Bo ja nie widz plus propre i z wiksza awan-

ta i coby si sta mogo acniej". Czy Marysieka proponowaa ksi-

nie Orleaskiej? — Nie wiemy.
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musiaa... Miczyski , nieprzepacony suga, jakiego mu
równego na wiecie niemasz, i tak kochajcy pana, ja nie

wiem, jako y móg, nigdy si nie rozbierajc, nie pic?
a ustawicznie serdeczn wódko u nosa mi trzymajc...

X. Solski, paczc nademn, narzeka na siebie: czemu on

tak P. Boga kocha nie moe i tak aowa, gdy go tak

wiele razy obrazi; przyznawa i przyznawa, e nigdy o ta-

kim nie czyta alu, ani go móg sobie imaginowa. Ona

te cnotliwa biaogowa. Bedrosowa zotniczka z duszy bya
utrapiona i z alu prawie ledwie ywa. patrzc na mnie;

pani starocina lityska take, pani Bieganowska — owo

wszystek Lwów prawie".

I poczu si hetmanem wojska, co wiksza, wodzem

ludu, zagroonego najazdem nielitociwych barbarzyców.

W takich te tylko warunkach psychicznych sta si moli-

wym czyn podhajecki.

Ju d. 17 sierpnia bya wiadomo we Lwowie, e
„z wielk potg wszed sotan gaga (czyli brat bana)

w Ukrain, który, z Kozakami zczywszy si, prosto na

wojsko i chce". Otrzymane od Radziejewskiego depesze

zwiastoway, e cesarz turecki da mu do wyboru: albo ro-

zerwanie pokoju Andruszowskiego z Moskw, albo wojn
„z Turki, Tatarami, Kozakami, Wgrami, Woosz i Multa-

nami". Wybiegszy do obozu pod Biaym Kamieniem, So-

bieski dowiedzia sie, e Kozubski Micha, starosta lityski,

przy pomylnem uderzeniu na kosz tatarski pod Szarogrodem

znalaz w nim 100 Turków, a ta okoliczno stwierdzaa, e
Porta zaczyna ju kroki wojenne^). Potem dowiedziano si

') Hel cel nry 100, 101, str. 115, 116. Nie wymieniony tu do-

wódca oddziiu polskiego znajduje si w Theatr. Eur. X, 546, ale bez

Hazwiska, tylko z tytuem starosty: Smeltinsky, widocznie przekrconym;

domylamy sie, e to by starosta lityski, Kozubski.
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O zatrzymaniu Raclziejewskiego w Adryanopolu i o zgonie

jego. Nareszcie dochodzi zaczy coraz czstsze i groniej-

sze wieci o zblianiu si gagi razem z Doroszek. Prze-

wrotny kozak zaprzysig Tatarom dozgonne przymierze,

donosi o tem sutanowi tureckiemu przez Partiank, posa
swego assawu Demjana Pileja pod Bia Cerkiew, eby
Laciów pobi, powoywa Zaporoców siczowych do spólnej

na Polsk wyprawy^), a Sobieskiego udzi przyjanemi po-

selstwy '-), którym przecie niepodobna byo wierzy, gdy

mnoyy si wiadomoci o ruszeniu „wielkiej potgi". Ra-

porty polskie podaway si Tatarów na 100.000 lub na

120.000, a Kozaków na 50.000 z 40 dziaami. W rzeczy-

wistoci gaga prowadzi podobno 80.000, Doroszeko 24.000,

z Turcy i przyszo 3000 janczarów, dzia 12 i kapela z du-

giemi trbami a wielkimi miedzianymi bbnami.

Przeciwko takiej potdze Sobieski mia do rozporz-

dzenia 7000 onierza wedle rachuby z d. 10 wrzenia,

potem 5000jazdy a 3000 piechoty „prócz tych, co na Czehrynie

i Biaej Cerkwi", podug obrachunku z d. 21 wrzenia. Roz-

wodzi si ze skargami wymownie i susznie, ale nie uchyla

si bynajmniej od walki i z przedziwn pewnoci obiecy-

wa, e do sejmu zatrzyma na sobie nieprzyjaciela, chociaby

„nie mia tylko 100 czowieka".

Czy to nie czcza przechwaka lekkoducha?.

O nie! To objaw genialnego pomysu i bohaterskiej od-

wagi w dziaaniu.

Z gmatwaniny wszelakich trudnoci i utrapie wystrzeli

w gowie Sobieskiego plan nastpujcy: gdy niepodobna za-

toczy obozu generalnego, w którym bieda zwojowaaby lud

*) A k T u K) JK. H 3 a n. P o c c i ii t. VI str. 192 doniesienia As-

tapa wedle opowiada pukownika czehryskiego Jacka Horodniczego.

') List Sobieskiego do Radziwia d. 28 wrzenia 1667 u Klu-

czy c ki e g o nr. 91 : „W tych dniach byli u mnie posowie od Doroszek
wzgldem traktatów, w które in parte juzem by wkroczy, e mie jed*

nak co innego zaszo...
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ndzny i niepatny, wic naley porozkada wojslio przy

celniej szyci fortecach partyami i tak powciga zamachy

nieprzyjaciela, eby nie móg ani wszystkich obledz, ani

pojedynkiem zdoby, ani w tyle poza sob zostawi ^). Znaj-

dujc si przy którejkolwiek partyi, on sam musia narazi

si na oblenie, które te przewidywa. Jak hazardownym

by ten plan, moemy std wnioskowa, e Kondeusz, naj-

zuchwalszy z rbaczy, najwybitniejszy okaz furyi francuskiej

w boju, nie wierzy w powodzenie i przepowiada najpierw

hetmanowi mier niechybn, a w kilka dni póniej mier
ojczynie jego t. j. Polsce -).

Za wieszczba nie zicia si, bo Sobieski by uposa-

ony w takie przymioty, jakich Kondeusz nie posiada. Czyn-

no wykonawcza dorównaa wartoci pomysu.

Najpierw trzeba byo zaatwi nieznan wodzom fran-

cuskim spraw zapaty zalegoci odu. Chorgwiom polskim

naleao si 12 wierci, lecz funduszów starczyo tylko na 8.

Wojsku cudzoziemskiego zacigu t. j. piechotom, rajtaryi,

dragonii, Komisya ofiarowaa tylko milion, który stanowi

zapewne tak sam cz (73) nalenoci. Posowie wojskowi

godzi si na t ofert nie chcieli, a cudzoziemcy nawet

„zwizkiem potrzsali", t. j. chcieli konfederacy now utwo-

rzy. Wypado zatem porozumie si bezporednio z woj-

skiem; pojechali 11 sierpnia do obozu razem z Sobieskim

^) Takiemi prawie sowy wyómaczy szlachcie Jan Kazimierz owo

„saluberrimum consilium" dwukrotnie, mianowicie w Litterae revocato-

riae trzecich wici na pospolite ruszenie (Metr. Kor. ks. 206 f. 764 sqq.)

i w Instrukcyi na sejmiki przedsejmowe, pro die 14 Xbris zwoane (Hu-

bert: Pamietn. Hist. Warszawa. 1861 t. II str. 290). Krócej napisa oficer

przyboczny Sobieskiego W. Wilczkowski w licie do Aleks. Lubomir-

skiego ju d. 28 sierpnia ze Lwowa (Kluczycki nr. 88 s. 272); ta

wczesna data moe suy za dowód , e plan powsta w umyle samego

Sobieskiego, nie za na radzie wojennej.

^ Salrandy I, 239: Conde ne trouve ses plans que magnani-

mes; ii ne croyait point a d' autre sncces pour le grand hetman, qu6

celui de mourir quelques jours avant sa patrie.
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biskup przemyski Sarnowski i kilku innych komisarzy.

Zaszy sceny burzliwe, ale Sobieski potrafi tak przemówi
do serc polskich, e chorgwie zrzeky si dwóch wierci,

a dwóch innych czeka miay do sejmu; nadto cudzoziem-

com odmówiy udziau w konfederacyi, która te do skutku

nie przysza Po powrocie do Lwowa rozpisywano asygnacye

do województw dla kadej chorgwi; czynno te powstrzy-

maa przez dni kilka choroba Sobieskiego, lecz 10 wrzenia

wszystko byo skoczone. Komisya rozwizaa si i Sobieski

nazajutrz wyjecha do wojska, eby je przeciwko nieprzy-

jacielowi prowadzi ^).

^) Wilczkowski u Kluczyckiego nr. 88 str. 272 pisze jako

naoczny wiadek i przyboczny oficer Sobieskiego d. 29 sierpnia ze Lwo-

wa, a wiec po powrocie z obozu ; wyjazd musia nastpi 18go, poniewa

listy Sobieskiego do ony s datowane 17 ze Lwowa, a ju 19 i 27 z obozu

(u Helcia nry 100, 101 i 102). O ruszeniu si wojska doszy nas nie

Zupenie dokadne wiadomoci przez Theatr. Eur. X, 546 pod niesto-

sown dat lipcow
,
gdy wtedy nie wydawano jeszcze asygnacyj , ani

zrobiono obrachunku, oraz przez alvandy'ego (str. 240), który ozna-

cza niewaciwe miejsce, Podhajce, ale za to kreli efektown scen,

e gdy Sobieski przeszed pomidzy szeregami, zbuntowani onierze padli

przed nim na kolana. W R a chun kach s e j mo wy eh G e n e r alny eh

na sejm Abdicationis pro die 27 Aug. 1668 przez J. K. Krasiskiego

podsk. W. Kor. wystawionych (ksiga 61) w dziale p. tyt.; Paca Wtóra

na Trybunale Skarbowym A. 1667 ordinowana" znajdujemy: „wierci

12 podug Tractatu na Trybunale Lwowskim zawartego". Poniewa woy-

sko condonowao Rzpltej wierci 2, a drugich Nr. 2 czeka do seymu

przyszego obiecao, za czym condonowanych totaliter odu z konia od

ussarza uczyni fi. 8 gr. 15, od kozaka fl. 6 gr. 25, a drugie tyle czeka

obiecanych: Przjsdo tedy na ten czas odu na ko ussarzowi po fl. 34,

kozakowi po fl. 27 gr. 10, które Skarb... per assignationem wypaca za

ordinati Trybunau (w pukach: JKMci, hetmana W. K., marszaka W.
K., wojewodów kijowskiego, ruskiego i bezkiego, kasztelana sanockiego,

chorego kor., pisarza polnego kor., krajczego kor., straników kor.

i wojskowego). In summa zapaci miano 2.249.022 fl. Z osobna in de-

fectu podatków Rzpltej, które na zapat odem umówionym chorgwiom,

niey specificowanym (17-tu) nie wystarczay, paci Skarb ex ordinatione

Trybunau ad rationem zasug (a wic gotówk) 40.960, chorg^viom

tatarskim na Ukrainie 101.400, arkebuzerom 155.338. Regimentom Cu-
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Ale asygnacye, to jeszcze nie gotówka, bo ich „uksi
trudno". eby „szelgi" odebra, musia jecha deputat od

kadej chorgwi do wskazanego sobie województwa: wic
przywiezienie sumy do obozu zabierao 6 do 10 tygodni,

stosownie do odlegoci. Tymczasem onierz godny i „znedz-

niony" nie mia z czego y. Starszyzna pojechaa do Kra-

kowa na pogrzeb Ludwiki Maryi. „Przy mnie, pisa Sobieski,

prócz moich samych ludzi nikogo niemasz z oficyerów, jako

to pp. Polanowski, Czaplicki, Zbrój ecki — to ci tylko dobrze

i cnotliwie dotrzymuj; p. starosta te starogardzki (Gorzeski)

idzie z ochoty swej przy mnie". W takim stanie rzeczy cay ci-

ar lenungów i wszelkich wydatków biecych spada na

samego wodza. „Ostatni tedy chyba na poywienie tych

ludzi przyjdzie zastawi koszul. Pisaem ja ju razów kilka

do króla Jmci, e duej tej mki niewinnej nad sejm (= ni
do sejmu) cierpie nie bd... Ale tam na to nic nie dbaj
i cale wszystko na mnie zwalaj.... Pienidze moje na wszystko

spendowa mi rozkazuj, jakoby mnie to floty przychodziy

hiszpaskie. A Wm moje serce wiesz, co teraz mamy na

goli, kiedy si Stryj w karcie Wolffowi puci musia. Cale

nie mamy tylko te majtnoci, które s pod nieprzyjacielem,

z których teraz adnej intraty, bo ani siej ani orz" i).

dzoziemskiego Zacigu in defectu podatków... per assignationes do wo-

jewództw na podymnych nr. 24 (na sum 1,000.000 z.) i fantami (300.000),

lecz wypaci Skarb per assignationes 684.928 i fantami 200.575 fl. gr.

19; regimentom dragoskim per assign. 353.956 i fantami 100.002 fl.

gr. 9, piechocie wgierskiey 50.000. Podug ordinatiey seymu A. 1667

z Quarty ussaryey za wierci nr. 6 a 1 Aug. 1667 ad 31 Januarii 1669

chorgwiom piciu (dworu JKM., jednej marszaka W. K. And. Poto-

ckiego i Mikoaja Sieniawskiego) 214.200, Nadto zapacono 22.313 tX..

tractamentu deputatom tak od województw, jak od wojska, na Trybuna
zesanym, 38.320 na jurgielta wojskowe, 3000 towarzystwom z niewoli

moskiewskiey powróconym i kilkadziesit tysicy chorgwiom niektórym

podug dawniejszej assekuracyi.

^) List do ony d. 15 wrzenia 1667 u Helcia nr. 105 str- 121.
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Przed samem ruszeniem ze Lwowa zapaci Sobieslci

do sliarbu Itoronnego 78,000 zt. Icwarty od starostw swoich

razem z zalegoci, nieopacon przez nieboszczyia Zamoj-

sliiego z Kausza; nie mia tyle w kasie: wiec zacign
poyczk u Wolffa ^) na uciliwych warunkach i odda mu
starostwo stryjskie w dzieraw na rok. Teraz w marszu,

podczas kampanii trzeba byo codziennie dawa i dawa na

wszystkie strony. Suma wydatków wyniosa mao co mniej

od 134.735 zt., taka bowiem kwota zostaa mu zwrócon

po kilku latach na podstawie zoonych kwitów z decyzyi

t. zw. Trybunau Radomskiego 2). Przy magnackiej fortunie

nadpyway widocznie intraty z dóbr innych, w których

orano i siano, bo wszystkie nie mogy si znale „pod nie-

przyjacielem"; niemniej wszake uciliwymi byy tak znaczne

i nage wydatki, a jako bezprocentowe i po kilku latach

dopiero zwracane, zrzdzay uszczerbek mienia.

Bya jednak i pomylna strona w tej zwoce z wypaty

nalenoci odowych, bo w myl wspomnianej uchway
koa wojskowego nieopacone chorgwie nie day si roz-

wiza. Komisya „na zo królowi" chciaa zwin regi-

menty gwardyi jego, lecz temu przeszkodzi osobistym wpy-
wem Sobieski. Tak wic zostao pod broni wicej ludzi,

ni obliczonych 7 lub 8 tysicy. Znalazy si nadto garstki

onierza powiatowego, jak np. piechota anowa wojewódz-

twa bezkiego pod komend porucznika ukowskiego na

>) Listy do ony u Helcia nry 100 i 10.3 s. 115, 119—120.

U Wolffa dosta Sobieski „karty za 50.000 za 32.000". Rozumiem to nie-

jasne wyraenie w ten sposób, e za 32.000 otrzymanej gotowizny wyda
oblig na 50.000. Na pociech ony dodaje: „Alemy te najmniejszego

do Skarbu nie winni halerza".

^) Rachunki Sejmowe ks. 62. Distrlbuta na róne espensa:

JW. Sobieskiemu marsz, i het. W. Kor. ratione expens tak pod Podhaj-

cami jako i rónych innych czasów na potrzeby Rzpltej wydanych a na

Trybunale Radomskim liquidowanych y paci nakazanych.
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Trbowli ^). Odwoywa si Sobieski uniwersaami wprost

do szlachty, do pospolitego ruszenia. Zbliajc si do Ka-

mieca, z obozu pod Czarnokozienicami d. 17 wrzenia do-

nosi, e Kozacy i sotan gaga „ju nietylko Czehrysk
odebrali fortec, ale i Biaocerkiewsk z czci ludzi osa-

dziwszy, ze wszystk potg , armat i taborem prosto na

wojsko JKMci i caej Rzeczypospolitej Czarnym ruszyli

szlakiem; w któr za z tego szlaku za dispositi teraniej-

sz wojska obróc si stron? — zgadn trudno. e jed-

jednak z tak szczupem wojskiem wszystkici pasów i szla-

ków, które ze wszystkich stron od Ukrainy s otwarte sze-

roce, zabroni im niepodobna, ile z wojskiem tak nunem,
nagiem i w naleyty nieprzysposobionem rynsztunek (czemu

tak prdko zaradzi trudno, bo i z pienidzmi, za asygna-

cy wzitymi, z trudnoci ju si przebior deputaci): ycz
tedy, abycie Wasz Mo, Moci Panowie i Bracia, majc
ze mnie jakie by moe subsidium foris (= pomoc z zewntrz)

mylili de praesidiis domi (= o zaogach u siebie, w swoich

województwach), jakobycie bezpiecznie Wasz Mo Panowie

przy fortecach dobrze opatrzonych i prowiantowanych certa

pignora et fortunas suas (= swoje rodziny i mienie) zostawia

mogli". Siy nieprzyjacielskie ju 14 wrzenia pokazyway
si okoo Skaatu, Orowiec, Zbaraa 2).

Nareszcie nie waha si Sobieski porusza chopów
caemi gromadami, tysicznemi masami i wane miewa od

nich usugi wojenne. Niejeden szlachcic mia mu to za ze,

podejrzliwie posdzajc go o niebezpieczn chopomani ^).

1) List do ony 27 sierpnia 1667 u Helcia nr. 102 str. 116, ordy-

nans ukowskiemu z d, 14 wrzenia 1667 u Kluczyckiego nr. 89,

str. 273.

^) Kluczy ki nr. 90 str. 274.

*) Siad plotek i oszczersw, jakie kryy w Krakowie na zjedzie

z powodu pogrzebu królowej, zaznaczy sie w licie Stef. Bidziskiego

do Aleksandra Lubomirskiego: „Co si za tknie wojska 40-tu tysicy, cho
by najwikszy rachmistrz to z 6-ciu 40-tu nie wylata, ani o chopstwie

adnej nie trzeba sobie czyni nadziei, bo wszystkie circumstantias wy-
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Zgoa nic nie zaniedba — wszystkie siy narodu, bez

rónicy stanu, jzyka i wiary, powoywa na obron ojczy-

zny. Nie poaowa te wasnych dostatków: wszystkie pra-

wie konie z dóbr swoich i 800 ludzi wzi „w sub het-

mask", z Pomorzan zabra 10 dzia spiowych, 8 szmigo-

wnic koowych, hakownic 5, organków 4 i prochu z „Mar-

kowego myna" kamieni iO. Cay zapas mki, jagie, grochu,

owsa, bitych wieprzów odszed na podwodach do Tarnopola ^).

onierzy swoich rozdzieli na 5 partyj : jedne pod Sta-

nisawem Koniecpolskim, starost doliskim, wysa do Tar-

nopola, drug pod Czaplickim, stranikiem obozowym, na

Pokucie, trzeciej pod Silnickim powierzy trakt lwowski,

czwart pod Andrzejem Modrzewskim obróci na Polesie;

do Brzean wrzuci siln zaog, ukowskiemu kaza i
z Trbowli do Zoczowa; pit dywizy 3000 gów popro-

wadzi sam do Kamieca Podolskiego, dokd przyby dnia

20 wrzenia. Bawi tu okoo 10-ciu dni -).

W tym czasie odbywa si w Ea-akowie pompatyczny

pogrzeb Ludwiki Maryi i pod sklepieniami katedry na Wa-
welu rozbrzmieway nadte i kamliwe panegiryki, sawice

jej pami. Jan Kazimierz, chory, z okna tylko móg przy-

patrywa si aobnemu pochodowi. Po ukoczeniu ceremo-

trzasnawszy, jest to wiksza bajka, nieli wszystkie Ezopowe. Ale tak

necessario concludowa musz, e ten chopski Hetman ma by conscius

concilii o zgubie wojska i tego naszego utrapionego marszaka" (Sobie-

skiego). Ten ustp jest tak niejasny, e nie moemy domyla si , kto

tu jest nazwany chopskim hetmanem? Czy Sobieski, czyli gotujcy mu
zgub przeciwnik jego Doroszeko ; moe Dymitr Winiowiecki, którego

nie napotykamy w dziaaniach wojennych, a wanie Bidziski pisze

:

„A za to tak posikuj? Hetman w obleniu, a on w Krakowie siedzi

i dopiero na wit drók za tydzie wybiera si ma". Kluczycki
nr. 94 str. 280.

*) Zamorski Kronika Pomorzaska 1867 Lwów, str. 74, 75.

*) Kochowski HI str. '286 Anonym {Rousseau de la Faletef)

Casimir Roy de Pol. II, 197 ogólnikowo okrela, e Sobieski rozstawi

swoje wojska midzy Kamiecem a Polesiem w 3-milowych odstpach,

na ogó 10.000, a sam z 5000 poszed do Podhajec.
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nij pogrzebowych zabawi jeszcze dwa tygodnie; w óku
przyjmowa posów zagranicznych z portretami proponowa-

nych mu w maestwo dam; naradza si przecie na „kon-

wokacyi" z senatorami, posami województw krakowskiego,

sandomierskiego, tudzie z obecnymi urzdnikami nad spo-

sobami odpdzenia Tatarów, mianowicie : czy mona i czy

naley pozwoli na pospolite ruszenie? Rozwaono te, kie-

dy ma bv sejm zwoany i czy maj by dane wojsku

chleby zimowe?^).

Owocem tych rad spónionych by: 1) uniwersa kró-

lewski, nakazujcy posesorom dóbr Rzeczypospolitej niezwo-

czne wypacenie podatku hyberny po 20 z. z anu , iby
exekutorowie województw i powiatów zwie mogli pienidze

do Lwowa na d. 15 listopada; wici jedne za dwoje na po-

spolite ruszenie do województw za-Wilnych, aby przy gra-

nicach swoich w gotowoci stanli, lecz „pospolitego rusze-

nia generalnego czas spóniony i sabo zdrowia Naszego,

do którego gow kupi si powinni, nie znosi" ; 3) wy-

znaczenie 17 stycznia 1668 r. na termin zebrania si sejmu;

4) reskrypt do Sobieskiego z zawiadomieniem o tych roz-

rzdzeniach oraz o zatrwaajcym licie Wysockiego, sekre-

tarza legacyi do Turek, co do moliwoci wojny z Porta

Ottomask. „Terazby tylko koo odwrócenia potgi nieprzy-

jacielskiej jak najpilniej chodzi potrzeba, dla czego pona-

wiaj Uprzejmo Wasza z Doroszekiem korespondency,

upewniaj go w asce naszej , obiecuj nietylko komisy, ale

i udzielno Kozakom... Wic i inszych sposobów: na Za-

poroe, do czerni, do woluntaryuszów i ochotnika, do hospo-

darów i greckich narodów... jako sam ich Uprzejmo Wa-
sza przez Ur. podskarbiego nadwornego kor. proponowa,

nie chciej zapomina". Jakie nadzieje pomocy witay z obie-

tnic Cara moskiewskiego. Fortec kamienieck powinien

by Sobieski „jak najwarowniej sporzdzi i opatrzy", nie

^) Theatr. Eur. X. str. 550. Bonzy do Lionne'a 18 wrzenia

1667 w T. Luk. XV. k. 211, 213.
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szczdzc kosztów, które sejm zwróci (!). Wreszcie bya

pochwaa plonu i dziaalnoci Sobieskiego „e gow swoj

lubo w szczupej garci ludzi na granic wyniós, przykad

ochocie winny dae, nieprzyjaciela in solitudinera (
=w pu-

stkowie), którby si rujnowa, a visceribus (= od wntrza

kraju) przewabiasz, et molem potentiae (= ogrom potgi) na

si obracasz... Upewniamy przytem, e jako Uprzejmo

Wasza za wszystkich teraz pracujesz, tak i w respekcie

Naszym przodkowa" bdziesz... Dan w zamku Naszym kra-

kowskim dnia 30 mca wrzenia roku Paskiego 1667...

Jan Kazimierz Król" ^).

Wtpliwa, czy to pismo doszo Sobieskiego przed za-

koczeniem kampanii , a jeli doszo, toó adnej mu nie

przynioso pomocy, ani nadziei. Jest ono tylko dobitnym

dowodem, e król , senat i ministrowie Rzpltej nic zgoa

nie uczynili dla odparcia ord krymskich, perekopskich,

szyryskich, nagajskich, budziackich, czerkaskich, petyhor-

skich i Kozaków Doroszeki, Wracajc do Warszawy Wis,
król kaza uzbroi galary swoje w dziaa i muszkiety, po-

niewa przewidywa, e moe by przez Tatarów napadnity 2).

Obrona Polski zawisa jedynie na Sobieskim, na jego

gowie, prawicy i trzosie.

Kamieniec zosta „opatrzony" zaog, dziki Trzebi-

ekiemu, biskupowi krakowskiemu, który przysa hetmanowi

cay regiment piechoty, ale sporzdzi „jak najwarowniej",

to jest fortyfikowaó, byo istnem niepodobiestwem nawet

dla braku czasu. Zreszt gaga nie myla o szturmowaniu

do fortecy i nie ukaza si pod miastem ^). Zaoywszy gówny

*) Kluczy ki nr. 92 str. 276 8qq., Uniwersa o hybernie tame

nr. 93 str. 278.

*) Theatr Europ. X, 551.

^) „Jabym tu yczy sobie, eby tu przyszed do mnie, aby tam

naszych nie psowa krajów" — pisze Sobieski 21 wrzenia z Kamieca

u Helcia nr. 107 str. 122.
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kosz pod Konstantynowem o mil 15 od Kamieca, wysa
zagony ku województwu ruskiemu; gdyby wojsko polskie

byo w kupie, zostaoby otoczone przez Tatarów, a zagony

poszyby „a po sam Wis". Lecz rozoenie przy forte-

cach ,,bardzo zmieszao gow nieprzyjacielowi"; nie wiedzia

kogo wprzód oblega. Kady zagon napotka jak party,
która go dobrze gromia". Tak, pod Tarnopolem pobito nie-

mao; kilkunastu ywcem przywiedziono; w drugiem miejscu

partya Silnickiego „to uczynia". Nietylko ludzi nic, ale

i byda nigdzie im wzi nie dopuszczono.

Odwoawszy zagony, nieprzyjaciel ruszy zatem ca
potg pod Zbara, skd móg obróci si albo ku Kamie-
cowi, albo ku Lwowu. W tym ostatnim razie przewidywa

Sobieski dnia 28 wrzenia , e jego „majtnoci wszystkie

w popió si obróc, bo ju pali (je) poczynaj" (Tatarzy).

A pospolite ruszenie „w domu siedz i nikt ni o czem nie

myli". Ode dworu najmniejsze] nawet litery. Za to z Tur-

cyi przyszo ciao nieboszczyka p. Radziejewskiego i syn

z Konstantynopola powróci — naturalnie z najgorszemi

nowinami. Gaga i Doroszeko przysyali propozycye do

ukadów, lecz Sobieski chocia posa do nich Czaplickiego,

rozumia przecie , e chc go uwie, chc uwag jego od-

wróci i na czasie zyska.

Jako ze Zbaraa poszli prosto pod Tarnopol
,

gdzie

zabawiwszy dzie jeden, uderzyli na Zborów, miasto Sobie-

skiego. Caej potgi jedna dywizya wstrzyma nie moga,

wic linia obronna przerwan zostaa. W Zborowie nie byo
adnej zaogi , mimo to zbiegli si chopi ze wsi okolicznych

i mieszczanie z dwóch drugich miasteczek. Sobieski poprze-

dnio wskazywa im swoj zoczowsk fortec
,
jako bezpie-

czne schronienie, lecz oni schodzi do niej nie chcieli „dla

uporu chopskiego, dufajc sobie". Teraz nastpio straszne

nieszczcie. Tatarzy, przypadszy szturmem, wszystkich wy-

cinali i miasto spalili. Poczem ruszyli pod drugie miaste-

czko Sobieskiego Pomorzany i przez trzy dni je oblegali;

Korzon. Sobieski. T. II. 3
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wreszcie opanowali, zrabowali i spalili, a zamek okupi siy

0-ciu tysicami zi. ').

Dowiedziawszy si o tern, Sobieski porzuci „tak do-

bre miejsce" pod Kamiecem i „cudown ask Bo" prze-

szed tak, e nieprzyjaciel nic o nim nie wiedzia przy zbli-

eniu si na i mile. Dnia i padziernika gówna dywizya

znajdowaa si ju w Podhajcacli.

Dzi ta miecina o ó^/o tysicach mieszkaców, siedli-

sko wadz powiatowych, nie posiada takich warunków obron-

noci, któreby strategika zwabi mogy. Dwa pagórki , na

których rozsiady si domy i chaupy tak Starego, jak No-

wego miasta, nie góruj nad okolic ; gorzelnia, zbudowana

z rumowisk dawnego zamku , znajduje si w najniszym

punkcie pozycyi, a rzeczuka Koropiec, sztucznie, rozdzielona

w tem miejscu na dwie strugi, nie stanowi przeszkody nawet

dla piechura. Ale av owym czasie byo tu inaczej. Zamek

musia znajdowa si w dobrym stanie
,

jeli rezydowa

w nim i przed kilkoma miesicami pochowany zosta hetman

wielki koronny „Stanisaw z Potoka na Podhajcacli Potocki".

Mieszczanie z pewnoci mieli ku swej obronie jeli nie

mur, to ostrokó i way; starzy mieszkacy pamitaj jeszcze

bram w pobliu cerkwi ruskiej. Ta cerkiew przechowaa

cechy bardzo dawnej budowli, dzwonnica jej moga by
baszt forteczn. Najwaniejsz za oson Podhajce stano-

wiy: woda i las. Od poudnia i zachodu a pod wie Muy-
ów, t. j. a do dzisiejszej szosy, wiodcej od Brzean, ci-

gny si gste lasy jeszcze w XIX wieku. Pewien mie-

*) Zamorski w Kronice Pomorzaskiej str. 7ó 77 przytacza

z dokumentów archiwum miejscowego kilka epizodów zacitej i pomyl-

nej walki z Tatarami mieszczan i chopów przy pomocy Kotkowskiego

i Siklickiego, którzy prowadzili zbrojn.a szlachto; katastrof zborowska

przypisuje zdradzie mieszkaców, którzy przypomnieli sobie czasy Chmiel-

nickiego i chcieli puci si na rabunek, lecz wasnemi naoyli gowa-

mi. Nieprawdopodobnem jest wszake podanie, jakoby przedmiecia po-

morzaskie i wsie okoliczne zostay podpalone na rozkaz samego Sobie-

skiego, który znajdowa si wtedy daleko, w Kamiecu.
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szkaniec starozakonny powiada mi, e on sam wycina na

sprzeda drzewa w tem miejscu (na Holendrach), gdzie obe-

cnie stoi dom jego. Od strony wscliodniej znów bronio

przystpu cae pasmo stawów, które cigno si a do Mo-

nasterzysk, a którego resztlcami s istniejce do dzi dnia

stawy: Podhajecki, Zahajecki i Koropca ^). Tatarzy te i
musieli od starego Konstantynowa i Pomorzan ku Podliaj-

com, od pónocy, polami i drog brzeask, a Sobieski za-

j przed Starem Miastem wyyn midzy t drog i sta-

wem podhajeckim. Szczupe wojsko jego wystarczao do

naleytego obsadzenia linii dugiej zaledAvie na par kilo-

metrów; o skrzyda nie potrzebowa si troszczy, poniewa

konnica tatarska ani przez las, ani przez stawy i botnist

rzeczk Koropiec atakowa go nie moga. I oto powód, dla-

czego podhajeck pozycy obra do walki.

Tu postanowi zatrzyma na wasnych barkach gówne
siy nieprzyjaciela, podajc si dobrowolnie w oblenie,

usypa dwa szace przed miastem , obsadzi je artylery

i piechot'^), a wikszcz swojej konnicy wysa w stron

Lwowa z zaleceniem, aby odpdzaa zagony. Zawiadomi

') Wyjanienia te zabralimy na miejscu przy askawej i chtnej

pomocy p Mikoaja Niedwiedzkiego, nauczyciela szkoy wydziaowej, który

pracuje nad monografia Podhajec, i prezydenta miasta p. Stobieckiego, który

ma dom i ogród w pobliu gównego wwozu, kdy wdzierali si Tata-

rzy do miasta i gdzie pozostay resztki sypanego wtedy wanie szaca.

Wedug statystyki Wydziau krajowego z kocem 1S90 r. liczono w Pod-

hajcach domów 601), mieszkaców za: grecko- katolickiego wyznania

1005, rzymsko-katolickiego 760, ydów 3879, razem 5646 gów.

-) Anonim (liousseau de la Yulette?/ w dzieku ,,Casimir Roy de

Polegn" 1679 Paris II, 197: entre deu.K grandes demi lunes qu'il avoit

fait elever hors les faux-bourgs et ou ii avoit porte toute son infanterie

et le canon, qui firent un grand carnage. Autor musia chyba znajdowa

si sam w wojsku Sobieskiego, poniewa wszystko, co pisze o tej wypra-

wie, jest trafne, zgodne z miejscowoci:; i najwiarogodniejszemi wska-

zówkami innych róde.
3*
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O tern on listem, a szlacht uniwersaem, tego dnia 4 pa-

dziernika datowanym ^).

„Jan na Zoczowie i ókwi Sobieski, marszaek wielki

i hetman polny koronny, jaworowski, stryjski, kauski,

gniewski etc. starosta. Janie Wielmonym, Wielmonym,
moim wielce Miociwym Panom Braci przy zaleceniu usug
moich braterskich donosz, iem ja... wojsko, lubo to szczu-

pe i nune, ordynowa na linie i róne pasy, zasaniajc

pastwo JKMci i caej Rzeczypospolitej i sam chtnie na

szanc niós zdrowie moje, stanwszy ówdzie na tym... pod

Kamiecem passie... lecz e szczupo... i sabo si naszych

wiele jeszcze wrót i passow takowych zostawia
, któremi

nieprzyjaciel... w gb, pominwszy wojsko, idzie, pustoszy,

ogniem i mieczem wyludnia, a) co i mnie dotkno, gdy

dobra moje do szcztu b) zniós : ale ja i w tym terminie

nie ustaj we wrodzonym afekcie przeciwko (= ku) miej

Ojczynie mojej i... wol... em jeden ucierpia za tysice c)

...anieli strze Boe, majc jakikolwiek sposób zatrzyma-

nia zego na Ojczyzn moj, i tym j nie salwowa. Ju
tedy za powziciem wiadomoci o takowym procederze nie-

przyjaciela, ladem d) onego ruszyem si z pod Kamieca
szukajc (jakiego) sposobu dywersyi e). Przychodzc pod

Podhajce, bior dalsz wiadomo o nieprzyjacielu, e do-

wiedziawszy si o ruszeniu mem z pod Kamieca, na spotka-

nie mnie /) obróci si. Zatrzymuj si g) pod Podhajcami,

chcc jakokolwiek, jeli nie odwróci ze, h) co wasnemi

siami i) niepodobna, chyba samego Boga pomoc, przynaj-

mniej k) przeduy do czasu, aby nie run impet 1) [nie-

przyjacielski na niespodzianych (= nieprzygotowanych), a sie-

bie samego podajc w cise oblenie z czci wojska,

drug, to jest Jmp. wojewod bracawskiego (Jana Poto-

») Kluczycki nr. 95 str. 282

o) depopulatur b) funditus c) passus sum pro millenis unus ; d) in

vestigia; e) diyersionis modum /) obviam mi g) Sisto gradum h) non aver-

tere malum; i) propriis viribu8 k) saltem 1) ne ruat impetus.
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ckiego), Jmp. chorego koronnego (Andrzeja Potockiego),

Jmp. stolnika podolskiego z pukami Jmp. wojewody ruskiego

(Jabonowskiego), Jmp. pisarza polnego koronnego (Jakóba

Potockiego). Jmp. stranika koronnego (M. Sieniawskiego),

Jmp. aska z omi komenderowanych chorgwi ordynowaem
do Wasz Mociów Panów, zapobiegajc w miar si m) uni-

kajc oraz przykadu n) oblenia zbaraskiego, aby, caego

wojska nie zawarszy, bezkarnie 6) móg grasowa w Rzpltej

naszej. W czem wszystkie niech si znosz p) Jchmo
z WMociami M. M. Pastwy. Dla Boga! O kadego z WMo-
ciów M. M. P P. idzie... a w osatku i miej Ojczynie to

ze ostatni grozi zgub r). Jakom tedy ju nie pierwszymi

oznajmi uniwersaami, tak i teraz powtarzam i ycz: chciej-

cie WMo MM. PP. i Bracia zjednoczonemi siami s)

zniósszy si, radzi o ratunku powszechnym t) i, jako naj-

prdzej zebrawszy si, od fortec dotd nie oddala, ani pod-

dastwo rozpuszcza, póki moim. daj Boe, pocieszniej szym

nie obwieszcz WW. MM. PP. uniwersaem. Zostawszy tedy

ówdzie w tym celu u), abym na sobie nie tylko imprezy

tak cikiej nieprzyjaciela potgi zatrzyma, ale dla caoci
dobra pospolitego i moim wasnym zasoni trupem, dajc
si na ofiar v) miej Ojczynie... powtóre prosz przez mi-o Ojczyzny cc), spólnej matki naszej , nie dopuszczajcie

dalszym szerzy si impresom"....

Goniec przejecha jeszcze z temi pismami, ale nastpnie

przerway si wszelkie komunikacye: we Lwowie w cigu
dni 8-u nic nie wiedziano o hetmanie i wojsku jego; za-

czy kry baamutne wieci: niektórzy twierdzili nawet,

e si pomkn mia pod Jazowiec i tam dopiero obledz go

miano. Inni mówili, e pod Jagielnic i).

m) occurrendo pro modulo viriam n) oraz exemplum o) impune

p) conferent r) ultimam hoc malum grozi perniciem «) unitis viribus

t) consulere saluti communi u) eo motivo v) in rictimam x) per amorem

patriae.

^) Theatr. Europ. X, 551. List Bidziskiego u Kluczyckiego
nr. 94 str. 279. Ze list do ony do.ozed, dowodzi tego fakt przechowania

i wydrukowania u Helcia pod nrem 108, a co do uniwersau znajdu-
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Keryin Gicrej soltan g^alc^a dowiedzia si nareszcie

o marszu Sobieskiego, wysa zaraz znaczn liczb ordy dla

przecicia mu drogi, a we dwa dni póniej przyby osobicie

razem z Doroszek pod Podbajce. Mnogo dwóch wojsk

bya nieprzeliczona; przewyszaa niezawodnie sto tysicy

gów; unosi si nad ni trójkoczasty sztandar wielkiego

bana; dla zwikszenia postrachu wygrywaa wrzaskliwymi

tonami turecka kapela, z dugich surm i piszczaek zoona,

a miedzianymi ogromnymi kotami grzmica. Dla Polak(nv

bya ona zwiastunk obecnoci wojsl^ tureckich w tej cibie.

Mówiono, e to stra przednia nadchodzcej za Tatarami

armii sutana Ottomanów ^).

Gdy si ta potga ukazaa oczom onierzy, Sobieski

przemówi do nich w ten sposób:-).

„Tumy. Bracia, stanli . e dalej postpi chyba od-

wanym i mierci pogardzajcym tylko wolno; uchodzi

i ucieka nawet gnunym nie mona. Widzicie przecie, e
pola okoliczne okryli Tatarzy, niby rzeka wezbrana, lub ra-

czej ogarnli ogniem i nieprzerwan poog. Ten szkaradny

naród, który nic zbonego, nic witego nie zna, prócz zysku,

zamawszy niezwocznie traktat zawartego z Polsk przymie-

rza, teraz oto zbrojnie na nas nastpuje; przekona si za-

pewne, czymy otrzsnli si z niedostwa rozterek i do

jednoci wrócili? czy jestemy dawnymi Polakami, co nie-

jemy wskazówk w licie Mich. Bonsii d. Lwów 13 padziernika 1GH7

u Kluczy kiego nr. 96: „Hetman dla poytek, jako sam pisa, Kpospo-

lity dobrowolnie da sio oblegn.icz pod Podhaice".

') Sobieski do Bonzy'ego "21 padziernika 1667 w T. Luk. XV.

Kochowski III, 28S
;
jego opowie „prawie dosownie" powtarza Za-

uski sam pod postaci swojego spoecznego listu i naiwnie to wyznaje

na str. 11 swoich Epistolae llistorico — familiares Brunsbergae 1709.

-) Szkoda, e nie s znane sowa autentyczne. Mow te poda

Kochowski III, 287 po acinie z opowiada, a w najlepszym razie ze

wspomnie osobistych; musielimy tómaczy j na jzyk dzisiejszy, gdy
tóniaczenio dawniejsze Zabiely, nuidzina. w wydaniu Kaczyskiego

Z r. 1859, pochodzi ju z XVIII w. i jest zbyt wolne.
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raz w pie ich wycinali szabl karnie i zgodnie? Lecz teraz

trzeba dziaa, nie gada. Patrzajcie na mnie, jak bd wiód
chorgwie , a za temi cliorgwiarai wy, rycerstwo, idcie

na nieprzyjaciela mnie, nie tylko paajc zemst osobist

za mier polegych wspóobywateli swojego plemienia, ale

pragnc wyzwolenia ojczyzny, iby ten potop wezbrany z mo-

rza Czarnego, nie dosign Batyku. Lecz mówi zbyt dugo.

Na myli i av sercu powinien kady mie jedno z dwojga:

umrze lub zwyciy: trzeciego nic by nie moe. Ze zwy-

cistwa za Bo pomoc osigniemy najchlubniejszy owoc —
spokojno Ojczyzny, a ze mierci, poniesionej na placu, nie-

mierteln saw. Jak si komu podoba — walczy albo dla

Ojczyzny, albo dla sawy. Ja, hetman, bd przy was wspó-

towarzysze! Jeli kto nie zechce mierci pogardza, pozwa-

lam: niech umyka, a w drodze zginie haniebnie. Ja tu po-

zostan i ze mn mowie, wacy si na wszelkie niebez-

pieczestwa, a gdy odeprzemy Tatarów, odpadnie te Turkom

ochota do wojowania, Dopomog nam askawe Nieba; zwy-

cistwo zdobywa si mstwem, nie liczb. U Boga nie masz

nic trudnego, skoro may Dawid obali Goliata, a komar

mizerny wypdza lwa z jaskini".

Nikt nie umkn, ani odstpi bohaterskiego hetmana.

I owszem, tak republikanie i rokoszanie, jak regalici stron-

nictwa francuskiego zgodnie i mnie poszli do boju. Naprzód

Alel;sander Polanowski, dyrektor koa wojskowego, kusem
popi'owadzi 13 chorgwi na chmar Tatarów. Star si gwa-
townie, lecz wkrótce oskoczony znik jak kamie w odm-
cie. Nad hufem nulkowym obj komend Jabonowski, wo-

jewoda ruski, przyjaciel Sobieskiego, przybyy z Krakowa.

Std Marcin Kcki, genera artyleryi ^) przywita Tatarów

') Nie wymienia go adna relacja, lecz z Rachunków Sejmo-

wych ks. 61 (distributa. paca wtóra, na expensa artyleryi kor.) dowia-

dujemy sip, e ju od r. 16(37 by generaem artyleryi po Fromholdzie

WoUie i pobra ze skarbu w ci«gu dwóch lat 1060 i l667go tl. 845.112

gr. 28 don. '^j^.
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trzema salwami trafnie ustawionych dzia. Jeden regiment

piechoty pracowa nad usypaniem reduty, Ictóraby wwóz
zamkngla; Sobieski uy go teraz do ataku. Na prawem

skrzydle Wadysaw Wilczkowski, rotmistrz usaryi niegdy

Lubomirskiego, osania zamelc i zgromadzony za okoj)ami

lud wieniaczy. Wypado mu odj)iera Kozaków, którzy skie-

rowali na niego swe armaty, i Tatarów, którzy wdzierali si

a Av rodek okopów na podzamcze. Ku jego te stanowisku

przerno si pi chorgwi lekkiej jazdy. Wilczkowski

przyj je midzy swoje linie, poczem wawo pomkn sam

do ataku, a chopi i pachokowie z czci piechoty odpierali

ord. Uderzenie Wilczkowskiego z boku sprawio szczliwy

skutek, e caa masa Tatarów zacza si cofa, zabierajc

kilka tysicy trupów, które zostay zrzucone do chat wiej-

skich i razem z niemi spalone. Strata Polaków wynosia

490 ludzi. Sobieski uwija si midzy wszystkimi oddziaami,

bacznie i trafnie kierujc obrotami walki. Zapewne w star-

ciu jakiem potka go „ciki szwank z konia" ^).

W skutku tej bitwy Kerym galga i Doroszeko od-

dalili si od obozu polskiego na strza dziaowy, poprzestajc

ju na obleniu bez doranych szturmów. Ubsaczenie takie

trwao przeszo dwa tygodnie. Sobieski pisa o tym okresie

do przyjaciela swego Bonzy w nader skromnych wyrazacli,

nie wspominajc wcale o bitwie, przed chwil opowiedzianej,

e „dwa wojska, tatarskie i kozackie rozoyy si w od-

legoci wystrzau armatniego od jego obozu, e stay tak

przez dni 15, on za w cigu tego czasu prowadzi z niemi

ukady (!). Próboway wprawdzie niepokoi go, ile byo
mona, lecz poniosy strat wicej, ni on. Zabrano im duo

*) Wspomina o tym szwanku bez dokadniejszych wyjanie w li-

•cie do ony 21 padziernika 16G7 u Helcia nr. 109 str. 126. Opis

bitwy, uoony na podstawie Koebowskiego III, 289. Zapewne pom-

nikiem boju tego jest figura Matki Boskiej, stojca na najwyszym pun-

kcie i oznaczona na mapie sztabowej austryackiej z roku 1888 jako

„Obelisk".
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ludzi i mnóstwo koni w ich wasnych nawet obozach. Gdzie-

kolwiek przyszli, wszdzie napotykali wojsko, które ich ata-

kowao. Sami wyznaj, e nigdy jeszcze, w adnej wojnie

tyle nie stracili ludzi, ile teraz". Do ony rozpisa si nieco

dokadniej i mielej: „Wszystko za ask Bo dobrze si

stao. Nieprzyjació nabito sia; nabrano tak wielu winiów,

jako nigdy wicej, jako Polska Polsk... Jam od siebie noc
wyprawi wszystk prawie kawalery (po bitwie zapewne),

nie zostawiwszy kilka chorgwi usarskich, rajtarów i drago-

nów. Tamta za kawelerya, kiedy mi obiegli, ustawi-

cznie ich infestowaa. Xa ostatek nasza czelad, tak ju
wprawia si bya w nich, e na kad noc po kilkaset braa

im koni, i tak pokój z nami zawrze musieli'* V).

Z tych doniesie moemy ogólnikowo zaledwie powzi
wyobraenie o strasznych owych dwóch tygodniach, kiedy

samo utrzymanie i luzowanie stray obozowych w dosta-

tecznej sile przy tak szczupej liczbie onierza byo nie-

atwem dla wodza zadaniem. Od dziejopisów dopiero do-

wiemy si, e przez cay ten czas trwaa „nieustanna jak

najuporczywsza walka", w której brali udzia rycerze, chopi

i ciurowie. Walczono orem, dowcipem i wybiegami wojen-

nymi. Na dobrej fantazyi nie zbywao. Czelad kopaa wil-

cze doy i przylirywaa je darnin lub gaziami, rozrzucaa

dymice garnki z ojem, eby odstrasza Tatarów udanymi

granatami; skradajc si pod obozowisko nieprzyjacielskie

noc wrzeszczaa, eby ze snu budzi itp. Wrzask taki nie

pomaga i swoim do spania. Naj dowcipniej szym podstpem

byo rozgaszanie przez chopów o zblianiu si ksicia Dy-

mitra Winiowieckiego z 20 tysicami wojska i podrzucenie

trupa z listami, zwiastujcymi o marszu tego wojska drog
na Sniaty 2),

*) List do Bonzy'ego 21 padziernika 1667 w T. Lukasa XV
k. 225, do ony u Helcia nr. 109 str. 126.

^) De die in diem irremissa lucta pertinacissime utrique depugna-

bant. Kochowski 290 i 292 Spóczenie 13 padziernika 1667 niejaki



42 ROZDZIA XVII.

Zasza przytera pomylna okoliczno, o której f5obieski

nie wiedzia w oblonym i odcitym od wiata obozie

swoim. Iwan Sirko czyli Sierko,. jedyny bodaj miilzy Kozakami,

szczery obroca wiary chrzecijaskiej i wrug Tatarów, oburzy

si na ich sojusznika Doroszek, zerwa z nimi i nastpnie

zgasza si do hetmanów koronnych jeszcze w styczniu, we

Lwowie ze swemi usugami. Zdaje si, e nie otrzyma (A

nich ani zasiku, ani instrukcyi; we wrzeniu atoli na wasn
rk urzdzi wypraw do Krymu z Siczy. Zebra 2000 mo-

ojców i ruszy na uusy Szyryn-bejowe, korzystajc z nie-

obecnoci wojska tatarskiego, porabowa wioski, ubieg mia-

sto Perekop, przeciwszy midzymorze rowem kopanym,

wyzwoli 2000 niewolników, wysiek drugie tyle mczyzn
Tatarów, zabra 1500 kobiet, dziewczt i chopców, a w tej

liczbie 7-letniego Atysz, syna Szyryn-beja: zni(')s i wybra
w Szyrymie i w Munsur-ua wszystko tak. e „tylko koci

a psy pozostaway" i — z tryumfem wróci na Zaporoe ').

Mich. Bonsij, jak wida z kaleczonej polszczyzny, kfii.^dz Francuz, pisa

ze Lwowa, e w Podhajcach s „klopi pogotowy ze 6 tysicy, który na-

barzej dokazali, anieli sam pans Hetman, lubo dotd nie bya adna
bitwa (!) z nieprzyjacielem ani tesz szturm , bo tatarowie nie chcieli si

odway a Kozaki nie mieli z nimi confidenci" (u Kluczy kie go

nr. 96).

') Kochowski III, 290—291 na podstawie jakiego rekopismu

])vzytacza mow jego do Zapor> ców, przekonywajc, e chocia Polacy

s li, ale Tatarzy s od nich gorsi i dla Ukrainy szkodliwsi ; liczy

20.00U kozaków, zebranych na te wypraw; twierdzi, e wiód j Iwa-

szko z polecenia Sierki, który jakoby zachorowa na febr; nareszcie,

e przeraony han uciek z Bachczyseraju do Kolchidy, t. j. na Kaukaz.

Inaczej opowiadali w Moskwie dwaj jecy tatarscy, wzici przez Koza-

ków wanie w czasie tego napadu. Opowie ich. wydrukowana w Ap-

xiiBl> I05KII II 3aiia;i. Poctiii VII (1872) nr. 1 d. 3 stycznia 1668, wy-

daje si nam wiarogodniejsz i na niej oparlimy swój tekst, dodajc

tylko wiadomo o ubieeniu Perekopu z ra])ortu Zotnickiego i Licho-

ckiego, rezydentów polskich, wysanych z Podhajce do Krymu. Z wykszta-

cenia i stosunków swoich sprawozdawcy ci zasluguj.i na pierwszestwo

przed wszystkimi innymi ; szkoda, e zamao zebrali szczegóów o fakcie,
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Wiadomo o takiej klsce odebraa soltanowi gadze

i jego wojskom ochot do dalszych walk z Sobieskim, a nadto

obudzia nieufno i niecli do sprzymierzeców Kozaków.

Za t przysza druga wiadomo o zniesieniu czambuu od

1500 koni pod Brzeanami przez Silnickiego. Naliczono ju
10.000 gów straty i paszy brako na kach. Wic naj-

przód wyjeda zaczli z < )rdy tacy, którzy mieli „pobra-

tymców" midzy Polakami, i wywoywali ich na przyjazne

rozmow3\ a gdy na to nie pozwala j)orzdek obozowy i za-

kaz hetmaski, przysa wprost sotan gaga do Sobieskiego

zapytanie: jak mu zdrowie suy i czy nie zechciaby od-

nowi dawnej przyjani? Bez popiecliu, z godnoci, dano

mu przychyln odpowied i d. 16 ])adziernilva zjechali si

na konferency ze strony tatarskiej czterej Murzowie: Ady-

sza Mit, Kiestza. Zabej i Mautsza. a ze strony polskiej: Sta-

nisaw Jabonowski wojewoda ruski, W. Wilczkowski sta-

rosta winieski, Aleks. Polanowski pukownik i Hieronim

Kuropatnicki podczaszy podolski. Przypada gromada tatar-

skich „pobratymców", lecz tych odpdzono i porucznik Zot-

nicki postawiony zosta z Icilku chorgwiami na stray dla

usuwania natarczywych ^).

który sta si przed ich przybyciem. Od nich wszake dowiadvijemy si,

e Kotnsza rnurza zaledwie odbi on Kamambet murzy, e baskie

ony miay ju uchodzi do Kozowa, e Kozacy nie dobywali zaniku

w Perekopie, nie wiedzc, e bej tameczny Alib-Gierej sotan uciek by.

(Kluczycki nr. 122 s. 327—8). Ta to zapewne ucieczka wywoaa
myln pogosk o ucieczce hana z Bachczyseraju a do Kolchidy. Co do

Iwaszka, który mia by wyrczycielem Sirki, moe to by ataman koszowy

Iwan Kóg: mówi o nim bez naleytego uzasadnienia p. K war nic ki

(ITcT. 3aiiop. Ko^aKOBt Cnó. 181)ó t. II s. 392) jako o dowódcy drugiego

oddziau od 2 tysicy Kozaków. Ale i sam Sirko nosi imi Iwan czyli

Iwaszko. We Lwowie wiedziano o tym napadzie na Krym ju 13 padz.

jak wida z listu M. Bonsii u Kluczyckiego s. 284.

') Imiona czterech mnrzów jienomocników, a nastpnie agi i so-

tauów, bierzemy z podpisów na traktacie, tak prawie, jak je wydruko-
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Bardzo prdko, bo w cigu czterech godzin umówiono

i spisano „Postanowienie z Tatary". Wstp opiewa, jakoby

„Sotan JM Krym Gierej Gaga nie z inn tu w pastwa

JKMci i Rzpltej z wojskami krymskiemi, nahajskiemi, bio-

grodzkiemi wszed intency, jeno aby dawne i od tak wielu

lat na czas przysig stwierdzone potwierdzi i postanowi

pacta" (!). Postanowienie za zasadza si na nastpnych zobo-

wizaniach: „Naprzód cosikolwiek stao midzy obiema na-

rodami tak zimy przeszej
,
jako i teraniejszych czasów,

w wieczn puszcza niepami, oddawszy to skrytym sdom
boskim, ktokolwiek by przyczyn i okazy w zerwaniu tak

dobrze ugruntowanej przyjani. Tedy to sobie pod t wa-

ruje [przysig JMPan Hetman... do powrotu wojsk spokoj-

nie, adnego nie zatrzymujc nieprzyjani znaku, zachowa

si powinni. A e Sotan Jm imieniem Hana Jmci teraniej-

szego i nastpców tego, jako i caego Krymu obiecuje i po-

przysiga by nieprzyjacielem wszystkim nieprzyjacioom

JKMci i Rzpltej, stawi si z wojskami, jakich JKMo
i Rzplta potrzebowa bdzie na kad Rzpltej usug; tedy

te wzajem JMP. Hetman upominki, wedug dawnych zwy-

czajów nalece Hanowi Jmci i Ordom krymskim, od zacz-

wa Kluczy ki pod nr. 97 s. 287 z MS. Ossol nr. 1848; zgadzaj si

one z podanemi w kronice maoruskiej Wieliczki, gdzie wszake wydawca

rosyjski zamieni omykowo liter polsk N przez rosyjsk, która nastp-

nie znalaza si w tekcie polskim jako 11: wic „Niem Gierej" sta si

Hem Gereyem, „Nit Gierey" Hit Gereyem, a Mit Niethsza — Mit lliet-

ksza; s te rónice i w innych imionach przez nieczytelno pisma

i zmiany w interpunkcyi , ale nie tak wielkie jak w transkrypcyi Ko-

cbowskiego (s. 294), która lubo ma pochodzi z z autografu, nie zy-

skuje naszej wiary, poniewa podaje niewaciwe imi „Syrim"

lub „Szyrym" dla gagi, zamiast Krym lub Kerym. Te ostatni form

znajdujemy u Wieliczki, a „Krym Gierey sotan gaga" napotykamy

niejednokrotnie w listach, zamieszczonych w tomie VII ApKliB^Ti K)3KH.

3a^a;^. Poccin. Sam Sobieski w uniwersale z d. 24 padzior. 1667 stwier-

dza, e nieprzyjaciel „consternatus w swojej nadziei ad tractatum ultro

sam provocavit".
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cia tej poprzysionej zobopólnie przyjani rokami nastpu-

jcymi po sobi oddawa imieniem swym i Rzpltej obiecuje

i assekuruje i swoich ludzi na znak tego i wiecznej z Ha-

nem Jmci i Krymem wszystkim przyjani przy Sotanie

Jmci na rezydency do boku Hana Jmci ordynuje, którzy

tak dugo tam zostawa maj, póki pose, po upominki na

sejm wyprawiony, do Hana Jmci nie powróci. Wojsk jednak

adnych Han Jm w Ukrain i w pastwa JKMci bez wia-

domoci i wyranej woli JKMci i caej Rzpltej posya niema,

A e niektóre (Jrdy: Budziacka, Biaogrodzka, take Nahaj-

ców, take Oczakowców, Yisabetików (?) niemaa cz nie

maj by pod posuszestwem Hana Jmci, tedy i w tem

Sotan Jm assekuruje JMci Pana Hetmana i upewnia: jee-

liby swawolnie, lub z Kozakami, lub te wielkiemi mieli

w pastwa JKMci wchodzi kupami, tedy onych Sotan Jm
imieniem Hana Jm powciga obiecuje, adnej im nie

dajc protekcyi, ani swoim z niemi si dopuszczajc czy
wojskom.... Assekuruje i w tem Sotan Jm ze wszystkiemi

ordami... prawdziwie obiecujc, i tam z miejsca, jako i po-

wracajc do Krymu, adnych zagonów za wiad(jmoci swoj
i Turków w adn stron puci nie kae, i owszem, aby

nie chodzili, surowo zakae, a swawolnych gromi pozwoli".

Wymówiono z obu stron wyzwolenie jeców; Kozacy mieli

by przyjci, jako poddani do aski JKMci Rzpltej, a co

dla nich Komisya polska postanowi, tem si kontentowa po-

winni. Podpisali si na tym traktacie wyej wymienieni pe-

nomocnicy tatarscy, a nadto Karaz-Aga, sotanowie: Niem-

Gierey Szyram-bej, Nit-Gierey Jacki (?) Gierey i sam gaga,

Kerym Gierey „sotan wielkich ord. krymskich^, a wszyscy

pisa umieli dziki islamowi, który dawa elementarne wy-

ksztacenie kademu muzumanowi. Redaktorem traktatu by
Franciszek Kobyecki, podczaszy mielnicki ^).

^) Uylimy tekstu K luczycki ego, poniewa Kochowski podaje

cay traktat w streszczeniu wasnem. Z Rachunków Sejmowych
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Teraz Doroszeko znalaz si w zagadkowej i niebez-

piecznej sytuacyi. Ukady odbyy si bez jego udziau i wie-

dzy, a wic opuszczali go sprzymierzecy. (Jd nicli ju trzelja

byo zasoni si fortyHkacyami. Kaza usypa okopy okoo
swego taboru. Ale trzeciego dnia nareszcie gaga wystpi
w ciaralcterze porednika i przysa murze Achiza do So-

bieskiego z propozycy, aby Kozacy do aski przypuszczeni

zostali.

Wyznaczy Sobieski komisarzy do traktatów; ci zje-

chali si z 6-ciu dostojnikami wojska zaporozkiego (obonym
pisarzem, sdziami i assawmami); podyktowane przez Pola-

ków warunki byy przyjte skwapliwie; Kozacy wyjednali

sobie tylko zmniejszenie zaogi biaocerkiewskiej, powcignie-

nie srogoci komendanta generaa-majora Stachurskiego i zwol-

nienie futorów kozackich od stacyj onierskich do czasu

ostatecznego uspokojenia preteusyj przez komisy sejmow.

Ugoda z d. 19 padziernika 1667 r. zredagowan zostaa

w postaci pokornego owiadczenia wiernoci poddaczej : „Po-

znawszy JW. JP. Marszaek Wielki i Hetman Polny Ko-

ronny szczer submissy Jmci P. Piotra Doroszeka, Het-

mana Wojska) JKMci Zaporowskiego do usugi JKMci

i Rzpltej, a majc tego relacy, i nie wojn, ale prob
ebrz aski JKMci i Rzpltej, obiecuje pomienionemu Panu

Hetmanowi i Wojskom JKMci Zaporowskim wnie instan-

cy do JKMci i Rzpltej, aby wszystko to, co si dotychczas

stao , JKMo i Rzplta pucia w zapomnienie zupene.

W czem aby acniej szego Króla Jmci i Rzplt uzna, JP.

Hetman Zaporowski i Wojska Zaporowskie obiecuj odtd

wszelkie wierne poddastwo JKMci i Rzpltej i na wszelk

usug, ochot szczer, wyrzekajc si na potem wszelkich

protekcyj, na samej tylko JKMci i Rzpltej bezpieczestwo

1672 r. ks. 62, dzia p. t. ,Na róne eKpensa" dowiadujemy sic, e Kr.

Kobyecki „Za koszta i prace okoo traktatów z Tatarami podhajeckich,

iako y za drogi po kilkakro do soltanów y do Krymu pro eliberatione

obsidum" otrzyma ex senatus consulto 10.000 fl.
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swoje pokadajc asce, której aby si godniej szymi stali,

submituj si wszelkim panom tak dóbr dziedzicznych, jako

i dzierawcom dóbr JKMci, lubo ich namiestnikom da po-

moc do bezpiecznego w domach pomieszkania. Wyjwszy
to, o co pokornie upraszaj, aby lvozacy i ich futory wolne

byy" 1).

') Ustpstwa ze strony polskiej zawieraj sie w nastpnych wyra-

eniach : „A poniewa JWP. Marszaek W. i Hetman P. Kor. nie ma
zupenej mocy na uspokojenie pretensyi Wojsk jKMci Zaporoskich, tedy

wszystkie onych desideria odkada do Sejmu blizko przyszego, na który

wojska JKMci Zaporowskie swoich pol posów i o Komisy uprasza

bd. Czego onym dopomoe JWP. Marszaek, assekurujc interea Woj-

sko Zaporowskie, i przed Komisy Woj^-k Koronnych JKMci nie bdzie

wprowadza w adne miasta ani wsi
,

gdziekolwiek Kozacy, nalecy do

Wojska Zaporowskiego, mieszkaj. Wzajem Wojska Zaporowskie do miast

adnych, w których teraz Kozaków nie byo, interesowa si nie powinni,

które to miasta osobnym scriptem wyrazi sie maj. A e Biao Cerkiew-

skie praesidium jest w takowej liczbie, i nie moe mie susznego sus-

tentaraentu bez iicienia ludzi Wojska Zaporowskiego i caego Wojska,

daje to P. Marszaek, i posya ofticiera do JP. Stachurskiego z ordy-

nansem dla sprowadzenia czci ludzi z Biaej Cerkwi, surowo nakazujc,

aby JP. Komendant, w Biaej Cerkwi zostajcy, ludziom, do Wojska Za-

porowskiego nalecym, najmniejszym sposobem adnej nie way sie

czyni krzywdy pod surowoci sdu wojskowego. Tyme ordynansem

nakae Panu Komendantowi , aby tak cerkiewne rzeczy, jako i pana

pukownika pawoockiego pobrane, odda zupenie temu , komu nale,
bez wszelkiej odwoki i aby wszyscy ukrzywdzeni byli ukontentowani".

Podpisy: Piotr Doroszeko, Hetman JKMoci Wojska Zaporowskiego,

Jan Demidenko, obony Wojska JK.M. Zaporowskiego Generalny, Herman
Hapanowicz, .Semen Bohaczenko. sdziowie Wojsk JKM. Zap. Generalni,

ukasz Buczkiewicz, pisarz wojskowy rk' Zada Jakimenko, Demian

Paley Assawuowie W. JKM. Z. Generalni (u Kluczyckiego nr. 100

str: 291, 292). Kota przysigi (tame nr. lOl) imieniem „caego Wojska

JKM. Zaporowskiego tak tu w obozie pod Podhajcami zostajcych, jako

i w domach pozostaych, teraz i na potomne czasy bdcych". Zawiera

wyznanie: „I jako przodkowie nasi zupen moc i zwierzchno od wie-

ków dawnych znali Królów Najjaniejszych Polskich i Kzpltej Polskiej

jako Panów swych dzied/.icznych, tak i my w teme wiernem podda-
stwie ku JKMci i Rzpltej poczuwajc sie, w onem statecznie na wieki

trwa bdziemy" etc.
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Po uoeniu takiej ugody Doroszeko przyjecha oso-

bicie, w polu zsiadszy z konia, przeprasza Sobieskiego,

wyrzek si „wszystkich tureckich protekcyj; przysig ze

wszystkiem wojskiem by wiernym Króla Jmci poddanym".

Jake wybitnie ujawnia si w tej chwili wzgldna
warto dwóch wodzów: korzy si ten, który mia 24.000,

przed hetmanem koronnym, majcym zaledwo 3000 onie-

rza. Oczywicie rónic si materyalnych wyrÓAvnywaa wy-
szo intelektualna Sobieskiego.

Patrzc dzisiejszemi oczyma., monaby w traktacie, za-

wartym z Tatarami, dostrzedz upokarzajcego zobowizania

do daniny pod postaci obiecanych im upominków. Ale dla

Polaków owoczesnych warunek ten nie zawiera nic nowego.

„Upominki" byy zawsze dawane starszyznie krymskiej od

czasów Zygmunta I. Inaczej niepodobna byo zabezpieczy

krajów ruskich od upieztwa i niszczenia. Pacone byy tak

samo upominki i przez carów moskiewskich z dorocznym

obrachunkiem '). Podobno Krym gaga, osobicie przychylny

Polakom, nie rozpoczby nieprzyjacielskich dziaa, gdyby

go ktokolwiek „z tysicem czerwonych zotych potka", ocze-

kiwa dugo, a nie mogc si doczeka adnej noty z Pol-

sk, dopiero wtargn -j.

') Dyplom zaprzysiony (uiepinaH rpaMora) przez Mahometa Gie-

reja w r. 1654, wydany posowi carskiemu odyeskiemu, a wydruko-

wany w
I

IIsBtCTia TaBpniecKoit y^enoii ApxHBHOU KoiiMnccin, ro^i>

V, Nr. 11. Cn>M'epono.ib 1891, na str. 50—51 : „Abycie teraz wysali

i na przyszo wysyali wielka sum i upominki (óojiuiyH) Kaany il :in-

iipocbi, n nOMiiHKH), jak w zeszym roku i corocznie, bez umniejszenia

i dla braci naszych kagi i nuradyna, i dla innych carewiczów, i caro-

wych, i carówien, dla karaczejów, i dla ksit, i dla agów, i dla ludzi

dworskich, którym si nale datki. Pod tymi warunkami wykonalimy

przysig (szerf) na Koranie i wydalimy posowi Waszemu dyplom przy-

sigi ze zot pieczci". Podobnie wspomina o zapaceniu upominków

za lat 5 traktat, zawarty pomidzy hanem a carem w Bachczyseraju

1670 r.

^) Tak twierdzili zakadnicy i rezydenci polscy Zotnicki i Licho-

cki, wysani od Sobieskiego do Kzymu i ztamtd piszcy okoo 15 gru-

dnia 1667 u Kluczyckiego nr. 121 str. .S29.
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Czeme by Krym owoczesny ?

Pozostao w nim kilkanacie miast niegdy greckich,

lub woskich. Najwiksze Kaffa, dzisiejsza Teodozya, liczya

80.000 mieszkaców (1663 r.), lecz bya od r. 1584 siedzib

tureckiego namiestnika, begler-beja, który majc pod swymi

rozkazami [znaczn zaog, strzeg zwierzchniej wadzy su-

tana nad hanem i jego ordami; zwaa si po turecku Ku-

czuk-Stambu, t. j. Maym Carogrodem. Czufut-Kale, „for-

teca ydowska" bya zamieszkan przez ydów-Karaimów.

Gosleve, dzi Kozów czyli Eupatoria, by ogniskiem muzu-
maskiej mdroci, posiada bowiem 7 medres czyli szkó,

jeden wielki i 12 mniejszych meczetów. Kercz przy cieni-

nie i Orkapi czyli Perekop na przesmyku byy fortecami

w ludno ubogimi. Pomniejsze targowisko zwao si Karasu-

bazar, miasteczko brudne i mae. Caa wietno wadców
tatarskich skupiaa si w dwóch punktach : Ak-meczet, dzi

Symferopol — to rezydencya gagi z paacem i 5-u mecze-

tami, oraz Bachczy-Seraj czyli „Paac w Ogrodzie" — rezy-

dencya nuradyna i samego hana. Rzeczywicie paac haski

by otoczony wielkimi ogrodami i licznymi podwórzami.

Zabudowany nieregularnie, mia dugie kolumnady z dreAvnia-

nych, jaskrawo pomalowanych supów, na których opieray

si sale pierwszego pitra; gówn ozdob gmachu stanowia

istniejca do dzidnia brama z napisem zocistym. W ogro-

dach biy wodotryski. Ale miasto posiadao zaledwo 5000

mieszkaców; po wakich ulicach trudno byo przejecha

powozem; skay pitrzyy si gronie nad maymi domami

czy chaupami. Syny tu wyroby stalowe , szczególnie

szable, dorównywajce damascenkom; nadto wyrabiano rzdy
koskie, ki w srebro oprawne rozmaitej „mody", boty

i czapki „nie gorsze, jak we Lwowie", a nawet lepiej od

lwowskich umiano je futrem podszywa ^). Oto i cay prze-

*) Systematycznie i naukowo nakreli dzieje i obrazy Krymu Ho-

worth Henry: History of Mongols from the 9-th to l9-th centary Part

Korzon. Sobieski. T. II. a
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mys. Poza miastami przyuczali si wprawdzie Tatarzy krym-

scy do ycia osiadego, ale ich wioski skaday si z na-

miotów wojokowych. Trudnili si nieco rolnictwem, ale nic

uywajc puga: czekali na deszcz, eby spulchni ziemi.

Dopiero po deszczu zaprzga Tatar do brony, sam siada

na konia z workiem ziarna w rku i odrazu rzuca nasienie

poza siebie. Niezmiernie urodzajna gleba czarnoziemna za-

dawalniaa si tak upraw i w par miesicy wydawaa
plon do obfity, tak, e Tatar, zmóciwszy zboe kopytami

koskiemi na tern samem polu, móg zawie par worków
do miasta na sprzeda i wraca z garci piastr()w do swego

namiotu ^). „Wielkie" za ordy tuay si wci po stepach

czarnomorskich w próniactwie i ubóstwie, waciwem try-

bowi ycia nomadów, ywic si chociaby zdech konin,

jeeli brako tatarki i prosa. Poniewa nie mieli wasnej

produkcyi, mogli handlowa tylko jassyrem, ywym ludzkim

towarem,' wystawionym na sprzeda w Kafie, którego wyrzec

si nie mogli bez kompensaty. Bo skdeby starszyzna do-

li 1880. London. Green, str. 615— G26. Nie bez wartoci te s opisy

póniejszej podróniczki Miladi Craven (Elbiety Berkeley margr.

Ansbach): Voyage en Crimee et a Constantinople en 1786 trd. de Tan-

glois par Guedon de Berchere, Londres 1789 s. 243 — 248.

'j Rolnictwo takie widzia w Krymie Siestrzencewicz w roku

1786 i opisa w swojej Histoire de la Chersonese Tauriue. Kilka rysów

do obrazu ekonomicznego hordy krymskiej znajdzie sio w raporcie Zot-

nickiego i ychowskiego d. 17 kwietnia 1668 z Bakcyssaraju u Kluczy-
c ki ego nr. 141 str. 357, 358. Hau te vii le (= Gaspard de Tende) : Re-

lation bistoriue de la Pologne.... suivant la copie imprimee Taris, Vil-

lery 1687 str. 48—52 podaje te wiarogodne spostrzeenia, poczynione

podczas pobytu w Krymie; Tatarzy s bardzo leniwi u siebie, lecz bardzo

czujni i pracowici na wyprawach. Zahartowani na powietrzu mog wpaw
przeprawia sic przez rzeki nawet w zimie. je.Ali nie zamarzy. Przez Dniepr

przeprawiaj si w sposób nastpujcy : robi dwa pki z gazi lub

trzciny, przywizuj je do dwóch erdzi, kad swoj bro, odzie i sio-

da, przywizuj to wszystko do ogona koskiego, a sami chwytaj si

grzywy jedn rk, w drugiej trzymaj nahajk do popdzania koni

i pyn. Konie ich s brzydkie, ale niezmiernie wytrwae. Bro skada

sie z szabli i uku.
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staa sukna, skdby han mia jedwabne szaty, rydwany,

kolasy, naczynia i wszelkie dostatki Bachczyseraju? Polska

bya dla nich skarbnic gówn przedmiotów wytwornoci

i zbytku, wzorem okazaego ycia, a nawet i pewnej cywili-

zacyjnej owiaty, o ile ta godzi si moga z islamem i ko-

czownictwem. Kancelarya krymska uywaa jzyka polskiego

w korespondencyi dyplomatycznej; pojcia polityczne coraz

bardziej oddalay si od tradycyi Czyngis-Hana, a zbliay

si do polskich. Uywane w traktatach wyraenie: „i cay
Krym" jest odpowiednikiem do Rzeczypospolitej wymienia-

nej w aktach polskich obok „Jego KJrólewskiej Moci". Han
w Krymie, a gaga w koszu naradzaj si ze swymi agami

murzami, niby król polski z senatem. W niedalekiej przy-

szoci (w 1692) ten sam Sobieski usyszy od posa tatar-

skiego propozycy przymierza ju nie z hanami. zbyt czsto

przez Porte zmienianymi, lecz „z bejami, z caym Krymem
i Rzeczpospolit jego. która jest niemierteln" ^).

Na takiem tle ukaday si stosunki pomidzy Polsk
a Krymem, nawpó przyjazne, yczliwsze na ogó, ni z Ko-

zaczyzna bahoczestyw. Tatarzy przybierali charakter wojsk

posikowych JKMci i Rzpltej, a za sw sub dali upo-

minków tytuem nalenej zapaty. Widzielimy te wojska

tatarskie, walczce obok Polaków ze Szwedami w bitwie pod

Warszaw pod komend tego samego Sobieskiego, i z Szere-

mietjewempod Lubarem, i w wyprawie królewskiej 1663—4r.

na Ukrain a potem w granice pastwa Moskiewskiego.

Taki wanie stosunek by wspomniany w traktacie

i mia by przywrócony na przyszo. Pobratymstwo

wizao wielu rycerzy polskich z murzami, bejami, agami

tatarskimi wzem jakiej przyjani, jakiego koleestwa
onierskiego, dzi nam niezupenie zrozumiaego dla braku

wyjanie ródowych, lecz w owym czasie zagszczonego

i ywo odczuwanego, jeli na wie o rozpoczciu ukadów

*) Ad Venerabilem Votam 23 lipca 16S2 pismo z kancelaryi wiel-

kiej kor. w MS. Bibl Uniw. Warsz. 1. ^',,.

4*
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rzuci si cay tum Tatarów-pobratymców na spotlcanie ko-

misarzy polskicl). Nareszcie listy dygnitarzy tatarskicli i sa-

mego hana, ile ich znajdujemy w ksigach kanclerskich, nie

zawieraj nic z wyniosoci i pychy tureckiej , i owszem

przebija si w nich uszanowanie dla majestatu królewskiego,

przyznanie wyszoci pastwu polskiemu. Wic danie i obie-

tnica upominków nie miay znaczenia daniny, naraajcej

niepodlego i godno Rzeczypospolitej na szwank. Polacy

dawali, eby uspokoi hoot drapien, chciw, dzik;

Tatarzy domagali si u nich, jako u bogatych, poprzestajc

na ladajakich, czasem kilkunastu zotowych datkach. I teraz,

po zawarciu traktatu, Sobieski, nie czekajc na ratyfikacy,

ani na wypaty ze skarbu koronnego, porozdawa wszystkie,

jakie mia. pienidze a do ostatniego halerza ').

I ten wydatek winnimy zapisa w rachunku ofiar,

ojczynie przez Sobieskiego zoonych. Pomawiano go o skp-

stwo — niesusznie, bo dotychczas mona byo zauway tylko

dbao oswoj fortun i rzdno. Ale owi hojniejsi, lub do

bankietów i zbytków pochopniej si powinni byli chyba wyej

jeszcze oceni t patryotyczn ofiarno, zwaszcza po strasznem

spustoszeniu dóbr. „Nas tedy samych (pisa Sobieski do

ony) tylko, mog miele mówi, zwojowali: spalili do jednej

drobiny zboa, siana, chaupy i wszystko. W Pomorzanach

samych wzili byda wicej, nieli 20.000. Kiedym si ich

pyta: dlaczego na mnie tylkocie si mcili? powiadali, e
dlatego, e do nas w pole nie wyszed, tak, jak drudzy

hetmani, ebymy Ci byli znieli, a potem ebymy byli

bezpiecznie Wasz kraj pldrowali, a tak teraz adnego po-

ytku mie nie moemy, bo nas wszdy z fortec bij i a-

•) „Mnie tu Tatarowie tak wyssali, e nietylko owe 1000 czerw,

zotych, które W, moja Panno, zapiecztowaa, a jam je ju na co in-

nego naznaczy, alem jeszcze do tego 500 czerw, zotych u p. starosty

soleckiego zapoyczy si musia. I jednego tedy przy duszy i na lekar-

stwo n e mam halerza". List do ony 22 padz. 1667 u Helcia nr. 110

str. 127. „A co tego si plugastwa szelgów i tynfów rozlano, nie-

podobna i porachowa" (nr. 112 str. 129).
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paja. A potem kiedy w twoich majtnociach sta bdziem

i one pustoszy , to ty musisz, aujc swego dobra , taki

z nami uczyni pokój, jakiego nam trzeba". Zawioda ich

ta logika, poniewa Sobieski wcale na swoje dobra nie ogl-

da si w cigu walki i adnego warunku egoistycznego nie

poda do traktatu. I teraz, jak przed obleniem, móg po-

wtórzy szlachetne sowa swego uniwersau z d. 4 padzier-

nika, e cierpia jeden za tysice (passus sum unus pro

millenis).

Pomidzy jassyrem znajdowao si z pewnoci wiele

ludu z dóbr jego, poniewa jednak nie mia czera zapaci

okupu, a wedle zwyczajów wojennych zdobycz jest wasno-

ci zdobywcy: wic d. 18 padziernika wyda „pas wolny"

dla wyprowadzenia jassyru z naleytem po drogach bezpie-

czestwem ^).

Przez dwa dni pakowali si i zwijali swoje tabory Ta-

tarzy; ostatnie kupy odeszy dopiero we rod 21 padzier-

nika. Ale w lad za niemi ruszy musia i Sobieski, ponie-

wa doniesiono mu, e zagony pomimo zakazu gagi, poszy

ku Kauszowi, Stryjowi i Samborowi. Zaszy znów starcia

z Wilczkowskim i Koniecpolskim, a po utarczkach — owiad-

czenia przyjani i bankiety ze starszyzn tak rozczu-

lajce, e pewien murza obi ssiada swego, kozaka, za

ukrycie srebrnego puhara w zanadrzu, a który sotan pilno-

wa osobicie, eby wozy z naczyniami wróciy do zamku

bezpiecznie -). Cz jassyru odebrano i w tych ostatnich

starciach, ale Pokucie i Podole ponioso jeszcze niemao strat

od niesfornych Nohajców. Trzysta wsi spalonych, porozwa-

') Kluczycki nr. 99. List kanclerza Leszczyskiego (nr. 166 s.

298) daje wyjanienie „wzgldem pozwolonych winiów i jassyru: rozu-

miem , i si tego JP. Hetman domawia , ale bdc sabszym , musia

necessitati et infortunio Epcae parere".

-)Kochowski IIL 298. Dziao si to pod Tarnopolem przy

uczcie wydanej przez St. Koniecpolskiego, wojewodzica sendomirskiego

i starost doliskiego.
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lane dwory i paace, mnóstwo trupów na polach — oto upo-

minek zostawiony Polsce przez te wilcze gromady barba-

rzyców. O ile straszniejsz byaby klska, gdyby si roz-

szerzya na inne prowincye bezbronnej Rzpltej!

Ale z obozu pod Uciem, dniu 2i padziernika, So-

bieski wyda ju uniwersa, oznajmujcy Janie Wielmonym,
Wielmonym, wielce Miociwym Panom i Braci o ustpie-

niu sotana gagi wraz z Kozakami, „a to dlatego, aby do

domów swoich powracali , nie cierpic wicej niewczasu

po fortecach" ^).

Król Jegomo Jan Kazimierz zaledwo 17 padziernika,

a wic nazajutrz po zawarciu i zaprzysieniu traktatu z gag,
zdecydowa si w Warszawie na podpisanie trzech wici, po-

woujcych pospolite ruszenie „pod dyrekcy WW. i UU.
wojewodów i kasztelanów swoich" pod Lublin na dzie

15 listopada. „A e dla ordinowania pospolitego ruszenia,

mor maiorum i wedug prawa, sejmiki poprzedza maj",

wic miay si odby 31 padziernika. Do województw pru-

skich wici byy datowane 18 padziernika, termin sejmików

oznaczony na 8 listopada, a stawienie si pod Lublinem po-

zostawione in blanco -). Kto wie, coby mówiono i uradzono

na tych sejmikach ? Województwa wielkopolskie podobno

objawiay niech do wyprawy-^). Wszystko to byo ju zby-

1) Kluczycki nr. 103 str. 294.

'^) Kluczycki nr 98 str. 298. Metr. kor. ks. 206 k. 764 z po-

myka w dacie w 1 668 zamiast 1667 oraz z pustem miejscem przy mie-

sicu Novembris ; std mona przypuci, e te wici nie zostay wydru-

kowane ani wysane.

^) List Stef. Bidziskiego do Aleks. Lubomirskiego u Kluczy-
cki eg o nr. 105 str. 297: „Na sejmik jad pewnie, lubo z tych Ichmci

z którymiin conferowa o sejmiku, wyrozumiaem, e wystygli ku zimie,

iakby to tylko na wiosn potrzebowaa rady i ratunku Kzpita (mowa tu

zapewne o sejmiku w Opatowie; Bidziski mieszka w Marmorach koo
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tecznem. Sobieski poradzi sobie bez odsieczy i Król Jm
wyda uniwersay odwoujce (Revocatoriae). Wielbic Opatrz-

no Bosk, przyznawa, e gdy sotan-gaga z picia in-

nych sotanów i niektórymi pukami kozackimi wtargn
w pierwszych dniach wrzenia w poblisze ruskie kraje,

wojsku za jeszcze nieskartowanemu, ani pienidzmi od wo-

jewództw nie posilonemu nie przyszo do tego, aby byo
mogo stanowi si obozem, w którym ludziom zndznionym

i niepatnym niepodobna byo subsistere; gdy partyami przy

celniejszych fortecach rozoyo si... Sam Wny marszaek

i hetman polny koronny zosta w Podhajcach, z kilk pu-

ków osadzony i cikiem obleniem, a nawet gwatownymi
szturmami jako jedyna zdobycz (unica praeda) od nieprzy-

jaciela przez kilkanacie dni wszystkiemi siami atakowany

(petitus), które mnie i chwalebnie wytrzymawszy, w kocu
zacnie i z poytkiem dla ojczyzny (honeste et utiliter pa-

triae) i teraniejszej niegotowoci Rzpltej bardzo potrzebnie

straktowa i pokój zawar" ^).

A wic bya to wasna i niepodzielna zasuga Sobie-

skiego, e obroni Polsk bez pomocy, a nawet mimo przesz-

Chcin i stamtd zapewne pisa, jak domyla si mona z listu Mor-

sztyna nr. 111 str. 306). ...Wiem, e na sejmikaci wielkopolskich eodem

stylo rzeczy póid.a". Rozterki, trwajce wci z powodu intryg elekcyj-

nych odbijaj w licie kanclerza w. k. J. Leszczyskiego (tame nr.

106): „JKMo oczywicie nam diffidit... Czemu, prosz, nie chcia nam

pozwoli listów, przypowiednych na zacignicie kosztem województw

naszych ludzi na usug Ezpltej, o któremy prosili i przez posów przed

sejmem i na sejmie? Czemu nie chcia wici wyda trzecich, o któremy

i na sejmie instantissime prosili, i po sejmie na pogrzebie w Krakowie;

a teraz dopiero, kiedy post bellum auxilium, kiedy szace nie z piasku,

nie z ziemie, ale z lodu i niegu trzebaby sypa? Czemu tak wielkiemi

praesidiis Prusy trzyma, które Rzeczypospolitej s suspecta et invisa, bo

te tam regimenty nie Polszcz, ale Franciey su, bo gallico aere alun-

tur" i t. d.

*) Metr. kor. ks. 206 f. Kochowski III, 300, opowiada, e
Jan Kazimierz, nie zwaajc na chorobliwy .«tan swój, lea krzyem w ko-

ciele podczas dzikczyunego naboestwa.
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kod od króla i zalepionej szlachty. Nie przesadza piszc

do ony d. 21 padziernika: „Uczyni si taki pokój, jaki

nie móg by na wiecie lepszy na stron Króla Jmci

i Rzpltej... Rozumiem tedy, e ma by za co obligowana

Rzplta Sylwandrowi". To samo, i wicej powiedzia cudzo-

ziemiec, ambasador francuski w raporcie do swego dumnego

i potnego pana: „Marszaek wielki... ukada si, a czyni

to tak sawnie i szczliwie, e gdyby nawet wygra trzy

bitwy, nie mógby dla Polski korzystniejszego zawrze trak-

tatu... a wszystko to bez obowizku wydania wojny carowi,

czego si obawiano. Pospolite ruszenie zaraz zostao odwo-

ane i Polska bdzie si cieszya pokojem na wszystkie

strony.... Zasmakuje (Sobieski) w sawie, jak zdoby sobie

w tej okazyi, i naley utrzyma go w subie WKMci, bo

on jeden moe gra wielk rol w tem królestwie" ^).

Zrozumiaa przecie i Rzplta swój obowizek wdzicz-

noci. Pomijamy gorce wyrazy uwielbienia u Kochowskiego

i Zauskiego, pisane w kilkanacie lat po fakcie i pod uro-

kiem królewskich splendorów, jakie wówczas otaczay So-

bieskiego. Bierzemy pod uwag tylko cile spóczesne, pier-

wotne, najwiesze wraenia. Otó w pismach urzdowych
Jan Kazimierz wyraa si o czynie jego z uznaniem i po-

chwaami; pisma te wychodziy z pod redakcyi Olszowskiego,

podkanclerzego kor. Leszczyski Jan, kanclerz w. kor., do-

tychczas przeciwnik polityczny, w licie poufnym zbija za-

rzuty Aleks. Lubomirskiego, co do warunków traktatu tatar-

skiego i owiadcza si z pochwa, a w odpowiedzi samemu
Sobieskieinu na jego doniesienie z d. 22 padziernika nazywa

dziaania jego tak sawnymi, i wróg nie zdoa ich ugry,
a traktat jego dobrodziejstwem i cudem -). Wojsko pozo-

») Bonzy do Ludwika XIV 4 listop. 1667 w T. Lukasa XV,

k. 235, 236.

'') KI uczy ki nr. 106 str. 298: „Mnie sie one nie ze zdadz
jako mam ich Copie i lubo to z niektórych miejsc pisza, e i niepewny

pokój, ja jednak tak rozumiem, e i pewny i gruntowny moe by".
Tame nr. 107: „miraculum", „beneficio loco".
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stao posusznem dzielnemu wodzowi, chocia pienidzy nie

wzio „i jednego halerza a postrzelonych gwat rannych"
;
potem

dao si prowadzi pod Ucie, a ztamtd pod Wyszogrodek,

o 5 mil od Zbaraa. Podczas marszu Sobieski zboczy troch

do majtnoci swoich, które znalaz „tak zniesione, e ledwie

znak, gdzie bya wie lub miasteczko; po trupach tylko naj-

wiksza przyznaka, których po polach peno, od samego

Zoczowa, a do Tarnopola, mil wielkich sze naszym grun-

tem nie masz gdzie popa konia. To jest tak pewna, jak

soce na niebie, e w moich samych majtnociach zgino

wicej ni 30.000 ludzi, a byda wzito najmniej take

z 50.000". Widzc to, wojsko znosio cierpliwie gód i zimno

listopadowe. Piechoty i dragonie byy „nagie a do ciaa,

przy tak cikich ju mrozach. A adnej a adnej ode

Dworu nie mona doczeka si deklaracyi" ^). Mimo to nie

nr. 107 str. 300: „Wysokie WM. Pana in tara gravi tey Oyczyzj peri;

culo operationes tak sa gloriosae, e non habet inimicus homo, quod

arrodat Miraculurm to bowiem w silach dobrze nierównych dare leges

irruenti ferociae; zaczyni praeposterum by musi votum tych, co jassyru

jeszcze odebra yczyli, bo to nawet beneficii loco habendum, e dalej

nie progressi" etc. Zapewne Aleks. Lubomirski objawia wielk nieufno

i niech do Sobieskiego, bo i porucznik jego Wad. Wilczkowski, podo-

bnie jak Leszczyski, broni traktatów i zapewnia, e JMPan Hetman

z sotanem-gag nie widzia sie... ale choby by u sotana, nicby by
przeciwnego ku ojczynie nie traktowa, gdy y teraz w tym terminie

dosy yczliwie stawa ku Oyczyznie (nr. 116 str. 317).

^) Listy do ony u Helcia str. 126, 128, 130. W licie za do

siostry Radziwiowej u Kluczyckiego nr. 119 str. 322 znajdujemy

dokadniejsze wyszczególnienie: „Mój Zborów, Jeziorne, Pomorzany

i wszystko, prócz samego Zoczowa tak siady, e znaku, gdzie byy, nie

znajduj, a chopa i na lekarstwo. Wszystko to od Pana Boga za wdzi-

czne trzeba przyj. Dziedziów tak szczliwy, e i kura w nim nie

zgina". Do póniejszej zapewne chwili odnie naley fakta, przytoczone

przez Zamorkiego w Kronice Pomorzaskiej str. 77, e tumy ludu

witay Sobieskiego wszdzie jak zbawc, a w Pomorzanach mieszczanie,

prowadzeni przez Gawaskiego, Romanowskiego i Jankowskiego ; e So-

bieski dzikowa im za przychylno, a wielu z mieszczan i chopów
otrzymao potem „szlachectwo czynszowe" ('?), jak Gawascy, Jankowscy,
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zaszo adne takie zamieszanie, jak 14 lipca 1G65 r. w obo-

zie Rewery Potockiego, kiedy to na sabym bardzo wosku
wisiao dostojestwo paskie i sama osoba Jana Kazimierza.

Zachodzia przecie nieodwoalna konieczno wyzna-

czenia kwater i chlebów zimowych czyli hyberny dla onie-

rza. Wedle uchway sejmowej miay by wyznaczone w Ukrai-

nie, lecz to si stao niemoliwem po zawarciu ugody z Do-

roszek. Wobec zupenej bezczynnoci króla, musiao radzi

o tem samo wojsko w kole generalnem, które te zebrao

si d. 25 listopada w obozie pod Wyszogrodkiem. Sobieski

przyby tu i tyle dokaza, e wzi miao „nie wicej tylko

po z. 20 z osiadego ana prowiantem z tej strony Wisy...

dóbr ubogich, duchownych, klasztornych, szpitalnych (i dzie-

dzicznych) nie ruszajc". Nastpnie obrano 12- u dystrybu-

torów, którzy robili rozkad starostw i wszelkich królew-

szczyzn midzy chorgwie. Sobieski do tego dotyka si nie

chcia, poniewa podejrzliwa uchwaa poprzedniego sejmu

nie zlecia mu dyspozycja hybern. Ale, dajc od siebie dobry

przykad , nie kaza zwalnia swoich wasnych starostw,

prócz Kauszy, spustoszonej wieo przez Tatarów ^). By to

dowód prawoci, oddawnaju w Polsce niewidziany, bo ma-

gnaci, biskupi, a wreszcie kady, kto mia protekcy, wy-

rabia sobie libertacy, lub jak najmniejszy kwaterunek.

Wraenie byo znów dla Sobieskiego bardzo korzystne:

„Tym procederem nie mam z aski Boej adnej w wojsku

inwidyi, i owszem wielk mio i poszanowanie, jakiego

aden nigdy mie nie móg. I ci te Ichmo (panowie ma-

gnaci) narzeka nie bd mogli, kiedy si i mnie samemu

zarówno z Ichmoci te dzia bdzie bez wszelkiego re-

Romanowscy, Jurkowscy, abiscy, Tokarscy, Winniccy, Iewscy, Jawor-

scy, Turkiewicze, Kociejowscy, Pokowscy, Makowieccy, Bohutyscy i inni.

Darowa Sobieski poszkodowanym mieszkacom opaty, rannym, kalekom,

wdowom i sierotom nadawa grunta i róne dogodnoci.

1) Uniwersa Hetmana z obozu pod Wyszogrodkiem 25 listop.

1667 u Kluczyckiego nr. 109; list Sobieskiego do szwagra Radzi-

wia tame nr, 122 na str. H30, listy do ony u Helcia nry 116, 117.
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spektu"- Niebawem, cl. li orudnia zaczy si sejmiki przed-

sejmowe. Instrukcya królewska nie znajdowaa wiary i sym-

patyi, ale Sobieski mia „tak teraz mio u wszystkich, e
ju niepodobna wikszej. Wszyscy dzikuj, wszyscy z aski

Boej przyznawaj wicej, ni jest. Co przed tern mówiono

que le baton de marechal et de genera est incompatible

(=e laska marszakowska jest niepoczalna z buaw het-

mask), a teraz uchowaj Boe i wspomnie o tem. Owszem

ze wszystkich sejmików les articles stany, eby na tym

sejmie mnie oddana bya wielka buawa", wakujca po Re-

werze Potockim. To by ju gos dzikczynny caego narodu

szlacheckiego. Sobieski nie prosi, nie czyni zabiegów, nawet

nie pragn. „Ju teraz wszyscy a nazbyt si we mnie ko-

chaj". Tak pisa do ony i).

Nie napisa, bo i nie domyla si, czem chwyta za serce

owego towarzysza broni, co to kad si przy jego ou „jak

szczeni", sug swoich, którzy tikazywali mu najwierniejsze

przywizanie, cae chorgwie i regimenty, które szy za nim

w ogie i w wod, francuskiego dyplomat, który w depeszach

swoich rozwodzi si nad zaletami jego charakteru i najpierw

przyzna mu cechy wielkoci, a nawet przewidzia wielk

jego przyszo. Odczu wszake Sobieski e przez Podhajce

wszed w obcowanie duchowe z caym narodem, a zgodne

drgnienie serc, a czar „zakochania si" — to ju lub my-

styczny, który si w tej chwili dokona na cae ycie po-

midzy Sobieskim i Polsk mimo wszelkich wykrocze
i wzajemnych nieporozumie.

^) Helcel str. 134, 140, 142.
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Dwie abdykacye.

I czemu to w sprawach rzdu narodowego nie umia
Sobieski rozpltywa gmatwaniny przesdów, bdnych ro-

zumowa, grzesznych intryg? Czemu w izbie sejmowej

i w naradach gabinetowych nie przychodziy mu tak ge-

nialne pomysy, jak na szerokiej widowni dziaa wojennych?

Czemu nie potrafi hetmani omroczonemu narodowi w wal-

kach politycznych, jak hetmani wietnemu wojsku na po-

lach bitew ornych ?

Ha! moe nam dalsze badanie t zagadk nieco roz-

jani.

W Podhajcach ju po odejciu Tatarów i Kozaków,

d. 22 padziernika, otrzyma Sobieski od swej Marysieki

pierwszy list z Parya ^). Na zaproszenie, aby przyjecha tam

chocia na zim, odpowiedzia odmownie: „Lubo to pokój

stan, to przecie o tureckiej wojnie na wiosn myle po-

trzeba
;
jeeli ja tedy nie porzuc tu wszystkiego, to trzeba

by na sejmie... który si zaczyna dans le mois de janyier,

a trwa bdzie pewnie jusqu'au mars." I póniej na pona-

wiane zaprosiny odpowiada rozmaitemi wymówkami, trafia-

') „Ostatni list od Wci s. m. miaem we Lwowie z Amsterdamu,

potem adnogo". „Jedna konfiturka (= wiadomo) bardzo maa z Bru-

;jelles, druga troch wiksza z samego Parya" Hel cel nry 109 i 110.



DWIE ABUYKACYE. 61

jc do przekonania swojej kusicielki wszelkimi argumen-

tami ^). Dla nas wszake jest widoczna, e pobudk gówn
bya suba Ojczynie, dla której zwalcza tsknot do ony,

najczulszemi sowy w kadym licie opisywan.

A rozczulenie wzmaga si musiao: 16 listopada nad-

szed list z wiadomoci, e .ju bóle nastpuj", za powro-

tem za do ókwi d. 9 grudnia spotkaa Sobieskiego wielka

i radosna nowina o szczliwie odbytym dnia 2 listopada

poogu -). „Ledwora tylko co zsiad tu w ókwi z konia,

w dzie poniedziakowy (wilia to bya w. Mikoaja, który

zwyczajnie dzieci po kolendzie przynosi), przybieg tu Miecz-

kowski Imp owczego, który tu z Warszawy czwartego sta-

n dnia, sam nie wiedzc z czem. Serce jednak zaraz wró-y poczo i sam rozum, e z zemi tak prdko nie biegaj

nowinami. Oddarem tedy pakiet, wygldajc imienia Te-

resy. Ale le bon Papa (= mrgr. d'Arquien) i tej tak krótkiej

nie yczc zwoki, na wierzchu swego wyrazi listu: „Votre

femme est accouchee d'un fils". Odtd ukazuj si arty
o tym „maym franciku", pozdrowienia, pocaowania dla

niego i prezenty, jak np. „kiereczk, która suknia jest naj-

ksztatniejsza i najwczeniejsza dla tak maych kawalerów,

i krymeczk bardzo dobr robot... Sama j pani wojewo-

dzina (Jabonowska?) uwijaa i obszywaa. a miar brano

z Sieniasia maego, bo si nie godzio bra z lada kogo na

tak humorowatego kawalera. Ogonki umylnie przyszyto, eby
je sam sobie pourywa. Na wiosn moe w niej chodzi (!)

^) Helcel nr. 113 str. 131 nr. 1-2i str. 1-16 nr. 122 str. 141 za-

wiera rozpraw o danem znowu osiedleniu si we Francyi, to samo

nr. 128 str. 151 ;
nr. 136 str. 166 moe nasun przypuszczenie, jakoby

sam Sobieski wraca do projektów expatryacyi, bo radby mie dobra

i urzdy francuskie.

'^) Helcel nry 114, 119 i Kluczycki nr. 119: Drugiego dnia

Novembra powia syna Jakóba do usug Waszey Xcey Moci zdrowego

za ask Bo y tustego... Nadspodziewanie wszystkich szczliwie bar-

dzo ten swóy odprawia poóg y tak letko, jako z adnym z pierwszych

dzieci.
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wywróciwszy futrem tak, jako w. Kazimierza maluj".

„Chopcu mi nie grozi o zo, unienie prosz.... niech b-
dzie humoru dobrego; mamk (niewtpliwie Francuzk!) niech

za eb rwie mocno". Matka nie rada bya dawa mu imi
Jakób; pragna aby by we Francyi naturalizowany i aby

trzyma go do chrztu Ludwik XIV. Sobieski bra w obron

imi swojego ojca i powoywa si na zwyczaj, zachowy-

wany w Polsce. „O imieniu chopca pisaem ju dawno,

eby dla Polski mia imi jedno Jakób, a drugie dla tamtych

krajów, jakie W. m. p. sama zechcesz: ale podobno przyj-

dzie Louis. Jakób, nie wiem, czemuby nie miao by pikne.

Nawet i zoto dobre i pikne w Anglii, co z niego jakobusy

robi. A do tego, e to imi ojca mego, a u nas si tak

w Polsce zachowuje, i ju go tu tak wszyscy zowia" ^). Co

do innych da okaza si skonnym do ustpstw: pozwala

naturalizowa we Francyi, tylko nie wiedzia, „czego do tego

potrzeba", i napisa 23 marca 1668 r., a raczej przepisa uo-

on przez Bonzyego prob do króla Ludwika XIV o trzy-

manie do chrztu syna, który si urodzi jego „poddanym".

onie za ponownie zaleca: „Imi jedno Jakób, a drugie —
jakie sam zechce Król Jm; rozumiem jednak, e mu swoje

da zechce". Jako „may francik" otrzyma skojarzone imiona

szlachcica polskiego i królów francuskich: Ludwik-Henryk-

Jakób. Ludwik XIV zawiadomi go uprzejmym reskryptem,

datowanym z Saint Germain 27 marca (? maja) 1668. e
trzyma do chrztu jego syna i da mu swoje imi ^).

') Helcel str. 143, 154, 157.

^) Helcel str. U-4, 165, Bonzy do Ludwika XIV 23 marca 1668

w T. Luk. XVI k. 75. Sa Wandy I, 2i2 mia informacy, jakoby

sam Ludwik XIV owiadczy ch trzymania Jakóba do chrztu razem

z ciotk swoj królow angielsk dla uczczenia Sobieskiego za Podhajce.

Niemasz w tem nic niemoliwego ; ale w swoim reskrypcie Ludwik XIV
wspomina o spenieniu proby Sobieskiego: „Mon Cousin, J'ai repondu

par les effets plutót que par ces lignes a la lettre, que Vous m'avez

ecrite, ayent tenu Votr6 fils sur les fonts de bapteme comme Vous aviez

desire, et j'al lui donn mon nom„. (Oeuvres de Louis XIV, ed. Treut-
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Nie same przecie sprawy rodzinne byy przedmiotem

korespondencyi midzy maonkami. W kilka tygodni po

wyzwoleniu si z Podhajec. d. 10 listopada, mia Sobieski

od Bonzy'ego zapowied, e „co znowu ma traktowa" ^).

Oczywicie miaa si zacz nowa agitacya elekcyjna na

rzecz ksicia Neoburskiego. Marysieka obojtn zosta nie

moga, wystpuje tedy znowu jako doradczyni, a nawet jako

wadczyni swego zakochanego ma, który wprost da od

niej rezolucyj na swe wtpliwoci, i czyni z niej peno-

mocniczk swoj w ukadach z „paacem zaczarowanym".

Warto wiedzie, jaka spryna bdzie poruszaa tym czyn-

nikiem politycznym. Pytanie to rozwizuje si atwo i nie-

wtpliwie: taburet, proces o margrabstwo Espoisse z 40 ty-

sicami dochodu i opactwo dla brata — oto cel wszystkich

zabiegów, oto program caej polityki Marysieki.

Zdawaoby si, e dla Polski bahostki takie nie maj
wcale wartoci, ani znaczenia. A jednak miay. Zdarzyo

si bowiem, e Ludwik XIV — mniejsza z jakich pobudek —
uporczywie odmawia zadosyuczynienia tym wszystkim -
daniom; Marysieka zrobia z nich warunek ostateczny swych

usug w sprawie elekcyjnej, a Sobieski odda jej do rozpo-

rzdzenia swoje poparcie i cay swój wpyw, spotgowany

wieo nabyt popularnoci.

Bonzy rozpocz now akcy intryganck na rzecz

ksicia Filipa Wilhelma Neoburskiego, ale w gorszych ni
poprzednio warunkach. Stronnictwo jego rozprzgo si. Pac,

kanclerz litewski, odstrychn si stanowczo i myla ju
o forytowaniu carewicza Fedora Aleksiejewicza; inni dali
zwrotu swoich zobowiza, owiadczajc si tylko z wierno-

tel et Wiirtz, 1806, t. V str. 426). Mylnie wydrukowano tu dat 27 mars

zamiast mai ; do sprostowania tej omyki wystarcza zestawienie powoa-

nej depeszy Bonzy'ego z czasem, potrzebnym na przewiezienie jej z War-

szawy do Parya; nadto w licie Sobieskiego u Helcia nr. 149 str.

186 widzimy, e o chrzcinach oznajmia mu ona w licie z d. 18 maja

1668 r.

") Helcel str. 131.
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ci w popieraniu kandydatury ksicia francuskiego; silny

nacisk mona byo wywrze jedynie na Jana Kazimierza,

który musia wszelkim daniom Ludwika XIV podda si,

eby dosta u niego chleb askawy po abdykacyi ju roz-

goszonej i nieuniknionej. Zgodnie z Bonzy'm dziaa pose

elektora brandenburskiego, ale przeszkadzaa dyplomacya

cesarska, odradzajc abdykacy i usiujc skojarzy nowy
zwizek maeski z arcyksiniczk austryack lub z cesa-

rzow-wdow po Ferdynandzie 111, Na dworze warszawskim

pani Denhofowa. podkomorzyna koronna, która wesza w prawa

zmarej Ludwiki Maryi, nie moga yczy abdykacyi ze

wzgldu na wasny interes^). Wic chwia si Jan Kazimierz

pod tymi sprzecznymi wpywami, i zniecierpliwiony Bonzy

nazwa go „królem-dzieckiem, które chce zawsze tego, czego

inni nie chc, któremu trzeba pochlebia i grozi, pokazy-

wa rózg i cukierki" "').

Tak wic gromadziy si materyay wybuchowe do

rozterki midzy królem i narodem szlacheckim. Na sejmi-

kach „wawe nader popisano artykuy", osobliwie na pana

posa francuskiego, aby zaraz z Polski wyjecha, czego jee-

liby nie uczyni, gro si zabi go. Tak „jadowitym proce-

derem" dotknity do ywego Jan Kazimierz wzywa Sobie-

skiego do Warszawy „w znacznej i poufaej asystencyi; wic
i lud jaki (t. j. wojsko) nie zawadzioby pobliu teje War-
szawy nieznacznie sprowadzi i on ad nutum et obsequium

') Sobieski w licie do ony z d. 2 grudnia 1667 (u Helcia nr.

118 s. 135) pod wraeniem .wieo otrzymanej od Bonzy'ego propozycyi

co do kandydatury neoburskiej, przewiduje, e nic z niej nie bdzie „bo siC

teraz a TApothicaire (Janowi Kazimierzowi) nie moe przykrzy ywot,

bo ni o czera na wiecie nie myli, a yje sobie jak w seraju tureckim.

Te tedy same metrese na to nigdy nie pozwol". Sowa te nie posiadaj

w.szake takiej wartoci, jak im nadali nasi dzisiejsi historycy ; mona
je tylko uzna za echo plotek dworskich i naley uregulowa zapomoc
depeszy Bonzy'ego do Lionne'a z d. 20 maja 1G67, powoanej nastr. 531

tomu I-go. Stwierdzi si daje wpyw jednej tylko Denhofowej.

^) Bonzy do Lionne'a 20 stycznia 1668 r- w T Luk. XVI k. 17.



bWlE ABDYKACYEi. 65

(na skinienie w pogotowiu) mie ^). Nie dobrze wic zapo-

wiada si sejm zimowy zagajony d. 24 stycznia 1668 r.

wietnie i kosztownie gotowa si Sobieski na ten sejm

zaraz od chwili powrotu z obozu, eby z naleyt okazao-

ci odprawi swój „wjazd" czyli pierwsze publiczne wobec

Rzeczypospolitej sejmujcej wystpienie z oznakami godnoci

lietmaskiej . Orszak jego mia si skada z 60 gwardzistów

w bkitnych „kaziakach" ze srebrnymi galonami, 250 dra-

gonów, 100 hajduków wgierskich, 100 janczarów, 100 Ta-

tarów i 100 Woochów z tyu za karet; poprzedza za
miao 1000 paziów, lokajów i podlejszej suby (canaille),

a „wszystkich w noAvej barwie"; nadto przy samej karecie

„niezliczona moc" usaryi, pancernych i oficerów tak polskiego,

jak cudzoziemskiego zacigów, razem ze 2000 ludzi. Karet

now robiono w ókwi, na zamku, w owym pokoju, gdzie

sta kawaler d'Arquien, brat Marysieki; kosztowaa okoo

4000 z z monet, gdy kareta wiedeska z bogatemi zo-

ceniami, 6 u zwierciadami, piknym aksamitem i frenzlami,

sprowadzona niedawno dla Potockiego, kosztowaa tylko

1400 z. Ale, przed t, „na moich oczach" zbudowan, „mu-

siaby si duo Pary wstyda" : tak bya pikna, bogata

i ksztatna. Spód rzebiony i zocony, blachy, wieki, ptlice,

przczki bardzo piknie zrobione — wszystko zociste i kozy.

Cyfry jedne z wieków, drugie wyrzynane. Wewntrz aksa-

mitem zielonym obita, przestronna bardzo, na czterech i wy-

soka. Bya szóstka koni „gównych", które kupia Marysieka

w Gdasku; i drugie sze tureckich gniadych, dziwnie

piknych i jakich w Polsce nie byo w kupie nigdy, stoj-

cych si pewnie 2000 czer. z.", sprzg Sobieski w ókwi,
„eby ich przemieni: jednego dnia tymi drugiego drugimi.

') Reskrypt do Sobieskiego d. 6 stycznia 1668 Warszawa u Klu-

czyckiego nr. 124 s. 332.

Ko>-on. Sobic6k 5
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Szór do pierwszej szóstki byl zrobiony umylnie w Gdasku
„bardzo pikny i bogaty". Nie gorszy by zrobiony i do dru-

giego cugu. Oba kosztoway pod 1000 talarów dobr mo-

net ^).

Moralista lub oszczdny tinansista. moeby zgani takie

popisywanie si z bogactwem, gdy w obozie nie byo czem

okry onierza. Czytamy te niemao wyrzekali w listach

samego Sobieskiego na ciki koszt tej wyprawy sejmowej

i pobytu w Warszawie najmniej przez trzy tygodnie. „Uwa-

y tedy sam gb, karmic ich, prócz strawnych pieni-

dzy tym wszystkim , co si napisao. Towarzystwu prócz

tego, co do stou pójdzie sam j<, trzeba da bdzie kademu
na czelad i na konie po 40 zotych, a drugim po 50, po

60 na tydzie. Samych winiów tatarskich, których si

odda ze sto na sejmie królowi, suknie, pojazd, strawa, co

kosztowa bdzie! Jest tedy o czem myle i gry si o co".

Nie dostawao srebra stoowego i obicia, „a lada czego ku-

powa si tu nie chce". „Mnie ta droga pod 100.000 koszto-

wa bdzie". Koczyy si jednake te lamenty konkluzy,

e „bez tego obej si niepodobna, bo chobym nierad, to

musz relaey czyni przeszej kampanii, winiów oddawa
i mój da okoo dalszej Rzpltej obrady sentyment" ^). Namby
si zdawao, e i relaey zoy, i jeców odda, i wszelkie

propozycye lub projekty sejmowi przedoy mona, przyje-

chawszy konno z dwiema chorgwiami obdartusów, ozdobio-

nych tylko saw dokonanych czynów wojennych; ale snad
inne byy wyobraenia spoeczestwa polskiego w owym
czasie, kiedy Sobieski nie przypuszcza monoci takiej, cho-

cia z historyi rzymskiej wiedzia o Cyncynnacie i o Ku-

ryuszu Dentacie.

Podziwiamy raczej wydajno jego dóbr i umiejtno
gospodarowania, jeli tak wielkim wydatkom sprosta obok

^) Listy do ony u Helcia nry 120, 129.

*) Hel cel nr. 117, s. 134, nr. 124, s. 147, nr. 128 str. 151 etc.

I Marysieka tak kazaa, aby si pokaza na tym sejmie (nr. 129 s. 152).
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8000, wydanych na utrzymanie dwóch posów tatarskich we
Lwowie, obok 7000 talarów czyli 18.000 zp., obiecanych do

Krymu pod sowem, „które eliberowa koniecznie potrzeba",

a podskarbi o tem nie myli, nareszcie obok zrzeczenia si

dochodu ze starostwa gniewskiego i 12.000 pobranych w Gda-
sku, na potrzeby Marysieki w Paryu. Zamierza sprzeda

jak majtno, lecz obeszo si podobno bez tego hero-

icznego rodka. I owszem kupi nawet pewn wiosk pod

Pielaszkowicami.

Na otwarcie sejmu nie przyby, gdy oczekiwa musia

na posów tatarskich, którzy prowadzili wyzwolonego z nie-

woli Machowskiego i 6 towarzyszy. W ókwi otrzyma wia-

domo, e Jan Kazimierz nada mu doywotnio buaw
wielk koronn d. 5 lutego 1668 r. w nagrod „sawnej

i na wszystkie wieki pamitnej zasugi" zatrzymania najazdu,

„albo raczej zalewu" przeszo 80 tysicznej siy zbrojnej,

nielicznym zastpem przy Podhajcach i zawarcia korzystnego

dla nieprzygotowanej i bezbronnej wtedy Rzeczypospolitej

pokoju 1). Buaw poln otrzyma teraz ksi Dymitr Wi-

niowiecki, wojewoda belzki, co bardzo si nie podobao So-

bieskiemu, oprócz dawnej bowiem nienawici, ywi do

niego i do ksiny Gryeli wie uraz o nieukoczone

rozrachunki ze sprawy zamojskiej ^j.

') Dyplom na hetmastwo W. Kor. w Metr. Kor. ks. 206 f. 465,

wydrukowany u Kluczyckiego nr. 129. Niechtni Sobie.skiemu. a do

tej liczby nalea podkanclerzy Olszowski, chcieli ograniczy wadz het-

maiisk i napisali dyplom „nie doywotni", lecz on odesa, nie chcc
przyjmowa. Dziao si to zapewne przed 5 lutego (cfr. Helcel nr. 128

s. 151 i nr. ISH s. 159).

'^) La Poudre nie bdzie miaa za co i dlaczego stawa przy

kupcu i aptekarzu ( = Janie Kazim.), poniewa tak jej pac niewdzicz-

noci, eby j (Sobieskiego) w yce wody radzi utopi, i ni o czem dotd

nie mylano, tylko eby j rujnowa przez 123 (Dymitra) „Sprawa ordy-

nacka nie sdzi si... Nam, jeli satysfakcyi nie uczyni, to si pokóci

z nimi przyjdzie. . Pod Zoczewem nawet tych biednych wsi dotd nam
nie puszczaj, a w Jarosawszczyznie tylko to, co Talenty trzyma, pani

5*
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Poprawi si humor Sobieskiego od chwili wyruszenia

w drog. Przyjechali do ókwi przyjaciele: Jabonowski wo-

jewoda ruski z jejmoci swoj, pisarz polny Jakób Potocki

(d. 16 lutego), potem Stanisawski wojewoda kijowski, pod-

stoli kor. Feliks Potocki, chory kor. Andrzej Potocki,

krajczy kor. Stefan Potocki, eby „w kupie" jecha na

sejm ^). >Wiem, e w takiej ku[)ie nie wiele hetmanów wje-

dao do Warszawy". Poniewa kady z tych panów jecha

z dworzanami i sub, wic orszak powikszy si znacznie;

posuwa si powoli z powodu zych dróg. Do Pielaszkowic

przyby zaledwo 22 lutego na noc. Musiano chyba okrywa
jakimi pokrowcami zocist karet, eby uchroni od bota.

Przeprawiono si na lewy brzeg Wisy gdzie koo Kar-

czewa i przez Piaseczno wjedano do Warszawy, d. 1 marca.

Na spotkanie wyjechali senatorowie i posowie z dworzanami

gromad, liczon na 3000 osób. Damy patrzay z okien,

ludzi na ulicach zebraa si niesychana moc. Oddziay woj-

ska szy z rozwinionemi chorgwiami. Niezawodnie graa mu-

zyka i huczay koty hetmaskie miedziane. O godzinie

2 z poudnia caa ta ciba wchodzia do bram zamkowych.

Gwardye i chorgwie przechodziy przez dziedzice zam-

kowe; reprezentacya Rzeczypospolitej i arbitrowie skierowali

si do sal sejmowych, gdzie zaczo si zaraz posiedzenie.

Wszed tam zapewne i Sobieski; w senacie wita Króla Jmci

w skromnych i prostych wyrazach. Za to podkanclerzy Ol-

szowski wysawia wielko jego z retoryczn przesad. Izba

poselska za zaja si projektem konfederacyi przedelek-

cyjnej 2).

Morachowgka i Brzeciaski". „128 (Dymitr) lua czego dokaza, ale nie

tusz chyba po naszym grobie" ^Do Xny Winiowieckiej jiosyaem... aby

nam przyobiecan czynia satysfakcyc. Odpowiedziaa, e cale nie wiem,

co z tem czyni, bo nie mam skd"- Hel cel str. 152, 153, 156, 158.

') Pierwszych dwóch wymieni Sobieski w licie z d. 16 lutego

1668 r., innych Chrapo wieki w Dyaryuszu (Warsz. 1845 str. 20).

-) Szczegóy wjazdu zgodne i wzajemnie uzupeniajce sie w licie

Sobieskiego do ony, zacztym 1 marca KJCH r. w Piasecznie, a koczo-
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Bez przesady wietnie przedstawi si w tej chwili So-

bieski Warszawie i narodowi. Niespena 39-etni. silnej

budowy, a jeszcze nie otyy, zrczny kawalerzysta by pik-

nym mczyzn. Twarz o rysach polskich ma wyraz, ujmu-

jcy szczeroci, chocia w spojrzeniu przebijaa si duma,

a raczej poczucie wyszoci wobec kadego, z kim mówi.

Takim odmalowa niewiadomy nam, ale biegy malarz na

portrecie, znajdujcym si obecnie w Rosi: niepotrzebnie tylko

ubra go w strój rzymskiego imperatora, gdy Sobieski wy-

stpowa wtedy w sukni czarnej, ozdobionej guzikami dya-

mentowymi. o któr3'ch sam pisa, e „jeden drugiemu lustr

cudowny daje", i e „nie mogli si im wszyscy napatrze" ^).

By wprawdzie imperatorem jako hetman wielki koronny;

noszono za nim buczuk i wielk chorgiew z orem srebr-

nym 2) w szyku wojskowym : ale na pokojach zamkowych,

w senacie i w sali sdów marszakowskich bra do rki

lask wielk koronn, oba za te urzdy daway mu moc

karania na gardle tak w obozie . jak w stolicy i w kadej

nym nazajutrz w Warszawie u Helcia nr. 132. w Theatr. Europ.

X. 814 i w Djaryuszu Ch r a po wi cki ego str. 20. Tre mowy Sobie-

skiego i odpowiedzi Olszowskiego poda Kochowski III 408—9. Za-

uski za przytoczy z mowy Olszowskiego frazes nastpujcy: Facile

et Apollinem laudare, in quo tot tantaue laudura argumenta sunt. magnis

majorem, majoribus non minorem. maximis parem nominando. Nie wiemy

dokadnie, czy te mowy byy wygoszone 1 marca, bo Chrapowicki znajdowa

si w izbie poselskiej . gdzie by czytany projekt p. t- Ubezpieczenie

Stanów Rzpltej. To tylko pewna, e relacye o Podhajcach zoy Sobie-

ski ju po zerwaniu sejmu na radzie senatu d. 14 marca.

M List do ony 8 marca 1668 u Helcia nr. 183 str. 159.

') Pikny wizerunek buczuka hetmaskiego ze zbiorów hr. D/ia-

yskiej fotografowany i koloryzowany na wystawie Unii CentralHej

w Paryu 1880 poda Racinet: Le Costume Historiue, lirraison XX-

na tablicy „Pologne" nr. H. O chorgwi z orem nie znajdujemy wyra-

nych wiadomoci w wspóczesnych opisach wojska polskiego, lecz domy-

lamy si ze wzmianki Wacawa Potockiego (Merkuryusz Nowy

wyd. Erzepki, Pozna 1889 wiersze 453—455): „Ale skoro marszaek

i hetman koronny podniesie w gór ory i wszystek szyk konny rozwi-

nie, zagrzmi koty i trby krzykliwe".
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rezydencyi królewskiej na mil w promieniu. W Polsce

wikszej wadzy nikt posi nie móg, a nawet takiej nikt

jeszcze nie posiada. Wielki Zamojski i czci najgodniejszy

ókiewski czyli buaw wielk z pieczci kanclersk,

Jerzy Lubomirski lask z buaw poln; pierwszy Sobieski

poczy w jednej osobie przewodnictwo w senacie z naj-

wysz komend wojska koronnego, wywiczonego i wa-

lecznego. Odziedziczone po przodkach imi i fortuna ma-

gnacka to take nie maa sia w dziaalnoci spoecznej i po-

lityczinej wszdzie, a szczególnie w Polsce owoczesnej. A naj-

wicej uroku doda mu wiey wawrzyn i wywiadczona na-

rodowi wielka usuga. W takich warunkach i w takiej chwili

czowiek ambitny signby pewnie po koron, a wielki po-

lityk mógby wprowadzi na lepsze tory wzbudzon, ob-
kan, bezradn szlacht.

Sejm straci ju pi tygodni na bezowocnych kótniach

z królem. Izba poselska dziesi razy uchwalaa i owiad-

czaa mu danie, aby wydalonym zosta niezwocznie amba-

sador francuzki. Posowie ziemscy wygosili mnóstwo na-

mitnych mów; nazywali Bonzy'ego mij jadowit, zaraz

Rzpltej, posdzali go, e chce sprowadzi nowy najazd ta-

tarski na wiosn; wspominali, e szable polskie byway ju
we Francyi, a francuzkich nigdy Polska nie ogldaa. Na
ulicy d. 5 lutego kto strzei do jego powozu, nazajutrz

omao nie wyrzucono oknem sekretarza poselstwa branden-

burskiego w mniemaniu, e to by sekretarz ambasady fran-

cuzki ej. Przyjazd posa neoburskiego w poowie lutego wznie-

ci nowe podejrzenia i oburzenie ^).

') Bonzy do Liotiiie'a 27 stycznia w T. Luk. XVI k. 22, do Lu-

dwika XIV d. 10 lutego k. 31, do Lionne'a 17 lutego lutego lGfi8 k. 34

Theatr. Europ. X, 814 zaznacza pod d. 29 lutego, e izba po>elska

.-]daa wydalenia Bonzy'ego po raz dziesity, Medeksza za (s. 475)

zapisa w swoim dyaryuszu, e „20 razy nad wszystkie zwyczaje prze-
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Jan Kazimierz z wytrwaoci, godn lepszej sprawy,

dawa wymijajce lub wrcz odmowne odpowiedzi; wypo-

wiada czasem gniew swój wasnemi usty z tronu bez po-

rednictwa kanclerza: wychodzi z izby. groc, e nie wróci,

dopóki posowie nie naucz si mówi przyzwoiciej : spro-

wadza gwardzistów dla zabezpieczenia osoby swojej, bo do-

chodzio a do trzaskania szablami. W gabinecie za swoim

wybucha przed Bonzy'm wstrtnemi owiadczeniami niena-

wici do Polaków, paa zemst, wzywa posików wojsko-

wych, za które chcia wyda miasto Elblg i cae Prusy

Królewskie Francuzom. Brandenburczykom , Szwedom —
pierwszemu lepszemu, kto mu wojska dostarczy. Ju nie

tylko francuskiego, ale brandenburskiego posa zapytywa

obcesowo, czy moe liczy na pomoc zbrojn przeciwko bun-

towi, na co ten odpowiedzia zapewnieniem, e elektor Fry-

deryk Wilhelm niewtpliwie wkroczy do Prus z armi swoj.

Wysa do Ludwika XIV formalne danie opieki i pomocy

(assistenza ^).

W tych zbrodniczych konszachtach , zawierajcych

wszystkie cechy zdrady przeciwko wasnemu narodowi, na-

sz?e chodzili, upraszajc JKMo o ablegacy". P. Czermak doliczy

si 13 razy do d 3 marca 'Z czasów Jana Kazim. Studya 1893, Kraków

str. 97).

^) Bonzy do Ludwika XIV d. 3 lutego: Le roi de Pologne m'avou-

ait, qu'il souhaiterait que Votre Mte ne fut point si eloignee pour se

venger de leur temerite, a qui ii m'a paru souhaiter qu'el s'engageat par

868 propres forces ou par celles de la Suede et de Brandebourg... qu'il

iaisserait plutot rompre la di^te ; si la noblesse montait a cheval... ii fal-

lait songer a le soutenir de quelque facon. 11 m'a dit qu6 le nomme

Dembiski, tils de ce maudit nonce de Sandomirie, est a Faris et que

Votre Mte ferait bien de le faire mettre a la Bastille et quelques autres

Polonais aussi pour leur apprendre a parler... qu'il se r^tirerait en Prusse,

raettrait Elbing entre les mains de celui, qui Tassisterait et meme toute

la Prusse Royale, et apres avoir mis a la raison les Polonais qui ont

toute sa haine autant qu'ils la meritent, ii s'abdiquerait. Odpowied

posa brandenburskiego przytoczona w raporcie z d. 17 lutego 16b8.

Teka Lukasa XVI k. 28, 29, 3fi. List Jana Kazimierza do Ludwika

XIV d 9 marca 1G(J8 po wosku tame k. 4.').
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daremniebymy szukali jakiejkolwiek , chociaby cakiem

bdnej myli o reformie rzdu polskiego, o wzmocnieniu

zasady monarchicznej, o wprowadzeniu tronu sukcesyjnego.

Sercem Jana Kazimierza miotay uczucia nienawistne dla

szlachty, podobne do tych Jakiemi dawniej powodowa si

w walce z Lubomirskim, a caa jego rachuba polityczna,

caa czynno jego rozumu sprowadzaa si do uzyskania

najwikszej moliwie sumy pieninej i dochodów nn przy-

szo od Ludwika XIV. Zawar te podyktowany sobie

traktat z ksiciem neoburskim, tajemny, oparty na kombi-

nacyach pieninych. Na pierwsz rat mia otrzyma wkróce

25.000 talarów, po elekcyi za od ksicia neoburskiego mia
dosta grub sum 4.300.000 na spat wszystkich dugów
swoich 1). Przeznacza zatem dla Polski rol pionka na sza-

chownicy zaborczych de króla francuskiego w takiej

wanie chwili, kiedy si dla niej otwieray niezwykle po-

mylne widoki od strony wschodniej w sprawach najwikszej

wagi, najywotniejszych.

Przyby pose hana krymskiego, Dedesz Aga, po ra-

tyfikacy traktatu podhajeckiego, przyniós naj przyj aniejsze

owiadczenia, 'z których mona byo skorzysta, gdy przy-

mierze Tatarów z Doroszek byo zerwane. Odzyskanie

Ukrainy uatwiao si przez to znakomicie.

Co waniejsza, car moskiewski, Aleksy Michajowicz

wyranie i usilnie proponowa uni swego pastwa z Rzecz-

pospolit przez obiór 4-letniego syna, carewicza Fedora, który

odbierze odpowiednie do takiego celu wychowanie (urodzi

si w 1663 r.), oraz przez uni kocioów. egnajc poselstwo

polskie (Bieniewskiego wwdy czernihowskiego) po ratyfikacyi

traktatu andruszowskiego, wezwa je na posuchanie pry-

watne, czstowa winem, namawia, aby nakonili króla

i Rzplt do zawarcia pokoju wieczystego niezwocznie, kaza

Ordin-Naszczokinowi odczyta obszerny i starannie opraco-

') Ten traktat zosta wysany przez Bonzy'6go Ludwikowi XIV
przy raporcie z d. 10 marca 1768, T. Luk. XVI k. 46.
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wany memorya o warunkach i poytkach zjednoczenia

pastw, wreszcie prosi, aby w kwestyi zjednoczenia kocio-

ów posowie rozmówili si z patryarchami Makarym antyo-

cheskim i Paisyszem aleksandryjskim, którzy bawili jeszcze

w Moskwie po soborze, zwoanym dla zdegradowania pa-

tryarchy moskiewskiego Nikona. Patryarchowie rzeczeni ro-

bili nadziej, e si wynajd sposoby do przywrócenia jedno-

ci kocioa greckiego z rzymskim ^).

Szczero ycze cara
,
jak dzi widzimy , nie ulega

wtpliwoci. On sam i najzaufasi doradcy jego, Naszczokin,

Matwiejew byli zwolennikami cywilizacyi zachodniej, a do

polskiej lgnli najbardziej. Posowie carscy jedzili ju nie-

tylko do Szwecyi, Brandenburgii i Wiednia, ale do Anglii,

Francy i, Hiszpanii, Woch, a wszdzie przygldali si cie-

kawie urzdzeniom paaców, zabawom, widowiskom teatral-

nym. Wedle ich raportów i opowiada car i owi zaufani bo-

jarowie wprowadzali nowe obyczaje i urzdzenia w swych

domach; Matwiejew omiela si nawet wyprowadza on
swoj do goci. Syn Naszczokina emigrowa do Polski, sko-

rzystawszy z polecenia subowego i naraajc ojca swego

na odpowiedzialno przed carem, który jednak t win wy-

baczy. Wszystkie dzieci carskie uczyy si jzyka polskiego,

a Fedor, nastpca tronu i proponowany kandydat do elekcyi,

z czasem oeni si z Polk, Agat Gruszeck i ubiera si

po polsku; dworzanie jego zaczynali strzydz wosy na go-

wach, goli brody i przywdziewa polskie kontusze -).

*) Obfite szczegóy o tej audyencyi prywatnej przesa Ludwikowi

XIV Bonzy w raporcie z d. 20 stycznia 16G9 w T. Lukasa XVI k. 13.

Zgodnie, ale z nieufn krytyk kreli wszystkie rozmowy w Moskwie

i opowiadania Bieniewskiego w Polsce Olszowski: Censura Candidato-

rum na pocztku w edycyi wiedeskiej 16G0 na str. 1— 16. Dziwna, e
nie wie o niej, czy mówi nie chcia Soowjew w obszernej swej Histo-

ryi Rosyi.

^) Co.ioBbeB^: IIcTopifl Pocciii XII, 255 sqq. XIII, 229. 249.
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Przyjecha teraz do Warszawy wielki pose carski,

Wasil Michajowicz Tiapkin '), z propozycj^ pokoju wieczy-

stego, tudzie spólnyci dziaa przeciwko Doroszece i Ta-

tarom, ofiarowa przytem urzdzenie stosunków handlowycli

i dyplomatycznych z Persy. Ambasador francuzki widzia

niechtnem okiem takie projekty przymierza lub unii polsko-

moskiewskiej, lecz to wanie powinno byo sta si wska-

zówk dla rzdu polskiego, e sprawa jest wan i na piln

uwag zasuguje.

Ale poselstwa tak moskiewskie, jak tatarskie nie przy-

szy pod decyzy sejmu, który dobiega ju swego prawnego

6-niedzielnego terminu, wród zacitej walki z upartym i nie-

nawistnym królem. W izbie poselskiej zredagowano „kon-

stytucy generaln o elekcyi", mianujc wrogiem ojczyzny

kadego, ktoby mia za panowania JKMci wprowadza

elekcy nowego monarchy , a nadto wzbraniajc posom

i rezydentom cudzoziemskim mieszkania na dworze JKMci

duszego nad 6 niedziel. Ostatni faz walki byo danie,

aby król wyda zaraz wici jedne za dwoje na pospolite ru-

szenie, o zamiast trzecich, aby wyda województwom listy

przypowiednie, iby mogy siada na ko i zebra si w miej-

scu i czasie z góry przez konstytucy sejmow oznaczonym,

mianowicie d. 10 czerwca. Jan Kazimierz zrozumia, e chc
mu wytrci z rku dowództwo nad pospolitem ruszeniem.

„Znam ja. e w tem pospolitem ruszeniu jest yd zagrze-

bany; jeli go macie, odkopcie, a powiedzcie, czego wam
nie dostaje. Podobno tskno Wmciom, e tak dugo na tym

tronie siedz: wierzcie mi, e i mnie drugie tyle z Wami...

Ja si przed Bogiem protestuj, e pospolitego ruszenia nie

broni, ale na takie, jakiecie sobie napisali, adn miar
pozwoli nie mog i jeeli Wmociowie moj deklaracy nie

kontentujecie si, niech pan marszaek egna". Mówi to

„z srogim alem, a prawie rzewnemi zami". I rozczuli

') Przyjecha Tiapkin okoo 1 marca
,
gdy 5-go podejmowa go

bankietem Pac kanclerz w. lit., jak podaje Theatr. Europ. X, 814.
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wielu, a „podrtwieli". Nawet Dbicki, najmówniejszy

z posów sandomierskich i najtwardszy w pilnowaniu swojej

instrukcyi sejmikowej, a wic i w odmawianiu prolongacyi

posiedze poza termin 6-niedzielny, zmik o tyle, e, ulega-

jc licznym probom kolegów, pozwoli odroczy zamknicie

sejmu do jutra ^).

Nazajutrz d. 7 marca 1668 r. lubo „activitas" sejmu

ustaa, wznowiy si namowy i przemowy, aby Król Jm
przyzwoli na dania izby poselskiej. W tym duchu odzy-

wali si senatorowie, nieliczni, bo mao ich przybyo na sesy.

Jan Kazimierz zrobi jedno wielkie ustpstwo: pozwoli na po-

spolite ruszenie w terminie danym, zastrzegajc tylko, aby

si nie wdawao w czynnoci prawodawcze, t. j. aby si nie

zamienio na sejm konny. Gotów by da trzecie wici zaraz

na rce Jana Sobieskiego -), który miaby tym sposobem ko-

mend nad uzbrojon szlacht z caej Korony. Ale na punk-

*) Medeksza: Ksiga Pamietnicza. Kraków 1875 s. 486 i 480

wprowadzi historyków naszych w bd, przytoczywszy dramatyczny wy-

krzyk Jana Kazimierza- „Za lat 20 panowania mego, dajcie mi, prosz,

prolongacye do jutra", a potem zaraz dodajc od siebie : „I na to nie

pozwolono". Chocia dalej na dwóch stronicach opisuje sesy dnia na-

stpnego, 7 marca, lecz wraliwi czytelnicy ju nie umiej sprostowa

owego „nie pozwolono". Wyraniej i dokadniej napisa Chrapo wieki

s 24: „pozwolili na prolongacye, ale na suspens consilior ( = z suspens

consiliorum), t. j. z warunkiem, e nie bd udzielane gosy do prawo-

mocnych obrad i uchwa. Wolno byo tylko marszakowi izby poselskiej

wypowiedzie mow poegnaln.

") Chrapo wieki s. 25: „Król da, eby dwoje wici per consti-

tutionem, a trzecie do rk hetmanowi w. k., obligujc go. eby w po-

trzebie ostatniej zay onego wedug czasu, a e sam Król Jm dla sa-

boci zdrowia swojego nie moe go prowadzi, tedy na miejsce swoje

hetmana w. k. ustanawia , to warujc, eby na tem pospolitem ruszeniu

nie byy formowane adne consilia, statum Keipublicae concernentia, ale

jeno ad securitatem onej i dzie wojennych nalece. Nie ukontentowali

si i t deklaracy. Interim wszcz sie haas... Znowu od Króla Jmci

perswadowano, e ju na wszystko pozwoli, byleby tylko upewnili, i
sejm zechc koczy".
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cie wydalenia posów i rezydentów zagranicznych (waci-

wie Bonzy'ego) pozosta niewzruszonym. Wtedy Dbiclii przy-

pomnia, e dnia wczorajszego JKM sam egna Icaza,

a wic gdy nic u JKMci uprosi nie mona, na dalsz pro-

longacy pozwala te nie naley. Wtedy odezwa si So-

bieski, e ma uczyni relacy paktów tatarskich i kozackich,

tudzie poda wnioski co do odwrócenia niebezpieczestw, za-

graajcych Rzpltej; zarazem zwróci si do króla Jmci

z prob, aby dla uciszenia obecnych niezgod, raczy na

ca konstytucy, proponowan w izbie poselskiej, pozwoli

miociwie. Mowa ta bya niespodzianka : zrobia te wielkie

wraenie i zdobya popularno dla mówcy; dzikoway za

ni sejmiki. Szkoda, e j znamy tylko z króciuchnego

streszczenia Medekszy '). Bdziemy przecie wkrótce wi-

dzieli, e Sobieski odrazu sta si ulubiecem caej szlachty,

e otrzymywa formalne propozycye od sejmików, aby „si

j sam rzdu tej Rzeczypospolitej".

Jake wysoko stan! IKról i naród oddawali w rce

jego ca si zbrojn Korony: wojsko i pospolite ruszenie

i to bez adnych zamachów stanu, bez intryg i gwatów,

dobrowolnemi postanowieniami, icie wolnymi gosami!

Sobieski odczuwa lubo niedostatecznie rozumia wpy-
wow role swoj.

Pisa przecie sam do ony : „Pospolitego ruszenia

wszyscy si napieraj. La Poudre ma taki fawor u wszyst-

kich, jakiego aden wikszego, a najbardziej z pewnej mowy,

któr mia Orondate (= on sam) przy samem zerwaniu

(sejmu). Ci wszyscy, co przedtem byli en faveur du peuple,

za nic teraz nie stoj... Cay dzie cztery pokoje u mnie

tak s pene, e si tylko nie rozwal... Toute la noblesse

przysa maj jutro (9 marca) au Sylvandre (= do niego),

') Ksiga Pamituicza str. 482.



DWIK ABDYKACYE. 77

eby chcia by ich chef. czego Apothicaire (= Jan Kazi-

mierz) bardzo nie yczy, a byoby mu przecie z tern lepiej,

ni gorzej". W tydzie potem, 16 marca, pisze, e od rana

do wieczora ma przepenionych pi lub sze pokoi nie-

ustannie, e dwór jego jest dwakro liczniejszy od królew-

skiego, co kole w oczy niektóre osoby. Trwaa jeszcze rada

posejmowa; nazajutrz 17 marca, mia on wanie wotowa,

a przy wotowaniu zdawa spraw ze swej akcyi podhajeckiej,

poczem mia poegnaln u króla audyency i wyjecha-

z Warszawy 23 marca ^).

A do 11 kwietnia bawi w Solcu nad Wis. Doszy
go wieci, e si sprzymierzyli przeciwko niemu Pac, Bra-

nicki, Olszowski, ks. Dymitr Winiowiecki i arcybiskup, po-

niewa widz go zbyt potnym. Usiuj zdyskredytowa go

przed szlacht. Daremnie! Prowincya wielkopolska przysaa

do niego deputacy z generalnego sejmiku, odbytego w ro-
dzie; w instrukcyi sejmikowej, oraz w licie, do niego adre-

sowanym, „dzikuj naprzód za podhajeck okazy, przy-

znawajc a nazbyt; dzikuj potem za mow jedn, któr
mia na sejmie, prosz przytem, abym si j sam rzdu tej

Rzpltej, poniewa nikt o niej myle nie chce. A skoro si

skupi do kupy pour d'avril, aby nimi dysponowa comme
le chef genera (= jako wódz naczelny) wedug woli swojej,

pod którego si cale posiadaj protekcy i zdrowie, krew,

substancye rzetelnie ofiaruj, lubo przeciwko nieprzyjacielowi

postronnemu, lubo przeciwko tym, którzy w domu mieszaj

sprawy Rzpltej. ByK tacy z strony Dworu, którzy nie po-

^) Helcel nry 133 i 135, str. 159, str 162. Audyencya miaa si

odby 19-go, ale zasza jaka zwoka, albowiem pod d. 23 marca pisa

Bonzy do Lionne'a (T. Luk" XVI, k. 81); Dans ce moment le Grand

Marechal venant de prendre conge du Roi de Pologne a voulii me parler

Moliwem jest jednake przypuszczenie, e ten dopisek zrobiony by dnia

poprzedniego przed wysaniem depeszy, poniewa mamy list Sobieskiego,

datowany 23 z Ryczywoa o 9 mil od Warszawy. Po audyencyi i roz-

mowie z Bonzy'm wyjechawszy z Warszawy okoo poudnia, nie atwo
byo przejecha tak przestrze do wieczora.
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zwalali posya do mnie, ale nie przemogli. Chcieli tedy,

eby te i do Króla Jnici wyprawiono posów; ale i na to

zezwoli adn nie chciano miar. To bdzie pewnie i z in-

nych województw".

Rzeczywicie pod d. 16 kwietnia donosi Sobieski: „Wo-

jewództwa wszystkie przysyaj do mnie z teme, co i wiel-

kopolskie; prosz, ebym si z tych nie oddala krajów,

ebym ich do kupy zgromadzi i niemi rzdzi wedug woli

swej ^).

Wszystko to jest prawd, rzeczywistoci, nie adnem
zudzeniem. Stwierdzaj to depesze posa francuskiego, pra-

wie identycznemi sowy: „Senatorowie gromad (en foule)

nie wychodz z jego przedpokoju (ne bougent de son anti-

chambre); ma on liczniejszy dwór i wiksz powag, ni
król polski, a caa szlachta, otrzymawszy od króla odmown
odpowied co do pospolitego ruszenia, udaa si do niego (do

Sobieskiego), eby je otrzyma od niego, eby mu by po-

suszn, jeli zechce j zwoa. Jeli tak dalej pójdzie, stanie

si on panem Polski". „Wielki kanclerz koronny (Leszczy-

ski), który najpierw podda myl wydalenia posów zagra-

nicznych, a potem za wpywem brandenburskim zmik, straci

na powadze, a Sobieski zyska przez popularne mowy, przez

hojno dla szlachty i przez to, e z królem mówi tylko

w senacie. Na pocztku kwietnia, kilka najmoniej szych wo-

jewództw wysao deputacye do króla z daniem sejmu jak

najrychlej, a jednoczenie do marszaka wielkiego z prob,

aby zgromadzi pospolite ruszenie, gdy potrzeb uzna , owiad-

czajc si z posuszestwem i z gotowoci i za nim wsz-

dzie, gdzie on zechce. Radzili przez trzy dni nad pytaniem^

czy naley mówi o pospolitem ruszeniu z królem polskim;

postanowili w kocu uda si tylko do marszaka W-go, co

zniszczy ostatecznie powaga JKMosci polskiej i nastpców

) Helcel nr. 138 str. 170 z Solca 4 kwietnia 1668; nr. 140

s. 178 z Biay 16 kwietnia 1668.
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jego, jeli marszaek W. uzna potrzeb popierania ich za-

miarów" ^).

Wreszcie mamy przed oczyma par dokumentów sej-

mikowych, zgodnych co do treci z przytoczonemi informa-

cyami Bonzy'ego i Sobieskiego. Na odezwie od koa rycer-

skiego z pod Pokrzywnicy z d. 9 kwietnia widzimy podpisy

najwybitniejszycli mówców sejmowych z grupy posów san-

domierskich : Marcina Michaa Dbickiego i Stanisawa

Zaremby -).

Nie uega zatem wtpliwoci, e Sobieski w tej chwili

posiada nieograniczone zaufanie i yw sympaty u szlachty

w caej Koronie. W W. Ksistwie Litewskiem mia prze-

ciwko sobie Paców, szczególnie Krzysztofa, kanclerza, ale

przez szwagra swego móg rozrzdza stronnictwem Radzi-

wiów, niemniej licznem i monem. Nie udzi si bynaj-

mniej ani przesadza, gdy zapewnia on swoj d. 4 kwie-

tnia, e od niego zalee bdzie wypadek elekcyi (car 23

par la grace de Dieu sera arbitre du fantome). Jan Kazi-

mierz by ju królem malowanym, czowiekiem somianym
manekinem, przybranym w insygnia królewskie. Przycho-

dzia mu do gowy myl o zatrzymaniu korony; odzywa si
czasem, e „na zo nie uczyni abdykacyi; zjedz djaba";

pani Denhofowa wygadaa si o zamiarze odroczenia tego

aktu na rok: ale to byy próne marzenia wobec laudów

sejmikowych, wobec nastroju caej szlachty i najwierniej-

szych dotd senatorów, ministrów, dworaków. Sobieski wie-

dzia, e „Aptekarz i kupiec paryski (= Jan Kazimierz) dry
przed nim"; nie wiedzia atoli, nie domyla si, czy nie ro-

zumia jasno, e sam panuje, e jest królem dusz caego na-

rodu szlacheckiego.

*) Depesza Bonzy'ego z d. 10 marca, 16 marca, 6 kwietnia 1668

w T. Luk. XVI k 62, 66, 80.

-) Kluczycki nr. 137 str. 348. List chorego wdztwa pozna-
skiego 8koraszewskiego, który na pocztku kwietnia przyjeda w po-

selstwie od szlachty wielkopolskiej do Solca, a 28 kwietnia pisa ze rody
o sejmiku, wieo zakoczonym, tame nr. 143 str. 360. Stwierdzenie

w licie kanclerza J. Leszczyskiego z d. 3 r. 1667 tame nr. 147 sti. 367'
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Bo kady z nas, dzisiejszych obserwatorów, poznawszy

taki stan rzeczy, spodziewa si musi ciekawych nowin: do-

kd te pojedzie Sobieski? Czy na genera-sejmik Wielko-

polski 24 kwietnia, czy do Maopolan, czy do Warszawy?

Dokd powoa pospolite ruszenie? Jakie wygosi haso? Jak

zdetronizuje Jana Kazimierza? Jak pokieruje elekcy? Jak

zaatwi exorbitancye zwykle w bezkrólewiach traktowane?

Czy zdobdzie si na program naprawy rzdu?

Rzeczywisto odpowiedziaa na wszystkie te przypusz-

czenia przeczeniami. Zawód nasz staje si tern dziwniejszym,

e nie wida adnej zewntrznej przeszkody na drodze So-

bieskiego. Wic przyczyna zawodu krya si chyba w nim

samym.

W pierwszych chwilach po sejmie mona byo do-

strzedz niejakich porusze w umyle jego, wrócych wy-

stpienie do akcyi politycznej. Tak w licie z d. 8 marca

znajdujemy wyraenie: „Sejm si rozerwa wczoraj... Jakie

tedy ztd u nas zamieszanie, snadno uway. Bo nieprzyja-

cielowi zewszd otworzylimy wrota , nie konfirmowawszy

traktatów, ani si z Kozakami uspokoiwszy, a wojska tak

mao miawszy... Pospolitego ruszenia wszyscy si napieraj".

Dla czowieka czynu wystarczyyby ju do dziaania i takie

pobudki. A w dniu 4 kwietnia, po bytnoci poselstwa wiel-

kopolskiego, po wysuchaniu miych i podniecajcych pro-

pozycyj sejmiku redzkiego zagrozi Denhofowej zerwaniem

z jej mem i z Janem Kazimierzem (qu'il rompra avec 114

et son camarade), jeli omiel si odkada abdykacy na

rok. Decydowa si odrzuci uprzejme komplementa dworu

i stan na czele szlachty. „On ecrit, qu'on complimentera

bien fort la Poudre de sa part (od Jana Kazimierza) i e
cale we wszystkiem na ni (la Poudre t. j. na Sobieskiego)

spuci si zechc: zechc pewnie, eby si tego (projektów

szlachty) nie podejmowaa la Camerade du Bouquet (m



DWIE ABDYKACYE. 81

Marysieki, Sobieski); ale trudno inaczej et pour elle i dla

wszystkiego" ^).

Po tych sowach wszake czytamy, przecierajc oczy

ze zdumienia, e to wszystko jest bagatel (c'est asscz de

ces bagatelles)! A có moe by waniejszego dla ministra,

wodza i wadcy narodu?

Na art wyglda w dalszym cigu rozprawa o jakiej

przypadoci chorobliwej u „nieboraka Jakóbka", o wtyka-

niu „tam" pewnego korzenia suchego, który w kilku godzi-

nach tak rozpczniwa i grubia, e kiedy go woono gru-

bym, jak gste pióro, to go wyjto jako palec, i tak znowu

powtarzano. „Ten korze, co ma t moc, zowi po polsku

ywokostem; po acinie nikt nie wie, ani Xidz Solski".

Potem nastpuj wyrzekania na przeduon nieobecno

ony. „Jako to y, jako zdrowym by?" Nie podchwyty-

walibymy czuego maonka za sówka nieogldne i niepo-

litycznie wyraone; nie zwracalibymy uwagi na obfite, lubo

do monotonne ustpy romansowe w kadym licie, gdyby

Sobieski nie rzuci pod nogi cudzoziemce caego skarbu na-

rodowych uczu, pragnie i nadziei, jaki znalaz si chwi-

lowo w jego mocy.

Na danie posów neoburskiego i brandenburskiego

ambasador francuzki Bonzy d. 7 czy 8 marca przedstaAvi

Sobieskiemu kandydatur palatyna Filipa Wilhelma „jak

mona najgorcej". Na to odpowiedzia Sobieski najprzód, e
nie zna Neoburga, a nastpnie doda, e mógby suy mu
jedynie przez' wzgld na yczenie Ludwika XIV, jeli ten

wynurzy zamiary swoje przed on jego, Marysiek. Nie

omieszka te zawiadomi „jedynej" o tej sekretnej rozmo-

wie. Niebawem, bodaj w kilka godzin póniej, a przynaj-

mniej zaraz po zapiecztowaniu listu nastpio powtórne spot-

kanie z ambasadorem w domu Morsztyna i poszed drugi

*) Pod wzgldem psychologicznym ogromn wag m<a pocztek listu

z d. 4 kwietnia, okrelajcy sytuacy polityczn u Helcia nr. 138

str. 169, kolumna pierw.sza.

Korzitn. Subicski. T. II. 6
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list z formalnem upowanieniem dla Marysieki rlo prowa-

dzenia ukadów i z zaczeniem penomocnictwa z podpisem

i pieczci in l^lanco (le blancseing pour le plein-pouvoir);

„Skoro tedy z Bukietem poczn traktowa, niech oznajmi

u la Poudre, a czyni jako sam najlepiej rozumie.... Celadon

cale si w niwco wdawa nie bdzie, czekajc na rezolucy

bukietow, któremu (= Bukietowi. Marysiece) to cale daje

w moc" ^).

Mona si zgorszy takiem traktowaniem sprawy ele-

kcyjnej, która przecie obchodzia ywo ca szlacht i tyle

poruszaa namitnoci! Jeeli Sobieski dawniej chcia widzie

na tronie polskim Kondeusza, to sic tómaczyo uwielbieniem

dla jego zdolnoci wojennych; jeeli godzi si na Anguien'a5

to dawao si usprawiedliwi nieznajomoci jego wad i mnie-

manemi korzyciami dla Polski z wpywów Francy i: ale fo-

rytowanie kandydatury nieznanego ksitka niemieckiego

wyglda wprost na przedajno. W licie do Marysieki zna-

lazo si nawet brzydkie wyraenie: „L'argent vaut tout, bo

wolno z nim co chcie uczyni i gdzie chcie".

') Bonzy do Ludwika XIV d. 10 marca 1668 w T. Luk. XVI,

k. 54 • jest to raport tygodniowy, zawiera te opowiadanie o ostatnich se-

syach i zerwaniu sejmu d. 7 marca. List Sobieskiego u Helcia nr. 133

dowodzi, e konferencya tajemna odbya si najpóniej 8 marca, gdy na

str. 159 jest ó niej wzmianka. „Co myli Marchand de Paris i jakie dal-

sze ich intencye, rozumiem, e oznajmi le Soucy (= ambasador Bonzy) an

Bouquet, z którym (oczywicie z Bonzy'm nie z Bukietem) widzia si

Phenix en secret". Moe by naznaczona i wczeniejsy.a data na pierwsza

konferency wstecz a do 3 marca, lecz nie dalej . poniewa niemasz

o niej wzmianki w poprzedniej depeszy, z d. 2 marca. List z penomocni-

ctwem do traktowania, wydrukowany bez daty u Helcia pod nr. 134,

móg by pisany najwczeniej 8 marca (apres avoir cachete mon pauet),

a najpóniej 15 marca, bo 16 by wysany ju drugi blankiet „z piecz-

ci" (str. 162) i z zapewnieniem zupenej ufnoci: „Ale to mi z dziwu

wyni nie moe, e W piszesz coraz, e go nie zayjesz na co innego:

jakobym si ja to tego stawia mia, albo nie wierzy Wci, sercu memu.

A ja zdrowie moje milion razy ofiarowaem Wci.... a có te bazestwa (I)

insze, o które jeli ja dbam, Bóg lepiej widzi i W". Wida, e Mary-

sieka daa penomocnictwa ju dawniej i to po razy kilka
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Ku zagodzeniu cikiego zarzutu niech posuy przy-

toczone przez B()nzy'ego w sprawozdaniu o pierwszej kon-

ferencyi zapewnienie, e Sobieski zawsze rad bdzie dogo-

dzi yczeniom Ludwika XIV przed wszelkiemi innemi,

oprócz dobra (ojczyzny swojej (ii prfererait toujours, apres

le bien de sa patrie, les satisfactions de V. Mte a tout autre).

Wic nie widzia w kandydaturze Neoburga nic sprzecznego

z dobrem ojczyzny. Wierzy temu naley, bo w Polsce

uznan bya zasada, e nie królem, lecz prawem stoi Rzplta.

On te powiedzia Bonzy'emu ze spokojnem sumieniem: „ona
posiada penomocnictwo do zacignicia zobowiza na rzecz

kadego, kogo bdzie yczy sobie król francuzki". Nie mo-

emy te pomin wraenia, jakie wywrze musia traktat,

zawarty przez Jana Kazimierza z Neoburgiem w sprawie

kandydatury. Ten traktat by wysyany do Francy i wanie
przy depeszy 10 marca i niewtpliwie by Sobieskiemu oka-

zany. Nareszcie zaznaczy winnimy wpyw nowin, nadcho-

dzcych z Francyi. Wydostawszy si z matni podhajeckiej,

Sobieski dowiedzia si o zwycizkiej wojnie „dewolucyjnej",

o wietnej przejadce Maryi Teresy z pysznym dworem po

zdobytej na Hiszpanach krainie w jesieni 1667 r., a teraz

wanie gruchny po Europie relacye o dziwnej wyprawie

Kondeusza do hiszpaskiego Franche-Comte i opanowaniu

tej prowincyi w cigu dwóch tygodni, od 3 do 18 lutego

1668 r. Ludwik XIV wjecha do stoecznego miasta Dole

i zadowolony, tryumfujcy, przez poddanych swych sa-

wiony
,

przez cudzoziemców podziwiany , wróci do swego

zamku rezydencyonalnego Saint-Germain. Z jakime zachwy-

tem rozpisywa si musiaa o tem w listach swoich Mary-

sieka! Bez czytania ich moemy odgadn ztd, e Sobieski,

uprzedzajc uchwa rady miejskiej Parya o lat kilkanacie?

nazwa Ludwika XIV ju d. 28 marca 1668 wielkim mo-

narch „ce grand monarque, którego wiat niema równego".

Pani Denhofowa poyczya kilka „niesychanie cieka-

wych" ksiek do czytania, pomidzy niemi znalaza si ja-

ka nowo p. t. „Les amours du roi de France avec la

O*
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Valliere". Sobieski dopatrzy w romansie tego boka (ce

petit dieu) podobiestwa z tem. jako bywao entre l'Astre

et son Celadon. „Ta jalousie o najmniejsz rzecz, tene

chagrin, to niedowiarstwo, óby si kocha miano. Usta-

wicznie si zdao, e jest jaka odmiana; a nawet kiedy nie

chciaa by 55 (= La Yalliere) jalouse, to i to uraao jej

kochanka. A to wszystko wielko sprawowaa i sprawuje

passyi". Podobiestwo wcale niedokadne, bo chocia So-

bieski nie móg w owej chwili przewidzie, ile kochanek na-

syca bdzie „passy" Ludwika XIV, to powinien by zau-

way, e ten Celadon przeniewierza si swojej Astrei, pra-

wowitej maonce Maryi Teresie, dla panny La Yalliere. Nie-

waciwym tedy by zwrot do Marysieki z propozycy:

„Racz tedy W, moja panno, przeczyta, albo jeli ju czy-

taa, przypomnie sobie, jeli tych rzeczy jest najmniejsza

dyfferencya". Przeoczenie „dyfFerencyi" usuwao skaz nie-

moralnoci na wizerunku Ludwika XIV, „a wielko passyi"

budzia dla sympaty w umyle Sobieskiego. Z okaz^

chrzcin Jakóba pisa on do Marysieki: „Rozumiem, eby
te ceremonie odprawi jak najprdzej, póko król (francuski)

w pole nie wynidzie. Po ceremonii rozumiabym, eby go

(Jakóbka) prezentowa a Mr. le Dauphin (6 letniemu nastpcy

tronu), a gdy nieco uronie, e go oddamy za sug".

Nie chcemy bra tego ostatniego wyraenia w doso-

wnem znaczeniu, które byoby poniajcem dla Polaka, tak

wysokie zajmujcego stanowisko w Rzeczypospolitej , bo

w tym samym licie ^) o kilkanacie wierszy dalej jest mowa
o rychem przywiezieniu Jakóbka do Polski; widzie przecie

musimy tutaj przesadne uwielbienie Ludwika XIV i jego

„paacu zaczarowanego "

.

') Hel cel nr. 187 str. 11J7 i 168; jako motyw do przywiezienia

syna, podaje Sobieski, e „byli tak li ludzie i s, którzyby rozumieli

i tak tlomaczyli qu'on Ta laisse en gage de la tidelite d^Jrondate", a wic
brzydzi si mysia zabezjpieczenia wiernoci Ludwikowi XIV przez zakadnika.
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Nie chcielibymy te bra dosownie wynurze, skiero-

wanych do Marysieki, a popartych przypomnieniem spo-

wiedzi i wezwaniem P. Boga na wiadectwo, „em nic na

wiecie nie kocha i najmniejszem podobiestwem do wszyst-

kiego stworzenia na tym wiecie nad Wm. dusz i serce

moje, i e jednej na wiecie niema godziny pr(5cz tej, w kt(5-

rej pi, eby mi najliczniejszej Wci Dóbr. mojej na oczach

nie by obraz, który tak okkupuje wszystk myl moj, e
ni o czem na wiecie innem myle nie mog — co mie po

kilkakro do wielkiej podczas sejmu nie przywiodo konfu-

zyi, bo cale o tem, co trzeba byo mówi, nie mogem my-
li". Musimy uwierzy tym zaklciom, bo inaczej nie mogli-

bymy zrozumie takiego zamroczenia rozumu, jakie Sobieski

ujawni w rozmowach politycznych z ambasadorem fran-

cuskim.

Dnia 23 marca, kiedy Bonzy rozpisa si szeroko w ra-

porcie swoim do Ludwika XIV o koniecznoci zjednania

wszelkimi sposobami Sobieskiego, poniewa bez tego „nie-

bezpiecznem byoby ogoszenie abdykacyi" Jana Kazimierza;

kiedy w dodatkowej depeszy do ministra donosi ze zgorsze-

niem o niedorzecznej odpowiedzi, jak da Sobieskiemu „wiel-

kiemu wodzowi" pose neoburski wzgldem zaj swego pana

(mianowicie o zabawianiu si apaniem skowronków): zamel-

dowa si sam Sobieski, wracajc z poegnalnej u króla

audyencyi. Wywizaa si wnet obszerna i dramatyczna roz-

prawa. Sobieski by zmartwiony, wzruszony, wzburzony,

wie wiadomoci od ony swojej, e pomimo wszelkich

prób i zabiegów jej brat nie dosta opactwa! Uprasza wic
usilnie, aby król francuski wywdziczy si jemu za elekcy

Neoburga nadaniem opactwa szwagrowi z dochodem 12 do

15 tysicy liwrów. Dla poparcia tego dania rozgada si
o swojem znaczeniu i wpywach: e Jan Kazimierz zwierzy

mu si ju z zamiaru abdykacyi i e zawezwie go do obmy-

lenia formy tego aktu zaraz po powrocie kuryera z Fran-

cyi; e kandydatura carewicza moskiewskiego bdzie odrzu-

con; e nie bdzie potrzebn adna liga, ani adna pomoc
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zagraniczna, poniewa on, Sobieski, rczy za 100.000 Tata-

rów i Kozaków, których ma na zawoanie. Wreszcie dla po-

strachu napomkn o kandydacie angielskim, Jakubie, ksi-

ciu Jorku, który, 'jak to ju wiadomo, jest w duszy kato-

likiem ^).

Wszak ta kampania dyplomatyczna warta traktatu le-

karskiego, o wtykaniu Jakóbkowi suchego korzenia, zwanego

po polsku ywokostem I To trudno uwierzy, aby tak wane
sprawy i wpywy byy sprzedawane za misk tak lichej so-

czewicy. I w dalszym rozwoju ukadów wchodz w gr po-

dobnie bahe rzeczy: parostwo, order w. Ducha, dobra ksi-

ce lub jaka nieokrelona suma pienina, z której monaby

y spokojnie w poudniowej Francyi, rang w gwardyi kró-

lewskiej dla kawalera d'Arquien, taburet dla Marysieki przy

dworze francuskim. Naleaoby zawnioskowa, e Sobieski

w polityce by z dawnego naogu uczniem, posusznym agen-

tem, a nawet lepem narzdziem swej „jedynej" i nie by
zdolnym wychyli si poza widnokrg jej umysowoci. Po-

wstrzymajmy si jednak z wnioskowaniem i zbierzmy wi-

cej obserwacyj.

Zadajmy sobie najprzód pytanie: dokd i poco wyje-

cha z Warszawy?

Nazajutrz po rozerwaniu sejmu pisa: „Ja ztd, da Pan

Bóg, pojutrze (10 marca) wyjedam. Nie rezolwowaem si

jeszcze, jeli wprzód do Czstochowy, czyli do Biaej (rezy-

dencyi Radziwiów Kazimierzostwa) na chrzciny, lubo o zl

') Bonzy do Lionne'a 2^ marca 1668 w Tece Lukasa XVI,

k. 78. Stwierdza si listem Sobieskiego u Helcia nr. 136 str. 166 a
do szczegóu o królewiczu angielskim, „czem si bardzo pan pose po-

turbowa, rozumiej.ic, e w okoo tego avec des Essences traktowaa kró-

lowa angielska w Paryu. Nie zawadzi tedy tej zay okazyi, aby sic

11 (= Ludwik XIV) poczuwa, a uczyni nam znaczna avantage za tak

wielkie straty pienidzy".
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eniu adnej jeszcze niemasz wiadomoci". Wzbrania si

atoli stanowczo jecha po on do Parya „podczas takiego

zamieszania i niebezpieczestwa, boby na to trzeba pozwo-

lenia caej Rzeczypospolitej; chyba, eby cale porzuci (urz-

dy), czego sama nie yczy Astree".

Do Czstochowy moga pociga go jedynie potrzeba

naboestwa, bo wtedy aden interes polityczny, narodowy

nie wiza sic z cudownym obrazem Matki Boskiej. Po dro-

dze mia Sobieski wstpi do Kielc, eby odwiedzi biskupa

Trzebickiego, który by o wizycie uprzedzony, lecz na po-

cztku kwietnia ju zwtpi i wybiera si wyjecha do

Krakowa ^).

Potem. 16 marca, jeszcze z Warszawy, zapowiada So-

bieski „ztd do Solca, a na Wielkanoc na chrzciny do Bia-

ej; syna P. Bóg da szczliwie ksinie naszej".

Nareszcie dnia 23 marca, po wyjedzie z Warszawy,

na noclegu w Ryczywole pisze: „Ja do Solca prosto jad;

z Solca do Biaej na chrzciny pour le 15 d'avril, gdzie bdzie

i król Jm, zkd do Grodna jedzie koczy fundacy de la

Camaldolie. Ja za z Biaej do Czstochowy, jeli nieprzy-

jaciel czasu pozwoli; a jeeli nie — to prosto na Ru".
Jako przyjecha do Solca i bawi tu cae trzy ty-

godnie.

To bardzo dugo, jak na czas gorczkowego wzburze-

nia w caym kraju, jak na czowieka, któremu naród prze-

znacza kierownicz rol. Musiay tu chyba way si jakie

wielkie sprawy?

Gdzie tam! Przy pilnem poszukiwaniu zdoalimy wy-

kry tylko spraw cakiem prywatn: uregulowania rachun-

ków z synami zmarego przed pól rokiem Radziejewskiego-

') Kluczycki nr. 1H4 str. 345, list bisknpa do Sobieskiego

z 3 kwietnia 1668. Jednoczenie 2 kwietnia, pisa X. Szczuka opat pa-

radyski, proszc Sobieskiego, aby usprawiedliwi przed biskupem X. Mi-

chaa Radziejowskiego w sprawie uwizienia X. Kamockiego i wyjedna,

jakakolwiek komend krakowsk (tame nr. 133 str. 343).
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Pozosta po nim „ów nieszczsny dug" cioremu sando-

mierskiemu (l)embiclciemu, znanemu mówcy z ostatnicli sej-

mów). Sobieski musia zobowiza si do zapacenia mu
w cigu czterech tygodni, na pocztku kwietnia, 45.000 z.

t. j. 12.000 w dobrej monecie, a 33.000 w tynfacb i szel-

gach, wzi za to starostwo Solec w arend, „który jest

wielkie ladaco i pustl\:i niepojte i niesychane, cho si nie-

boszczyk dobrym czyni gospodarzem". Jeden z trzech sy-

nów, Stanisaw Radziejewslci, zgasza si o odesanie „duku",

zapewne z tytuu arendy, dla wyekwipowania brata, ksidza

Michaa (póniejszego prymasa) w podró do Xcia Jmci Arcy-

bisl^^upa 1). Wypata sumy Dembickiego okazaa si utrudnion,

poniewa zboa gniewskie jeszcze si nie sprzeday w Gdasku
i chopi w starostwie tem byli zrujnowani tak, e nietylko

od nich bra co, ale ich jeszcze zakada potrzeba". Bankier

gdaski Formont uchybi terminów w paceniu za inne zboa.

Ksina Winiowiecka nie uicia si z przyobiecanej satys-

fakcyi, odpowiadajc: „Cale niewiem, co z tem czyni, bo

nie mam zkd". Podskarbi nie zwróci Sobieslciemu wydatlco-

wanych podczas woiny sum, odkadajc to do przyszego

sejmu. A tu Marysieka wystpia ze skargami na brak pie-

nidzy i nie zaniedbaa dotkn ma dranicymi wyrzu-

tami, które on odpiera szczegóowem sprawozdaniem tranz-

akcyj gdaskich i przesaniem kopii zapisów 300.000 dla

niej wraz z doywociem „na wszystkiem" (prócz starostwa

stryjskiego, które, jako pograniczne, nie moe by trzymane

przez wdowy) i 100.000 i)our Mr. Marquis (dla brata liawa-

lera d'Arquien).

Wszystko to przecie naley do powszednich kopotów,

a suma 45.000 z., któr w caoci miay pokry pienidze

moskiewskie, wypacone w wykonaniu traktatu Andruszow-

skiego, jest bagatel wobec intrat z ogromnej fortuny. Zreszt

1) Hel cel nry 1.33 i 137 str. 167 i 158' Kluczy cki nr. 123

str, 331.
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nie zachodzi przymus nagoci w likwidowaniu tych intere-

sów: Radziejewscy, Dembicki, Marysieka — to nie soltan-

gaga i nie murzowie tatarscy. Wadca narodu, pan Polski

caej móg nie frasowa si o jakie starostwo Soleckie. Na-

prawd te nie frasowa si, skoro nie wiedzia sam, czy ma
jeclin do Solca, czy do Czstochowy?

Zaznaczylimy wyej, e po przyjedzie delegata wiel-

kopolskiego Sobieski objawia poehop do rozpoczcia akcyi

politycznej na czele szlachty. Jednake wybra si nie na

sejmiki, ale do Biaej. Przyjecha tu d. 12 kwietnia, a w go-

dzin po nim Król Jm. „Ludzi bardzo sia i goci w domu

Xicia Jmci". Bawili na tych chrzcinach 5 dni, niewtpli-

wie trawic czas na zabawach. Sobieski ucieszy si, e mu
pani podkomorzyna Denhofowa daa przywilej pour du sel

t. j. na 6000 beczek soli, które król pozwala wzi w wa-

rzelni kauskiej i spuci na sprzeda w cigu dwóch lat

„Na dalsze za lata adn pozwoli nie chcia miar". I to

bya bahostka: a jednak Sobieski opiera na niej domysy
polityczne, e abdykacya nie nastpi rycho: „Jest to te
znak niepoledni, e jamin ne fleurira pas au jeu de paume".

Dnia 17-go wyjecha król, a 19-go rozjedali si Avszyscy:

„Król Jm jedzie za Grodno fundowa w jednem pewnem

miejscu Kameldolów. Nie powróci a na witki, za powro-

tem którego ma by wszystkiego rezolucya". „Czemu la

Poudre nie dowierza, bo ju nieraz takie byv ZAvoki". Wy-
biera si Sobieski do Pielaskowic, a ztamtd do ókwi
„czstochowsk na inszy czas odoywszy drog. Bo Kozacy,

zawsze zdrajcy, znowu si poddali cesarzowi tureckiemu:

i ci nasi, i ci, co byli pod Moskw. Nie w^tpi tedy, e ich

Turcy posikowa zechc. Województwa wszystkie przysyaj

do mnie z teme, co i wielkopolskie; prosz, ebym si z tych

nie oddala krajów... Ale Król Jm powiada, e woli, eby
kogo innego sobie szlachta za starszego obrali, nieli mnie»

a mnie na Ru jecha kae". W istocie wiemy zkdind,
e w Biaej za bytnoci króla znalazy si delegacye od czte-

rech czy piciu województw do Sobieskiego z prob, aby
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powoa sam pospolite ruszenie; lecz on zaleca poszanowa-

nie Majestatu Paskiego i cierpliwe a spokojne oczekiwanie

postanowienia co do abdykacyi '). Wic poczyna sobie nader

skromnie, jeli nietylko pozostawi spraw abdykacyi w za-

wieszeniu, ale nawet poddawa si rozkazom króla, nie po-

siadajcym ju ani siy politycznej, ani powagi intelektualnej.

W Pielaskowicach bawi par tygodni, do pierwszych

dni maja, wyczekujc na sprawy w Trybunale, „których

sucha nie radem i zrozumie ich szalbierstw i szykaneryi

nie umiem". Mia do wypacenia rocznym wierzycielom

80.000: wic zastaAvia wszystkie prawie wsi od ókwi....

„Dzie i noc jak pies pracuj, e ju lada kiedy i na oczy

olsn, a dziesitka zotych czasem nie masz w szkatule".

Mimo takiej ndzy gotowa do wysania dla ony 41.000 z..

które z zabranemi lub wysanemi poprzednio sumami uczyni

70.000, i co w dobrej monecie, a na nasze rachujc: pó-

torakro sto tysicy bez dziesiciu" 2).

1) Hel cel nr UO str 171, 173. Bonzy do Ludwika XIV 20go

kwietnia 1668: w T. Luk. XVI k. 105: Les avis de Biaa a ce matin

sont, que quatre on cinq palatinats ont deputes jusque.« lii au Gr. Mare-

chal, quoique le Koi de Pologne j fut au bapteme... pour le prier d'a8-

sembler Tarriere ban et fassurer qu'ils seront tous a sa dispo-sition. II

mande Morstein qu'il se fait fort de contenir tout le monde en repos

jusqu'au retour du Roi de Pologne. Tene d. 20 kwietnia 1668 na k. 106:

Le palatinat de Sendomirie dans la revue, qu'il a fait le 9 d' Avril

a depute au Gr. Marechal pour Tassurer que dans la petite diet de

16 Ayril on y prendrait la resolution de monter a cheval et d'attendre

ses ordres... s'est tout a fait devoue au Gr. Mareclial... On peut faire

hardiment l'abdication sans peril principalement dans la conjoncture pró-

sente que les Cosaques et les Tartares sont entres en Moscovie. Tre
przemówie Sobieskiego dowodnie ujawnia sic z relacyi z przebiegu ge-

neralnego sejmiku w rodzie, podanej przez chorego wdztwa pozna-

skiego d. 26 kwietnia 1668. ,1 teraz na tym zjedzie wszystko podug

rady Wm M. Pana stao sie. Majestas Principis in veneratione, ale aby

resignet sceptra y ebymy sie tandem mogli wywika ex muliebrium

dominatuum adoratione — te sa omnium voto et suspirio'* (KI u czy ck i

nr. 143 str. .S60).

-) Hel cel nr. 142 str. 174 i nr. 147 s. 173. Szczegóowy rachunek

tak sie przedstawia: „Z sob wzia W 7000 i co, w Paryu odebraa
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I tu jeszcze przyjeday „ustawicznie" poselstwa „od

wszystkich województw w teje materyi. co i z Wielkopolski".

A z Wielkopolski, ze wieo odbytego „w Srzedzie" sejmiku

bardzo licznego (in hoc numerosissimo coetu Nobilitatis) przy-

szed list od dawniejszego delegata Skoraszewskiego z ta-

kiemi owiadczeniami: „Nietylkoja, ale wszyszy dzikujemy

WM M. Panu, e, idc torem wielkich przodków swoich,

nie opuszczasz Rzpltej w tym najopakaszym stanie... Imi
WM M Pana in summo cultu (=jest w najwyszej czci).

Tak rozumiej, e od Boga na to dany i zachowany (et

reservatus^, aby oywi konajc Ojczyzn". W^ tym czasie

Bonzy, przesiadujcy jeszcze w Warszawie, rozumia, e wo-

jewództwo sandomierskie powierzyo Sobieskiemu wadz dy-

ktatorsk, uchwalajc gotowo wsiadania na ko za jego

listami w razie, gdyby Jan Kazimierz spóni si z wyda-

niem trzecich wici; e i sam Jan Kazimierz z zupen ufnoci

da mu moc zwoania pospolitego ruszenia na obron kró-

lestwa. „I oto zarówno od dworu, jak od szlachty jest on

(Sobieski) wyniesiony do najwyszej potgi, jakiej Lubomirski

pragn, lecz nigdy nie posiada, albo posiada tylko pozor-

nie.... Urzdy i sama sia rzeczy daj t wadz Sobieskiemu,

który jej nie naduyje, lecz potrafi zuytkowa j legalnie,

tak samo, albo i bardziej, ni kto inny" ^).

e nie naduyje ^— to ju byo widoczne; e zuytkuje —
to byo mylnem przypuszczeniem Francuza.

Nie wiemy, w jakich wyrazach odpowiada Sobieski

poselstwom szlachty, ale wiemy, e si wybiera do obozu

W 12.000 ; Formontowie wypaci ju dotd mieli 4000 i sto kilkadzie-

sit zotych, od P. Bieliskiego poyczonych 6000; teraz 21.000, co czyni

wszystko 50.000 i kilkaset zotych. Prócz tego 1000 talarów na guziki

posao si. O starostwo kauskie jeszczem nie zawar kontraktu, bo ja

chc zadatku 20.000 w dobrej monecie, które teje godziny p. Graty na

wexel odda rozkae, skoro tu sie skoczy i podpisze kontrakt*

^) Helcel nr. 142, str. 174, nr. 143 str. 176. Kluczycki nr. 143

str. 160. Bonzy do Ludwika XIV d. 27 kwietnia 1668 w T. Luk. XIV,

k. 112.
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C30 kwietnia); e zaatwia „legacye" do hana. do paszów,

do hospodarów (wooskich), do hetmana zaporozkiego"; e po

wyjedzie z Pielaskowic pisa do ony (6 maja): „Teraz na

wojn id.... któ wie, jeli mi ca zim w Ukrainie zosta-

wa nie przyjdzie?"

Dwa miesice wszake spdzi na Rusi — maj i cay
prawie czerwiec, najprzód w Jaworowie. a potem w ókwi.
Prowadzi korespondencye z Konstantynopolem, Krymem.
Doroszek. „Ostatni miednic moj z nalewk (srebrn)

posaem wczoraj (5 maja) paszy sylistryjskiemu i ju si

teraz z szklenicy umywa musz". Wojsko zbierao si do

obozu pod Lwowem. Szerzya si obawa wojny tureckiej tak,

e nie mona byo znale dzierawcy na Kausz. Interesy

majtkowe wikay si wci. Z ksin Winiowieck i z Ko-

niecpolskim zacz si nowy proces. Przyjecha wprawdzie

do ókwi, oczywicie w pojednawczych intencyach, ks. Dy-

mitr Winiowiecki (d. 23 maja), ale ta wizyta bya Sobie-

skiemu wcale niemia: „Ledwom dosiedzia, bo racz W
uway, jaki wczas z takim gociem: i jenom si tego oba-

wia, eby mi by parali nie naruszy w oczach jego".

Rocznica wyjazdu Marysieki nasuwaa smutne i dranice

myli: „U nas tu, kiedy kto szlachcica zabije, to mu rok

wie siedzie ka; a jam prokreowa szlachcica, a t po-

nosz kar i jeszcze dusz, a daleko cisz i jakiej aden
ciszej nie mia i mie nie moe". „Biedny nawet pustelnik,

co w zoczowskich na puszczy osiad by lasach, by cnotli-

wym rok, czy wicej, a potem Icilka on do siebie od mów
poodmawia cho po wodzie i sabych potrawach... Ale mnie

to by na wiecie, midzy ogniem chodzi, a nie pali si,

jest rzecz do wiary niepodobna Jeszcze tak mam natur,

e cokolwiek nieszpetnych biaych gów trafi si do mnie

z supplikami, adna mi za nogi nie obapi, jeno w pó;

a w oczy zachodzi. Plunwszy tylko, czowiek P. Bogu si

oddaje" ^).

1) Hel cel nr. 143 str. 176, nr. U6 str. 180, 181, ns. US str. 1«5.
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Pod wpywem takich udrcze nagli Bonzy'ego, aby

z Marysiek w Parya coprdzej zawierano urnowe wzgl-

dem elekcyi Neoburga, bo nie moe on w takiej chwili po-

zostawa „na dwóch stokach" (entre deux selles \ a Mary-

sieka ma ju wraca do Polski ^). Im prdzej stanaby po-

dana umowa, tem prdzej skoczyoby si nieznone osa-

motnienie. „Cae lato w obozie strawiwszy, upracowawszy si,

ucierpiawszy, do jakich wracam delicyj ? Do pustych poko-

jów, do takiche myli i bezsennych nocy".

Ale coby na to powiedzia, gdyby si dowiedzia, Mar-

cin z Dembicy Dembicki, przywódca sejmikowy szlachty

sandomirskiej, który niedawno zaniós do grodu w Radomiu

manifestacy z powodu wizyty posa neoburskiego Giese'go

w interesie tej kandydatury?^-). Czy nie skreliby swego pod-

pisu z laudów województwa sandomierskiego, darzcych So-

bieskiego nieograniczonem zaufaniem? I wszystkie woje-

wództwa cofnyby niewtpliwie swoje owiadczenia i peno-

mocnictwa, udzielone w celu zabezpieczenia wolnej elekcyi.

Do przeczyta manifestacy sejmiku kowieskiego z dnia

6 czerwca „na odbicie spisku pp. postronnych... opiekunów

albo raczej natrtów". Wymieniona w niej wyranie, a z obu-

rzeniem kandydatura ksicia Neoburskiego, a proponuje si

„laudum i spisek" województw Wgo X. Litewskiego nawzór

koronnych, e „fide, honore et conscientia obligujemy si

') Jeden list do Bonzy'ego nosi dat 30 kwietnia 1668 z Pielasko-

wic u Helcia przy n-rze 142 s. 175, a Bonzy wspomina Lionne'owi pod

d. 11 maja (I. Luk. XVI k. 118) zapewne o drugim licie, poniewa wy-

raenie: „entre deux selles" nie znajduje si w tamtym.

") Ta wizyta staa si gonym skandalem, wszdzie opowiadanym

i przez Sobieskiego w licie do ony z d. 16 marca do obszernie przed-

stawionym. Oburzony Dembicki obchodzi wszystkich senatorów, a naj-

przód by u Sobieskiego. Manifestacya, zeznana w pitek po niedzieli rodo

-

postnej 1668, jest wydrukowana w Ksidze Pamitniczej Medekszy
nr. 147 str. 4il2. Raport Giese'go do ks. Neuburga jest wydrukowany

u Krebsa: Yorgeschichte u. Ausgang d. poln. Konigswahl, Zeitschrift

d hist. Gesellschaft f. d. Prowinz Posen 1887.
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przeciwko takowym wszystkim praw i swobód naszych gwa-
townikom, postronnym i domowym, pospolitem ruszeniem

vires et pectora nasze opponere ". Za pierwszym ordynansem

hetmana swego kady szlachcic viritim mia stan na po-

pis, a potem i „porzdkiem, w statucie o pospolitem rusze-

niu opisanym, i przeciwko wszelkim nieprzyjacioom praw

i swobód i wolnoci naszych de libera electione gwatowni-

kom, jako si cnym tej Ojczyzny synom godzi stawa i czy-

ni". Hetman. Micha Kazimierz Pac, w odpowiedzi na t
przesan sobie manifestacy deklarowa „statecznie przy

ojczynie stawa i jej swobodach" ^).

Czy mówi szczerze Micha Pac? Rczy nie moemy,
doczytawszy si w spóczesnej prawie depeszy Bonzy'ego, e
Krzysztof, kanclerz w. litt. zapewnia go pod sekretem przez

szwagra swego Mailly, e woli Ludwika XIV, a wic i kan-

dydaturze Neuburga opiera si nie bdzie. Prymas Pra-

mowski, wypakawszy si przez ca godzin nad poronion

kandydatur Kondeusza. podpisa now ugod z Bonzy'm na

korzy Neoburga. z zastrzeeniem tajemnicy -). Morsztyn

nie odstrycha si ani na chwil i gorliwie spenia wszelkie

posugi porednicz, a niedugo p(:')niej nawet pocztylioskie

w dorczaniu korespondencyi pomidzy Paryem i panami

polskimi,

Wic Sobieski, lubo nie zwiza si stanowczo, bo z on
jego ugoda nie dochodzia do skutku, gotów by przecie

kroczy znów po tej samej drodze, po której zabrn dawniej

do fakcyi francuskiej i do Mtew. Lubo „szlachcica pro-

kreowa", a wic za szlachcica si uznawa, nie skojarzy

si duchem ze szlacht i zawiód oczekiwania, e by jej „od

Boga dany i zachowany".

*) Medeksza Ksiga Pamitnicza nry 152, 154 str. 502, 504.

Nadto powtórzy Medeksza zapewnienie, syszane z ust Paca, e on „do

adnych praktyk przeciwnych ojczynie interesowa sio nie zwyk i nie

bdzie" (str, 505).

-j Bonzy de Lionne'a 29 czerwca i 8 maja 16fi8 w T. Luk. XVI k.

120, 147.
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Zbrataby si z ni. dalby si porwa prdowi jej myli
i pragnie, jak d. 7 marca na sejmie, gdyby si wród niej

znalaz na sejmiku, lub wród tumów pospolitego ruszenia:

ale nie pojecha do niej i pozosta w towarzystwie oligar-

chów. Jeszcze 30 maja, kiedy si dowiedzia o postanowio-

nem ogoszeniu abdykacyi „i bardzo prdko", zapowiada na

radzie senatu 10 czerwca, e mu przyjdzie „na ko wsia-

da" razem ze szlacht: ale nie wsiad. Mia i od króla list.

z Grodna pisany z daniem, aby na 10 Junii zjecha do

Warszawy: ale nie zjecha '). Bez niego odbyy si owe sceny

warszawskie 12, 13, 14 czerwca baga, zakl, padania na

kolana przed Janem Kazimierzem, który i sam „rzewno pa-

ka, ae si trzs i nie móg sów wymawia", gdy przed

licznie zgromadzonymi senatorami owiadczy postanowienie

zoenia korony i opuszczenia ojczyzny (patriam mutare).

Uczestnicy intrygi francuskiej obudnie pakali, bo tacy,

jak prymas Pramowski, ca komedy na wylot znali; inni

jednake doznali szczerego wzruszenia. Nareszcie 15 czerwca

rada senatu uchwalia, e sejm abdykacyjny ma si zebra

d. 27 sierpnia, dla obrania za posów sejmiki powinny si

byy odby 15 lipca; odoono je póniej na 23 lipca-).

Zdaje si, e na przypieszenie abdykacyi wpyn So-

bieski radami i doniesieniami swojemi. Wróci Jan Kazi-

mierz z Litwy do Nieportu pod Warszaw d. 18 maja,

a 24 donosi pokrótce onie Sobieski: „Dnia wczorajszego

zrana miaem niesychanie sia expedycyj do Dworu, którem

') Kluczycki. List Sobieskiego z Jaworowa 12 maja 1668 nr. 148

str. 370.

"i Chrapo w ickiego Dyaryusz (wyd. Rusieckiego, Warsz. 1815)

•str 41 — 43 zawiera krótkie, suche, ale spóczenie, z dnia na dzie za-

pisywane notatki; zasuguje przeto na pierwszestwo przed Kochowskim.

Cennymi s rósmie spóczesne raporty Bonzy'ego, z d. 13, 18, 29 czerwca

1668 w T. Luk. XVI, k. 131, 135, 138, 150. Ta tylko zachodzi nie-

zgodno, e wedug Bouzy'ego (k. 130) król kaza odczyta kanclerzowi

deklaracy abdykacyjn 11 czerwca, Chrapowicki za zapisa, ie consul-

tum de abdicatione zaczo si 12 czerwca o godzinie 11 na paacu.
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rk sw pisa musia, do samego Króla Jmci listów dwa".

Xie czytalimy ich, ale z poprzednich informacyj domyla
si moemy, e w sprawie abdykacyi Sobieski nie doradza

zwoki, lecz dogadza yczenicjm sejmików.

Teraz, gdy o deklaracyi królewskiej dowiadywa si

cay naród z obwieszczajcych uniwersaów prymasa, So-

bieski nie poczuwa si ju do adnych zobowiza wobec

szlachty. Tak mniema musimy, poniewa nie namacalimy

ani sowa, ani kroku adnego, wskazujcego na porozumie-

nie z ni A chwila bya wana. Korona i Litwa burzyy

si w oczekiwaniu niepewnej przyszoci. Wanie nadszed

czas, aby wystpi kierownik przed masy i rzuci im zro-

zumiae a sympatyczne haso.

W W. Ksistwie Litewskiem Micha Pac, kasztelan

wileski i hetman wielki nie uznawa ju wadzy Jana Ka-

zimierza, i wbrew jego woli iuszy wojsko pod Bezdzie;

oburzony tem Król Jm wyda uniwersay do województw,

aby „znosiy w^ojska litewskie", t. j. powoywa przeciwko

nim szlacht ^).

W województwie krakowskiem w Proszowicach d. 24

zebrao si 5000 szlachty. Zapady uchway, e na 10 lipca

ma si zebra pospolite ruszenie; e do Krakowa nie ma by
wprowadzon adna inna zaoga, prócz wojewódzkiego o-
nierza; e bramy, furtki i wszelkie dziury w murach maj
by pozamykane i pozatykane; e ma by zaproszony do tej

stolicy wódz t. j. Sobieski. Zamek zosta obsadzony przez

szlacht, hajducy odprawieni, chocia prymas napomina, e
postpowanie takie jest nielegalne, poniewa król jeszcze

panuje. Województwo sandomierskie sejmikowao te i wy-

dao nieprzyjazne wzgldem Jana Kazimierza postanowienia;

odrzucao z góry wszelkiego kandydata, któregoby zalecili

królowie lub ksita obcy -). Podobne usposobienie musiao

si objawi i na innych sejmikach.

*) Chrapo wieki Dyaryusz str.

-) Theatr. Eur. X. str. 817.
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Mamy wiadomo, lubo niedokadn, e przed kocem
czerwca wszystkie województwa koronne wysyay znów de-

legatów swoich do Sobieskiego^).

Podanego skutku poselstwa te nie odniosy : Sobieski

ani do Krakowa nie zjecha, ani pospolitego ruszenia pod swe

dowództwo nie obj. Wyjecha 25 czy 26 czerwca do obozu,

„aby jakokolwiek te nieszczsn ojczyzn uspokoi, na co

si bardzo nie zanosi, bo turecki cesarz wzi tych zdrajców

Kozaków pod swoj protekcy i cale na ich obron posa

kilku paszów, Tatarów, Woochów, Multanów i Wgrów,

i napisa do P. Kanclerza naszego bardzo surowy list, e
ich wzi pod protekcy swoj, aby ich cale zaniecha.

Jeszcze ja z nimi traktowa bd, t. j. z Krzakami; ale Bóg

wie jako si uda" '^).

Te sprawy kozackie, tatarskie i tureckie roztrzniemy

póniej; na tem miejscu powiemy tylko, e nie tak gronie

przedstawiay si w rzeczywistoci i e do dziaa wojennych

nie przyszo wówczas. Wysany by tylko pisarz polny kor.

Jakób Potocki we 2000 ludzi dla wzmocnienia zaogi w Bia-

ej Cerkwi d. 19 lipca. Korespondencya wykazuje nastpn

marszrut Sobieskiego: Sokal 7 lipca, Budow 12, obóz pod

Werb (Wioseczka z zamkiem nad jeziorem i rzek Ikwa o 2

mile na poudnie od Dubna) 19-go, niewymieniony „obóz"

zapewne pod Lachowcami 27 lipca i 2 sierpnia, a 15 sierpnia

pisa ju z powrotem ze swej ókwi^). Mógby zapewne

wczeniej przekona si o ponnoci postrachów wojennych,

gdy na pierwszych etapach musia otrzyma list Doroszeki,

datowany 20 czerwca st. st. z dalekiego obozu nad Hotw,
który donosi mu o powodzeniach swoich za Dnieprem i za-

») Bonzy do Lionne'a 29 czerwca 1668 w T. Luk. XVI k- 147.

2) Hel cel, list z ókwi do ony 22 czerwca 1668 nr. 150 str 186.

Nie sprawdza si data nowin warszawskich w Ksidze Pamit. Mede-

kszy str. 510, e Sobieski, odprawiwszy oktaw Boego Ciaa we Lwo-

wie, mia zaraz wychodzi do obozu pod Lachowice z JP.. wojewoda

ruskim i innymi pukownikami". Boe-Ciao w 1668 r. przypadao 31 maja.

«) Kluczycki nry 163, 165, 167, 169, 171. Werdum str. 166.

Korzon. Sobieski. T. II. 7
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biciu Brzuchowieckiego. Jeli Sobieski nie do rycho przej-

rza rzeczywisty stan rzeczy, to si tomaczy da chyba roz-

dranieniem przeciwko Winiowieckim, a szczególnie przeciwko

nienawistnemu sobie ksiciu Dymitrowi. Jemu, jako wieo
mianowanemu hetmanowi poln., przypadaa komenda nad woj-

skiem w razie oddalenia si hetmana wielkiego. Otó Sobieski

nie chcia mu komendy oddawa nawet w czasie zbierania si

wojska w maju, nie chcia widocznie odjecha, „majc ta-

kiego compagnon". W marszu przyby nowy powód gniewu

i obawy, gdy dogoni go Dembiski, pose z popisu woje-

wództwa krakowskiego, z doniesieniem, e „maj przestrog

od Xcia Jmci wojewody bezkiego (Dymitra), jakoby ma-

joris et minoris conditionis niektórzy obywatele chcieli pod

pozorem Neuburczyka dawnej francuskiej dokazowa faktii"

i e on sam, Dymitr, do tej fakcyi nie naley ^).

Na takie oskarenia Sobieski „odpisa" co szlachcie

przez Dembiskiego, a nadto czyni zabiegi, aby z Proszo-

wic i z Opatowa, t. j. od sejmików: krakowskiego i sando-

mierskiego posano do ksicia Dymitra raz, i drugi, i trzeci

z zapytaniem: „skd to ma? a wyda i skd t wzi prze-

strog". Zaley mu, „aby kiedykolwiek te ustay plotki (?).

Trzeba mocno przy tern stawa, bo wszystka rzecz na tem

zawisa". Wyprawia z naleytemi informacyami na sejmik

opatowski Stefana Bidziskiego, starost chciskiego i ko-

misarza Borka; Aleksandra Lubomirskiego, wwd krakow-

skiego, prosi o bytno na sejmiku w Proszowicach; przy-

jaciel Jabonowski mia pojecha na sejmik ruski do Wi-

szni; Potocki, podstoli koronny, waciciel Sokala, zjednany

wie wizyt, wybiera si do Beza; inni yczliwi mieli

uda si do Wodzimierza i Halicza 2). Caa ta agitacya po-

^) List 30 maja I668 z ókwi u Helcia nr. 147 str. 182. KI li-

czy cki, list z Budowa 12 lipca 1G68 nr. 163 s. 31)4.

^) List Sobieskiego do Aleks. Lubomirskiego u Kluczyckiego

nr. 163, str. 394—395.
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spolita. powszednia, zastpi nie moga osobistego wystpie-

nia i dziaania, jaliiego si po Sobieskim szlacbta spodzie-

waa. Jalco na sejmiliu opatowsliim elelicyjnym byy ju
krzyki i „przeksywanie" o diffideneyach. o fakcyach, o pole

francuskim i o Sobieskim ^),

Tymczasem Jan Kazimierz reskryptem z d. 24 lipca

1668 „gorco prosi" go, aby tak wszystkie swojego wojska

dysponowa obroty „eby tu i przed sejmem wczenie sta-

n i przez sejm zabawi si móg. Rozumiem, e WM do
jasny w tern widzisz i swój wasny, i Rzpltej interes, abym
w niebytnoci WMci zamysów moich nie koczy; ale i Ja

ycz sobie poegna si przynajmniej z WMci i przy ta-

kiej odmianie zay te rady i yczliwoci dowiadczonej

WMci okoo dalszego mego postanowienia. Ufam tedy mocno

przyjani WMci. e mnie i w tym jako znacznym terminie

nie odstpisz... Zwoywani ja tu wszystkich moich dobrych

przyjació, midzy którymi primatum WMci przyznawam;

prosz, chciej przyby do ich directii. Posyam i do Xcia

pana Wwdy bezkiego, aby tu zjecha, gorco go zacigajc,

a WM zawczasu pomyl, przy którym z pukowników móg

') List Stef. Bidziskiego do Aleks. Lubomirskiego z Januszowie

d. 31 lipca 1668 u Kluczy ckiego nr, 168 jest napinany niewyranie;

nie mona domyle si mianowicie, o jakim tu marszaku (sejmikowym ?)

mowa, e poblad i woa jak na mkach, kiedy Dembicki chor. sendom.

zwar si z nim „sowy niepiknemi... em cnotliwszy, ni ty". Odbija si

tu wszake burzliwy przebieg sporów o kandydatury cudzoziemców. So-

bieskiemu wprawdzie dano „quam optima verba", lecz Bidziski, wanie
ten od niego wysany do Opatowa delegat, nie wie, co mówi i robi

z Hetmanem tak pomieszanym tymi terminami". O tyche „plotkach"

Dymitra" wspomina Sobieski w licie z d. 27 lipca: „Nadto, co si stao

y o czem juzem pisa do WMPana y brata z Budowa, gorzej na wiecie

et sana remede sta si nie mogo". (Kluczycki nr. 167 s. 399). Fra-

suje si te Bidziski 26 sierpnia (tame nr, 174): „Jam mia od naszych

ludzi cudzoziemskich gorce listy, ebym si wróci na sejmiki: nie wiem

cale, czego si chwyci.... kiedy to bytnoci hetmaskiej tam chc.-j. a tu

(w ókwi) go te za haniebnie trzeba".

7*
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by bezpiecznie wojsko zostawi. Czekam tedy ju jak na

pewno i z ochot WMci, upewniajc o zupenej chci mojej" ^).

Jeeli wymienienie ksicia Dymitra w liczbie „dobrych

przyjació" byo nieprzyjemne, to wiadomo o powoaniu

jego do Warszawy zwalniaa Sobieskiego od powierzenia mu
komendy. Nadto Lubomirski Aleksander, Potocki pisarz woj-

skowy i inni panowie doradzali jazd na sejm: wic Sobieski

zdecydowa si ju w obozie, 27 lipca na podró warszawsk
po odprawieniu koa wojskowego, które posów swoich obra
miao. Wyjecha tedy z ókwi d. 15 sierpnia. 21 z Pielasko-

wic na Kozienice, Mniszew; w Warszawie 25, „pewnie stan
umyli" ^).

Sejm abdykacyjny zacz si d. 27 sierpnia i zako-

czy si zwrotem dyplomu elekcyjnego, wymian aktów ase-

kuracyi za abdykacy, wreszcie ostatniem ucaowaniem rki

Jana Kazimierza d. 16 wrzenia 1668 r.: nazajutrz odbyo

si jeszcze jedno posiedzenie, na którem prymas Pramowski,

ogosiwszy zaczte bezkrólewie, zada wyznaczeniu terminu

na sejmiki i na sejm konwokacyjny.

Owoczeni i nowoczeni dziej opisowie przedstawili do
wyranie i dramatycznie przebieg obrad, a szczególnie scen

poegnania ostatniego Wazy z reprezentantami narodu. Z uja-

wnionych obecnie sekretów dyplomatycznych moglibymy

podnie konszachty z agentem francuskim Lagrave, pozo-

stawionym w charakterze sekretarza JKMci po odjedzie

ambasadora Bonzy'ego. i podkreli kamstwa nietylko w po-

danej do odczytania karcie, ale i w ustnem, pozornie tak

szczerem i rzewnem przemówieniu Jana Kazimierza z tronu.

Ale na cóby si zdao takie ujadanie si o czcze sowa ze

starcem bezsilnym politycznie i zdeskredytowanym moralnie?

») Kluczycki w. 166, str. 398.

»j KI uczy ki nr. 167 str. 399, nr. 171 str. 405.
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Wszak widzielimy a nadto faszu, obojtnoci na los Ojczy-

zny i poziomego a kaprynego egoizmu w okresie czynnym,

w dziaalnoci osobistej jego: wic kady dzi z atwoci
zrozumie moe istotn warto zapewnie takich n. p. „Ska-

dam koron nie dla tego. ebym j komu inszemu woy
na gow, ale z samej szczerej mioci ku Waszmociom
czyni to, ebycie sobie obrali digniorem (= godniej szego)...

Ja Pana Boga prosi bd, eby to Wmociom inszym do-

skonaym nagrodzi sukcesorem, którego Wmociom wolne,

jakom sam zasta, zostawuj obieranie i bogosawiestwo

moje ojcowskie daj" i). W karcie, odczytanej przez pod-

kanclerzego Olszowskiego, mia odwag przypomnie synn
mow swoj z roku 1661, któr mu jakoby „mio dykto-

waa" -); suchacze za pamitali wybornie, ile nienawici

wyszafowa na wichrzenia i na wojn domow, eby tym

„waszmociom" narzuci Anguien'a, Kondeusza, Neuburga,

Teraz nie wymienia i nie zaleca adnego, ale z tego jedy-

nie powodu, e zalecenie jego nie pomogoby, i owszem,

zaszkodzioby pretendentowi. Stwierdzi wasnem wyznaniem,

e przegra w zupenoci spraw elekcyi vivente rege, w imi
której nka, rujnowa i demoralizowa Polsk w cigu lat

omiu. AYyznanie to przyjmujemy do wiadomoci podobnie,

jak sdziowie kryminalni uzupeniaj zebrany materya do-

wodowy przyznaniem si winowajcy. Ze spokojnem sumie-

niem owiadczy teraz moemy, e przewód sprawy, przed

trybunaem Historyi zagajony w rozdziale IV m, jest z rze-

czywistoci zgodny.

Wyszedszy z sali sejmowej na zamku królewskim,

wsiad do karety i bez pompy, bez orszaku odjecha do

swego prywatnego paacu na Krakowskiem Przedmieciu.

Odtd traci ju wszelkie tytuy do liczenia si midzy po-

stacie historyczne. Wiedziano te o póniejszych jego losach

^) Dyaiyusz sejmu abdykacyjnego puawski w Zbiorze Pamitni-

ków Historycznych Niemcewicza t. V str. 144.

-J
Mowa Króla Jmci ostatnia tame str. 151.
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zaledwo tyle, e wyjecha do Francyi, e umar d. 16 gru-

dnia 1672 w Nevers, gdzie w kociele Jezuitów ciao jego

spoczywao do 1675 r.; e w kociele St. Germain des Pr6s

w Paryu byo zoone serce jego i znajduje si dotd gro-

bowiec. Dopiero w ostatnich czasach dr. Wiktor Czerniak

zada sobie mozoln prac zebrania wszelkich ladów ycia

w „Ostatnich latach Jana Kazimierza po abdykacyi ^). Plon

jest obfity, ale nie wdziczny bynajmniej. Dowiedzielimy si

e ten inwalida monarchii tua si do lipca 1669 r. po Polsce

doznajc powszechnej obojtnoci lub wzgardy od szlachty,

ale speniajc „yczenie Ludwika XIV; e si naprzykrzy

królowi francuskiemu i Filipowi Wilhelmowi neoburskiemu

cigiem wypraszaniem datków pieninych, które Bonzy na-

zwa wprost „jamun" -); e niechtnie by przyjty w no-

wej ojczynie; e dopeniono wzgldem niego form grzeczno-

ci, lecz dano do zrozumienia ode dworu potrzeb zachowy-

wania incognito; e Ludwik XIV po jednokrotnem spotka-

niu w opactwie nie miewa z nim osobistych stosunków i nie

dopuszcza do przyj dworskich, lecz da mu siedm opactw

z dochodem 1.50.000 liwrów, a drugie tyle wyznaczy tytuem

pensyi; e, zostawszy dostojnikiem duchownym, Jan Kazi-

mierz nie przyj jednake wice duchownych, nie zrzuci

sukni wieckich i nie zaniecha tytuu królewskiego; e pra-

ktykowa dewocy ostentacyjnie, ale chtnie bankietowa i po-

lowa; e nie stroni od dam bynajmniej, a nawet dostarczy

•) Dr. Czermak: Z czasów Jana Kazimierza atudya historyczne:

Lwów 1893. Nakadem Seyfartha i Czajkowskiego, str. 133— 280.

^) Bonzy do Lionne'a 22 grudnia 1668 w T. Luk. XVI k. 862 :

Le roi de Pologne proprement demande 1'aumóne, comme Vous verrez.

11 sera toujours plus glorieux au Roi (de France) de la faire au a un

pauvre roi detrone, qu' a des Polonais ingrats. Zebraczem yciem na-

zywa te Marescotti, nuncyusz papieski jeszcze 22 sierpnia 1668 r. tu-

actwo po obcych krajach i doradza pobyt w kraju: a continuare nel

Regno senza andar mendicando da altri la vita. . e (król) molto odioso

ai Polacchi, che a cosi vii prezzo habbia capitulato la rinunzia di un

Regno di questa sorte in tempi tanto periculosi (depesza z Arch. Watyk.
w Tece Rzymskiej 1668 r. Akad. Um. w Krakowie).
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plotkarzom tematów do opowieci o dwóch tajemnych ma-
estwach : z wdow po marszaku THopital, a dawn praczk

z Grenobli, Marj^ Mignot i z Ann Gonzaga palatynow,

siostr nieboszczki Ludwiki Maryi.

P. Czermak roztrzsa uwanie wzmiank, znalezion

w korespondencyi prywatnej pani de Sc (udry?) do hr.

de Bussy Rabutin, e „król polski dosta apopeksyi (okoo

12 padziernika) na wiadomo o wziciu Kamieca przez

Turków" i dobrotliwie wnioskuje, e moliwem byo rozbu-

dzenie si uczu patryotycznych w osamotnieniu, wród cier-

pie fizycznych, a wic smutne wieci z kraju mogy przy-

pieszy postp choroby ex -króla.

Godzilib^-my si chtnie na cae rozumowanie i na

tak naturalny wniosek, gdyby nie stan temu na przeszko-

dzie tekst testamentu, spisywany d. 12 i 13 grudnia 1672 r.

przez dwóch notaryuszów za dyktandem lecego w óku
(w paacu opactwa St. Martin), ale „zdrowego na duchu i umy-

le" Jana Kazimierza. Niema tu ani jednego westchnienia

za Polsk, ani jednego yczliwego rozrzdzenia dla niej;

przeciAvnie, znajdujemy tylko jak najostrzej sformuowane

zamachy prawnicze, aby jej dostatki, a nawet prawa i pre-

tensye korony odda Annie Gonzaga Kliwijskiej, ksinej
palatynowej jako „jedynej i uniwersalnej dziedziczce: ywiec
(dzi: Saybusch, ogromna posiado dzieci arcyksicia Al-

berta), paac ogrodowy w Warszawie, reszt soli nie sprze-

danej w upach, sawne przez Zygmunta Augusta Polsce da-

rowane obicie „Potop", o które upomina si sejm abdyka-

cyjny, wreszcie dobra i sumy neapolitaskie po królowej

Bonie, naleno od Hiszpanii za okrty, sprzedane przez

Zygmunta III i jakie pretensye do ksit brunwickich.

Trudno skrztniej wycign z Polski, co byo do wzicia;

warto jeszcze przypomnie, e i zamek królewski by pozo-

stawiony bez stajni, powozów, sprztów, naczy, jak gdyby
Wazowie przywieli sobie to wszystko ze Szwecyi, jak gdyby
nie otrzymali po dawniejszych królach, lub nie nabyli z do-

chodów „stou" królewskiego w Polsce,
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Nie, Jan Kazimierz Waza nie ywi nigdy uczu pa-

tryotycznych; nie by nawet Polakiem. Krew Jagielloska

babki jego Katarzyny znika w mieszaninie krwi szwedzkiej

i niemieckiej, a wychowanie na dworze ojca dokonao zcudzo-

ziemczenia natury jego. Mówi po polslcu umia, i nawet

z efFektami oratorskimi, ale myle logik narodow i kocha
Ojczyzn sercem polskiem nie by w stanie; nauczy si tylko

uywa terminologii narodowej obudnie. Dziwnie skojarzone

w nim byy najszkodliwsze dla kraju przymioty i wady:

wspaniao i duma monarsza ^), obok nierozumienia godno-

ci osobistej do tego stopnia, e nie wstydzi si ebra i wy-

udza pienidzy w swoich poddanych lub u obcych monar-

chów; srogo w karaniu niszych oficerów i onierzy mie-

czem i stryczkiem obok pobaliwoci dla monych zdrajców

ojczyzny; ruchliwo i gotowo do wypraw wojennych obok

lenistwa i nieudolnoci w dowództwie i rzdach; ulego
onie i bieganie za cudzemi onami lub dziewcztami; de-

wocya, przeladowanie rónowierców, oddawanie bera swego

Najwitszej Maryi Pannie, fundowanie klasztorów, obok po-

niewierania przykazaniami Dekalogu, sprawiedliwoci i wi-
toci przysigi. Nie mona go oto wini, e mia gow
sab, e wszystko da sobie wmówi i myl, przez kogo
poddan, uznawa za wasna; ale mniej zrzdziby nieszcz.

') Pisa do. prymasa d. 4 lutego 1656, dowiedziawszy si o powro-

cie woJ6W'ody czyckiego z Wiednia z odmow.a posików; „Do Cesarza

Jmci za najwiksze motivum mielimy religi, ale jeli w tym nie ko-

rzysta... kania mu si oto wicej nie chcemy" (MS. nr. 1218 str. 4

w jednej z wikszych bibliotek warszawskich). W r. 1661 obraziwszy si

na Lisol za pewne odezwanie si o Kondeuszu, wzbroni mu wstpu na

pokoje królewskie i widywania si z senatorami, a nawet odmówi mu
audyencyi zadanej w imieniu cesarza. (Hirsch: Urk. u. Actenstiicke

z. G. Fried. Wilh. Kf. v. Brandbg. IX, s. 262. Wicej jeszcze pisa o wy-

nikych stad zatargach z dworem wiedeskim nuncyusz Pignatelli w de-

peszach cyfrowanych z 1661. Arch. Watyk., odpisy w Tekach Rzymskich

Akad. U m. Powiada Jan Kazimierz nuncyuszowi, i pragnie osi na

dewocyi w Rzymie, lub gdzieindziej w pastwie kocielnem, prosi nawet

o paszporty papieskie.
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gdyby zdolnym by do wdzicznoci, gdyby sabo umysu

i charaliteru nie czya si w nim z uporem i zawzitoci,

gdyby nie kama, gdyby mia serce dobre.

Spogldajc na znienawidziane zotówki Tiimpego, czyli

tak zwane tynfy, owoczeni Polacy upatrywali w cyfrze kró-

lewskiej „J. C. R." (Joannes Casimirus Rex) symboliczn

charakterystyk panowania: „Initium calamitatis Regni" =
pocztek klsk Królestwa. Niesusznie. Jan Kazimierz

odebra od wyborców swoich królestwo ju spustoszone

w trzeciej czci przez Chmielnickiego i zniesawione klsk
pilawieek. Kie od niego wyszed pocztek sprawy kozackiej

i zepsucia w stanie rycerskim. Przed nim korzy si Chmiel-

nicki nawet pod Zborowem przy niezmiernej rónicy si mu-

skularnych, które w-alk toczyy. A pod Beresteczkiem Jan

Kazimierz bd co bd odwanie i chlubnie przewodniczy

w zwycikim boju obroców cywilizacyi i z hordami stepo-

wego hultajstwa. Do ciagnienia najazdu szwedzkiego przy-

czyniy si wielce jego wady i winy, ale wicej zawinia

szlachta pod Ujciem i pod chorgwiami wojska kwarcianego.

Po ustpieniu za granic Jan Kazimierz wróci przecie na

pole walki, 'chocia nie z wasnej inicyatywy, i sawnym
uniwersaem z d. 20 listopada 1655 r. powoa na obron

ojczyzny ju nie sam szlacht, lecz „ludzi wszystkich kon-

dycyj i stanu", wszystkie klasy i warstwy narodu. „Jeden

do drugiego, trzeci do dwóch, czwarty do trzech, pity do

czterech i tak per conseuens by te kady i z wasnymi

poddanymi zgromadcie si, a gdzie suszna, na jaki odpór

zwiedcie si. Tam sobie wodza obierzecie dopiero. Jedna

do drugiej kupy wicie si i suszne ju wojsko z siebie

uczyniwszy, wodza nad niem wiadomego obrawszy, osoby

Naszej poczekajcie". Czy sam takie wezwanie wymyli?
Nie wiemy, ale widzielimy przez cay cig 1656 roku jego

instrukcye i rozkazy
,

powtarzajce zasad powszechnego

zbrojenia si; widzielimy, e pozwala czeladzi obozowej, po-

spólstwu, haramzie, i do szturmu na szace szwedzkie przy

zdobywaniu Warszawy. Dzi wspominamy z przyjemnoci,
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upamitnian obrazami i medalami, wyrzeczon przez niego

d. 12 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obietnic wy-

zwolenia wocian od ucisku panów ^): nie dotrzyma jej

wprawdzie, aniwspomnia nawet póniej a do koca ycia;

ale na razie, w chwili krytycznej zbawienne dla ocalenia

kraju osign korzyci z uycia chopskiej pici na Szwe-

dów. Na polach bitew nie zhabi si nigdy ucieczk, ani

tchórzostwem nawet wród przegranej. Wjecha tryumfalnie

do Wilna i byby zakoczy wojn moskiewsk pomylniej,

ni szwedzk, i utrzymaby Prusy Ksice, tak arliwie

ebrzce opieki jego przeciw Fryderykowi W^ilhelmowi, gdyby

za on nie poszed na sub do króla francuskiego.

Mimo popenionych bdów i naduy, które wywoay
fatalne zastosowanie „wolnego nie pozwalam (liberum veto),

Jan Kazimierz jeszcze na sejmie 1661 roku posiada tyle

szacunku i uroku, e przeszedby do historyi z dobr saw,
z wdziczn pamici. Ale od chwili owiadczenia si izby

poselskiej przeciwko mowie jego o elekcyi przedmiertnej

datuje si gboka rozterka pomidzy nim a narodem

szlacheckim; przez gwacenie konstytucyi z roku 1662 p. t.

„Reassumpcya praw o wolnej elekcyi" wstpi on na drog
wrcz nielegaln, która wioda go ku nowym coraz prze-

stpstwom politycznym i upadkom moralnym, a doprowa-

dzia do znanej nam katastrofy. Pierwszy z Wazów narazi

Polsk na utrat Inflant, zuniowanych z ni przez Zygmunta

Augusta, odzyskanych staraniem Stefana Batorego; ostatni

wyzwoli niebezpiecznego Brandenburczyka z wzów lenni-

ctwa, reskryptem osobistym zmniejszy z 2ch tysicy na

1500 piechoty posiki wojenne, obiecane przez tego elektora

*) Zauski, Epistolae liist. familiares I, str. G: Cum vero magno

cum animi mei dolore luculenter videam propter gemitum et opressionem

hominum conditionis plebeiae in Eegna mea immissa a Filio Tno (N. Ma-

ryi Panny)... flagella pestis, bellorum et aliorum malorum per hoc septen-

nium, promitto insuper ac voveo me serio cum uniyersis ordinibus pace con-

stituta rationes omnes iulturum ad a^ertenda maa atque procuraturum

ut a gravaminibus et oppressiouibus iniustis populus Kegni mei eximatur,
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traktatem bydgoskim, samego traktatu nie pozwoli nigdy

poda do wiadomoci sejmu; podobnie osobistym i tajemnym

reskryptem omieli ksicia kurlandzkiego do przywaszcze-

nia sobie powiatu Piltyskiego, do uszczuplenia praw zwierz-

chniczych korony polskiej zakazem apellacyj od wyroków

ksicych 1); wreszcie przez odcifignienie si wojennych od

teatru wojny moskiewskiej spowodowa oddanie carowi Smo-

leszczyzny. województwa Czernihowskiego, Ukrainy Zadnie-

przaskiej z Kijowem. Nad grobem Jana Kazimierza nale-

aoby zamiast napisu, umieszczonego w kaplicy Wazów na

Wawelu, wyry gorzk skarg z Psalmodyi Kochowskiego:

„Niedawno od Czarnego morza a do Batyckiego oceanu

cigny si wzdu okolice nasze, a od Krpaku i wgier-

skich Alpes wszerz a w mrone zachodzio Tryony. Teraz

spustoszone jedne, drugie zawojowane kraje, a my we rodek

zamknieni, kurczymy si jak skóra od ognia, albo krew

zbiegajca ku sercu. Któ nam wróci przeszych zwyciztw

ozdoby? kto odnowi zote lata pokoju, cnot i szczciem

kwitnce?"

Po mierci naród przebaczy mu, bo sprowadzi zwoki

jego z ziemi obcej do Krakowa i zoy je w grobach kró-

lewskich na Wawelu, ale zadanych przez niego klsk ma-

teryalnych i umysowych naprawi nie zdoa. Zanarchizo-

wana, sfanatyzowana, ociemniaa, zdemoralizowana politycznie

Rzeczpospolita stacza si bdzie w otcha caym ciarem
win tego nieszczsnego panowania.

*) Tajemnice te wyday sio dopiero na sejmie jesiennym 1670 r.,

gdy przy roztrzsaniu dyplomu Confirmationis Jurium dostarczyli wy-

janie Rey, wojewoda lubelski i Olszowski podkanclerzy kor. Ich mowy

poda Kazim. Zawadzki (Hist. Arcana, Cosmopoli 1699 str. 192— 195).

Wyranie tu napisano: Cum plurimi urgerent Pactorum Bydgostiensium

publicationem, de quorum Tractatu nuUam penitus Euestrum Ordinem

in hanc usque diem habuisse notitiam, ita eorum conteuta cum approba-

rentur, rei ignotae stetisse ratificationem.
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Nikt nie zauway, e na tym samym sejmie wrzenio

wym 1668 r. dokonaa si druga abdykaeya bez ceremonij

i wymiany dyplomów, bez mów i ez udanych, ale w skut-

kach waniejsza: Sobieski przesta by królem serc i umy-

sów szlachty. Daremnie poszukiwalimy w dwóch spóczenie

spisanych dyaryuszach sejmowych i w póniejszych opowia-

daniach pisarzów ladu jego czynnoci lub chociaby jakich-

kolwiek wpywów. Znalelimy tylko u Chrapowickiego notatk

o bankiecie, wydanym d. 2 wrzenia, a w dyaryuszu pu-

awskim drug wzmiank, e d. 16 wrzenia, gdy Jan Ka-

zimierz wygasza ostatni swoj poegnaln mow, obadwaj

marszakowie, t.j. poselski, Sarnowski i wielki koronny So-

bieski de mor (= wedle obyczaju) poszli do niego z laskami

i stali przy jego krzele,

Wic do ostatniej chwili wystpowa jako wierny pod-

dany JKMci.

We dwa dni potem d. 18 wrzenia Micha Pac, hetman

w. litt., „zapuci si do stancyi'' jego dla naradzenia si

„okoo dyspozycyi wojsk, jakaby pospolitemu dobru i bez-

pieczestwu Ojczyzny naszej w teraniejszym razie con-

grueret" oraz dla upewnienia o szczerej chci swojej czy
w nim zamiary i zdania; lecz nie zasta go w domu i w mie-

cie i). Sobieski wyjecha ju do Gdaska na spotkanie wra-

cajcej Marysieki.

Wic i na sesyi 17 wrzenia po ogoszeniu bezkróle-

wia ani on szlachcie, ani szlachta jemu nie mieli nic do po-

wiedzenia.

Zasiadali w izbie poselskiej Dembicki i Skoraszewski,

i wszyscy ci, którzy przewodzili na gstych tegorocznych

sejmikach: ale có mieli teraz mówi, gdy ich poprzednie

listy, poselstwa i lauda pozostay bez skutku, gdy na wszyst-

kie ich wezwania i offerty najhojniejsze Sobieski nie stawi

si i hasa adnego nie wyda?

') Kluczycki nr. 177, str. 411.
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On zachowywa tajemnicze milczenie, jak si domy-

lamy, dlatego, e nie odebra zawiadomienia od Marysielii

o zawarciu z ni „traktatu" co do opactAva i szary dla ka-

walera d'Arquien etc, a przyjaciel Bonzy, odwoany z amba-

sady reskryptem swego króla z d. 25 kwietnia, po dugiem
ociganiu si ze wzgldu na oczekiwany skutek rekomenda-

cyi od Jana Kazimierza do Rzymu o kapelusz kardynalski

wyjecha z Polski d. 13 lipca i ywem sowem wpywa ju
nie móg. Sobieski pozostawa wci w tym samym stanie

wahania i niepewnoci, jaki odbi si w licie z d. 30 maja:

„Trzeba, eby Bouquet koczy prdko, bo wspomni sowo
de la Poudre. e zwlok les Essences i nic ze wszystkiego

nie bdzie, a po czasie nie bdzie czasu radzi i zabiee
temu: i tak ni za to, ni za owo przyjdzie wzi Neuburga

dla tego, e inszego na dordziu nie bdzie". Podobnie list,

datowany w dniu abdykacyi 16 wrzenia do elektora bran-

denburskiego w odpowiedzi na jakie propozycye, czynione

przez Niemirycza, wyraa potrzeb „dojrzalszej rozwagi i przy-

zwolenia caej Rzpltej" w sprawie tak wielkiej wagi ^).

T spraw jest niezawodnie kandydatura ksicia neo-

burskiego, któr elektor popiera.

W tak chwiejnym stanie umysu z czeme mia ode-

zwa si Sokieski do szlachty, która pragna „wywika si

ex muliebrium dominatuum adoratione" (= z pod panowania

niewiast) — on, który wanie podda si pod wadz swo-

jej pani, swojej niewiasty.

By sposób wyborny rozwizania wszelkich zawika
i wtpliwoci — sign po koron. Wszak Marysieka

chtnie wyrzekaby si taburetu w „paacu zaczarowanym"

dla tronu w Warszawie; nie daaby opactwa francuskiego

dla brata, wiedzc, e bdzie moga da mu niegorsze opactwo

w Polsce; przebolaaby utrat spadku Espouesse, dostawszy

królewskie dochody i skarby. Niema wtpliwoci, e sama

zrobiaby obrachunek i powziaby szybka decyzy, gdyby

^) Kluczyckt nr. 176, str. 410.
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widziaa z blizka, czem by jej Celadon dla Polski na wiosn

i latem 1668 r., i dokazaaby z wiksz atwoci tego, co

si stao w r. 1674.

Ale ten sposób nie przyszed do gowy Sobieskiemu

ani przez sen. Dlaczego?

Bonzy upatrywa w jego charakterze lenistwo, niedbal-

stwo, brak ambicyi i niewiadomo wasnej potgi '). Po

wyprawie podhajeckiej o jakiemkolwiek niedostwie woli nie

mogo by mowy: wic musimy szuka przyczyn w poj-

ciach politycznych i w skromnoci serca jego.

Jako szlachcic z przekona, zna warto krwi swojej

w porównaniu z plebejuszami, ale te nie uznawa jej za

podobn do krwi królewskiej, i monarchów zalicza do wy-
szego gatunku istot ludzkich. Chocia w poufnej korespon-

dencyi, a zapewne i ustnych rozmowach z on, nieraz wy-

nurza si ze skargami i utyskiwaniami na „kupca pary-

skiego" czyli „aptekarza", nigdy przecie nie uchybi mu
uszanowania i posuszestwa, jak widzielimy, a do ostat-

niego dnia panowania. Tylko przez Denhofow omieli si

wpywa, aby nie odkadano abdykacyi, której tak natar-

czywie domagay si sejmiki. Moe obawia si posdzenia

o knowania rokoszowe i na czele szlachty stawa nie chcia,

eby nie trafi przypadkiem na drog Jerzego Lubomirskiego,

z którym niedawno walczy.

') Itaport spoiny do Lumbres'a i Bonzy'ego do Ludwika XIVgo

z dnia 17 kwietnia 1665 w T. Luk. XIII k. 122: II n'a pas encore

pris possession de la charge du Gr. Marechal... soit que tout cela procede

de sa lenteur et de sa irresolution naturelle, soit qu'il veuille gagner

temps. W depeszy do Lionne'a d. 8 stycznia 1669 Bonzy wyraa sie

w ten sposób: Le gr. marechal a un bonheur qui n'est pas concevable,

car ii a des amis et du credit sans en vouloir et sans en prendres soins.

et tous ceux, qui blament son inapplication et se plaignent de sa paresse,

sont k ses pieds tous les jours et disent qu'avec lui on at out: tant Pauto-

rite et Teclat de ses postes le rendent considerable et nect^ssaire et s'il

avait de Tambition et la connaissance de tout ce qu'il pourrait, ii aurait

des Yues encore plus eleyees (T. Lukasa XVII, k. 4—5).
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Co do przyszego elekta rozumia, e mona go szuka
tylko w monarszych rodacii Europy. I nie on jeden tak

myla. Przypomnijmy sobie ow lustracy wszelkicli moli-

wych kandydatów do korony polskiej, jaka si odbya na

radzie senatu w Tczewie w 1659 r. Obecnie za, nazajutrz

po dokonaniu abdykacyi, d. 17 wrzenia 1668 r. prymas

Pramowski . donoszc o tem papieowi , zamieci takie,

wielce charakterystyczne wyraenie: „Dla tego królestwa

katolickiego (Polski)... gdy nie moemy dosta króla w domu

u siebie, musimy koniecznie szuka monarchy gdzieindziej,

nie wiedzc i nie domylajc si, kogo przeznaczy do tego

tronu Opatrzno Niebieska" ^)-

Zapatrujc si z takiego punktu widzenia na przysz
elekcy, dla czegóby nie mia godzi si na kandydata

francuskiego? Nie widzia nic zdronego w dogodzeniu y-
czeniom uwielbianego „wielkiego" monarchy. Ludwika XIV.

Razi nas targ o wynagrodzenie za gos wyborczy urzdami,

tytuami, dobrami ziemskiemi i pienidzmi, przedewszy.stkiem

pienidzmi, bo „pienidze grunt" l'argent surtout, car ce

sont des choses portatives" : ale Sobieski uznawa to za

suszn naleno, poniewa wielkie z wasnego majtku po-

nosi ofiary i posiadanych mia wyrzec si urzdów. Wpraw-
dzie popycha go do takich targów lepa mio do Mary-

sieki, ale sumienie jego pozostaje w spokoju pod wpywem
faszywego mniemania, jakoby ukady z królem francuskim

naleay do spraw „domowych", któremi ona zawiadywa
moe bez szkody dla spraw publicznych -). Tak samo dbaj

') Zauski Epistolae historico - familiares Braunsbergae 1709, t. I,

str. 64.

^) Charakterystyczne rozumowanie znajduje si w licie z d. 18

marca 1668, u Helrla nr. 135 str. 162 163: „U faut que le 11 deelare

justement, ce qu'il fera pour la Poudre et le Bounet, et les Essences,

car ii n'est en rin engage... Nadewszystko m. s. trzeba koniecznie, eby
Bukiet jak najprdzej si popiesza i przyjeda a son cher Celadon. .

Miawszy tak wiele spraw publicznych na gowie, niechby domowemi
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O swoje sprawy „domowe" i targuj si o pienidze inni se-

natorowie, urzdnicy, oficerowie, pani Deniofowa, Jan Ka-

zimierz — wszyscy ci, z którymi si styka w stosunkach

codziennych. Nie skada przecie lubów ubóstwa dobrowol-

nego. A i tacy, którzy poddawali si reguom najsurowszych

zakonów, nawet jezuici owoczeni uganiali si za mamon.
Duch czasu nie sprzyja bezinteresownoci. Europa, wyszed-

szy z okresu walk religijnych, przeja si teoryami poli-

tycznemi; przewodzili w niej ju nie reformatorowie i kazno-

dzieje, lecz dyplomaci; wszdzie te rozpocieray si in-

tryga, przedajno, upiestwo, wszyscy z politycznej roboty

cignli dla siebie korzyci osobiste. Tylko gdzieindziej ta

robota odbywaa si w imieniu i na rzecz swoich królów.

S to okolicznoci agodzce win. Otoczenie wywiera

na czowieka wpyw przewany. Naley te bra w rachub

i pospolite wady pastw elekcyjnych i demoralizacy, wszcze-

pion przez Ludwik Mary.

Ale wina bya, poniewa na sejmach po razy kilka

byy potpiane i zabraniano praktyki z cudzoziemcami. Po-

czucie narodowe osabo i wypaczyo si w stanie senator-

skim, lecz odzywao si jeszcze wyranie w masie szla-

checkiej. Gdyby si do niej zbliy Sobieski, byby unikn
winy i uleczy swoje pojcia polityczne od zakaenia. I teraz

przecie, o ile rozumia sprawy „publiczne" i dobro ojczyzny,

zdolnym by do wszelkich dla niej usug, do ofiar z mienia

i ycia. Nie poczuwa si do winy, poniewa nie rozumia

poj i da masy, poniewa obraca si w kole zdemora-

lizowanej oligarchii. Skromno, wierno królowi, wdziczno
wzgldem dobroczycy^ swego w tym razie stay si zawad
do zblienia si i zbratania si z lepsz czci narodu. Std
wielka wynika szkoda.

wszystkiemi zawiadyway les Essences... a uczyniwszy 28 (elekcye), roz-

porzdziwszy swoje rzeczy dobrze i porzdnie, uczyniby to la Poudre,

coby rzewnie Bukiet chcia, na co mu daje paroP.
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Bohater, jedyny godny tronu kandydat, pozosta w su-
bie u króla cudzoziemskiego, domaga si oznak jego liberyi,

postrada zaufanie narodu szlaclieckiego. Polska pogry
si znowu w rozterki wewntrzne i coraz dotkliwszym ule-

ga bdzie klskom.

Oto najwiksza niedola jego i nasza!

^, '^^ S, v*4 0-,

Korzon. Sobieski T. II.
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Elekcya w rzeczywistoci.

A do Gdaska wybieg Sobieski na spotkanie wraca-

jcej z Parya maonki i niewidzianego jeszcze syna „na-

szego pana Ludwika Henryka Jakuba". Takie imiona dano

mu na chrzcie d. 18 maja ku uczczeniu ojca chrzestnego,

króla Ludwika XIV i matki chrzestnej, Henryety królowej

angielskiej, wdowy po Karolu I, a na ostatku dopiero dziadka

swojego. Sobieski, otrzymawszy w swoim czasie doniesienie

o chrzcinach, nie spiera si z on, lecz znalaz rodek

pojednawczy: „tam bdzie Louis Henri, a tu Jakób" ^). I po-

stawi na swojem. Od chwili przyjazdu na ziemi polsk,

syn by nazywany Jakóbem, w pismach Jakóbem Ludwi-

kiem; imi za Henryk poszo cakiem w niepami.

Ale w sprawach polityki Marysieka obja nieogra-

niczone panowanie nad umysem Celadona i Morsztyn, który

dotychczas sprawowa kierownictwo wedle wskazówek, otrzy-

mywanych z Francyi od Bonzy'ego, zó}-! je, wyznajc

^) Helcel nr. 149 str. 186, 187. Przybycia Marysieki spodziewa

si Sobieski na Sty Micha t. j. 29 wrzenia: Kluczycki nr. 169

str. 402, lecz z listu Niemierzyca (tame, ur. 179 str. 41.3) wida, e
spotkanie maonków nastpio przed 20 wrzeniem 1668; za u Helcia

Cz. II nr. 16 str, 202 wskazuje jako miejsce spotkania Astrys, zapewne

przed Gdaskiem, nam nieznane.
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swoj bezsilno ^). Osi za wszystkich marze, projektów

i ukadów stanie si teraz polepszenie losu rodziny d'Arquien.

Tej rodziny Ludwik XIV nie zaszczyca swa ask,
a nawet nie lubi; wcale te nie yczy sobie przesiedlenia

maonków Sobieskich do Francyi. Minister de Lionne by
u Marysieki w jej mieszkaniu dwa razy: 4 maja i 13 lipca,

suclia ze zgorszeniem jej da, rozrosych ju do liczby

9 punktów, i adnej umowy z ni nie zawar ^). Podobnie

Kondeusz nie chcia dogodzi jej pretensyom co do skaso-

wania testamentu Guitaut i wydania dóbr Espouesses, na

których stary Arquien mia 50 czy 60, a rachowa 500 do

600 tysicy. Nawet upragnionego taburetu nie zdoaa sobie

wyjedna natarczywa niewiasta, chocia Ludwik XIV w re-

skrypcie, wysanym d. 30 sierpnia do Sobieskiego, nazywa
go swoim „kuzynem", a j „kuzynk" ^).

Wrócia wic Marysieka srodze rozalona i rozgnie-

wana za doznan pogard; przelaa te swoje ale w serce

ma. Nie do tego wszake stopnia zrazia si. iby miaa
zaniecha swej suby w wydziale spraw zagranicznych rzdu
francuskiego. Owszem, pierwszym jej krokiem, uczynionym

po powrocie do Polski, byo zamanifestowanie wszechwadzy

*) List Morsztyna z d. 5 padziernika 16G8 T. Luk. XVI k. 176:

Je fais tout ce qui est necessaire aupres de Mr. le Grand Marecbal, mais

ce ne sera plus ma direction apres le retour de Mme sa femme.

^) Depesze Lionne'a de Bonzy'ego w T. L u k. XVI 20 kwietnia rozkaz

nawizania ukadów, o ile dania nie bd wygórowane (k 103), 4 maja
sprawozdanie z wizyty u Marysieki; dania jej: 1) tytu duka i para,

2) buawa marszakowska, 3) order w. Ducha, 4) dobra wartoci 100.000

talarów, 5) w gotowinie lOO^OOO talarów, 6) dom w Paryu, 7) wyku-
pienie Pucka od Gdaszczan, to wszystko dla ma, 8) szara porucznika

gwardyi przybocznej (gardes du corps) dla brata, 9) dobre jakie opactwo.

II est aise voir qu'elle ne negocierait que sur le fondement de leur ta-
blissement en France, a quoi S. Mte ne veut point songer (k. 116, 117);

l'ó lipca 1668. Relation de ce qui 8'e8t passe entre Mme la Grand Marechale

de Pologne et le sieur de Lionne k. 155.

^) Lionne do Bonzy'ego 15 lutego i 30 kwietnia 1669 w T. Luk.
XVII. k. 143. XVIII k. 43—44. Reskrypt w T. Luk. XVI k. 159.

8*
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nad mem. Przesaa do Bonzy'ego list pod dat 11 pa-

dziernika, pisany swoj rk w imieniu Sobieskiego i przez

niego oparatowany, z energiczn deklaracy, e na dotychcza-

sowych obietnicach nic si nie zbuduje, e pierwszym arty-

kuem umow}'^, która moe nie by zawart, powinno by
nadesanie patentu na opactwo dla szwagra kawalera d'Arquien

i zakupienie domu Monerofa. W przypisku „sekretarz tego

listu" t. j. sama Marysieka upominaa si o pensy swojak).

Demonstracya taka wypada na czasie. Ju wojna

dewolucyjna zakoczya si traktatem Akwisgraskim; Kon-

deusz „przez czuo nadzwyczajn dla syna swego", zapra-

gn znów korony polskiej i Ludwik XIV kaza Bonzy'emu

wraca do Warszawy. W instrukcyi, danej mu 15 padzier-

nika 1668 r., i w reskrypcie do Stanów Rzpltej zaleca

Filipa Wilhelma ksicia Neuburg, ofiarujc na rzecz jego

naleny sobie dug 2,300.000 liwrów, ale jednoczenie przesa

dyplom dla Sobieskiego z zapewnieniem czterech ask (paro-

stwo, tytu duka, order w. Ducha i dany przez jego on
dom w Paryu) za obiór ksicia Kondeusza lub Anghien'a.

Ta dwoisto decyzyi bya motywowana koniecznoci

uwzgldnienia propozycyj Polaków, którzy „mogli nawróci

si do nich (do ksit francuskich), nie bdc proszeni"

oraz okazanego przez nich wstrtu do ksicia Neuburga.

Dodany by te dyplom na pensy doywotnia po 12000

liwrów na rok, liczc od dnia dokonanej elekcyi '^).

1) T. Lukasa XVI k. 179—180.

') Memoire du Roi au S-r Eveque de Besiers retournant en Pologne

w T. Luk. XVI k. 183, list wierzyteiny dla niego adresowany do Stanów

Rzpltej: Tr^s chers et grands amis. allies et confederes, tame k. 185 5

Brevet en faveur de Telection de Mgr le Prince pour Mr. Sobieski k. 186'

Sa Mtó ayant egard a des offres si avantagenses a Mgr. le Prince de

Conde et a M. le Duc d'Anghien aux quels les Polonais pourraient revenir

sans etre recherches vu les avis que sa Mte recoit de toutes parts de

leur arersion pour M. le Duc de Neubourg, considerant que 1'election

a la couronne de Pologne de Tun ou de i'autre depend principalement

de Pappui et faveur du Sr. Grand Marechal... et du nierite particulier

dudit Sr. Marechal"... Brevet de pension pour Mme Sobieski k. 187)
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Otó i wszczynaa si na nowo igraszka dyplomatyczna,

o tyle od poprzedniej dowcipniej sza, e ambasada francuska

jawnie miaa popiera kandydatur nowobursk. a tajemnie

kondeuszowsk. Ktobv chcia studyowa stron dramatyczn

takiej komedyi, znajdzie obfity materya w licznych i dugich

depeszach, jakie kryy pomidzy rónemi miastami Polski

a Paryem lub zamkiem St. Germain en Laye; dla nas

wszake wystarczy moliwie najkrótsze sprawozdanie z ich

treci.

W Warszawie od wyjazdu Bonzy'ego bawi podrzdny

agent francuski Lagrave w charakterze sugi Jana Kazi-

mierza. Ale 22 padziernika przyjecha znany z dawniej-

szych misyj pose Kondeusza opat Courtois, zasign zaraz

wiadomoci od Morsztyna i napisa d. 24 padziernika do

Marysieki z doniesieniem, e ma dorczy jej list od swo-

jego pana. Z odpowiedzi dowiedzia si, e Sobiescy przy-

jad do Warszawy 10 albo 11 listopada na sejm konwo-

kacyjny i e wtedy ma si zgosi cichaczem do mieszkania

Morsztyna, gly u siebie, nawet w sypialnym pokoju So-

bieski nie mógby z nim rozmówi si, bdc obserwowany

wci przez jakie 500 ub 600 osób. Pierwszem zadaniem

wedle instrukcyi miao by odsunicie sejmu elekcyjnego

do marca roku przyszego, iby Kondeusz mia czas przyby

morzem do Gdaska, lub w przebraniu przez Ulm, Wiede
albo Preszburg na ldow granic Polski ^).

Sejm konwokacyjny mia si zacz d. 5 listopada

1668 r., w poowie za padziernika odbyway si sejmiki

do burzliwe, w Koronie bowiem rozerway si cztery a w tej

liczbie ruski. Sobieski nie T^-y^wiera na nie adnego wpywu
i sam nie odczuwa wytwarzajcych si na nich prdów,

poniewa spdzi blisko dwa miesice w zupenem odoso-

odwolany 25 padziernika i zwrócony 18 listopada k. 208. Wszystkie

cztery dokumenty sa datowane 15 padziernika 1668 z Chambord.

') Courtois do Lionne'a 26 padziernika, 2, 5 i 6 listopada 1668

w T. Lukasa XVI k. 211, 223, 224, 23 i, 242.
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bnieniu od rzeszy szlacheckie), przebywajc w PrusacL^

z któremi nie wizay go nigdy adne stosunki ywego obco-

wania. Mia ochot dosta Puck, królewszczyzn, trzyman,

przez Gdaszczan w zastawie (za koszta, poniesionie w inte-

resie Rzpltej podczas wojny szwedzkiej wiatach 1656— 1658);

zamieszcza w liczbie punktów, dan3xh od Francyi, spat
nalenoci zastawniczej w kwocie <S0 000 liwrów; jedzi te
do owego Pucka zapewne dla ogldzin, ale bez adnego

skutku praktycznego ^). „Lubo nie mia nic tak osobliwego

w Gdasku do czynienia", przeduy tam swój pobyt, ocze-

kujc przez dziesi dni na przyjazd Michaa Kazimierza

Radziwia; potem puci si na Elblg do Gniewu, starostwa

swego. Tu doczeka si miej wizyty szwagra, wybiega do

Malborga i Torunia dla umieszczenia tam zaóg z pod ko-

mendy zaufanego Koryckiego, a koo 10 lub 12 listopada

mia „w kupie" z rodzin Radziwiów stan pod Warszaw.

Przed ukazaniem si na sejmie chcia „zemkn si do

Ujazdowa na dzie i drugi dla zniesienia si z Imp. kan-

clerzem koronnym (Leszczyskim) i z Imp. podskarbim"

(Morsztynem, niedawno mianowanym przez Jana Kazimierza

na ten urzd po mierci Krasiskiego). Zaprasza jeszcze

Aleksandra Lubomirskiego, wojewod krakowskiego, aby

zajecha im drog w Nowym Dworze dla „zniesienia si" ^).

Przechowana korespondeneya wskazuje, e Sobieski

w tym czasie porozumiewa si z tymi i kilku innymi sena-

torami, o sejmikach za mia niedostateczne doniesienia,

z których umia taki tylko wysnu wniosek: „Prawdziwie

widz pocztki interregni, bo wszdy si wadz, wszdy na

si wywouj, cho bez adnego dowodu. Od elektora bran-

denburskiego przyjedali do niego Stefan Niemirycz i Jerzy

von Crockow i otrzymywali wymijajc odpowied co do

') Morsztyn do Boiizj'ego (?) 5 padziernika 1668 w T. Luk XVI
k, 177. Wyjanie co do Pucka dostarcza Lengnich: Gesch. d. Preuss.

Lande t. VII, a wieo Ferd. Hirsch: Zur Gesch. d. poln. KiJnigswabl

Av Ztft d. WPreuss. G-Vereins 1889, H. XXV str. 28.

-) Kluczycki nry 183, 186, 187.
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popierania kandydatury nowoburskiej. Co zawieray listy

ksicia Anhalt i hrabiego Comminge? domyli si niepo-

dobna ^).

Z takim, to jest: tak niedostatecznym, tak wadliwym,

tak bahym materyaem politycznym w gowie Sobieski przy-

jecha z Prus, jakby z innej planety do Warszawy na sejm

konwokacyjny póniej, ni zamierza, ledwie 23 listopada

wieczorem ^) z gór we dwa tygodnie po otwarciu, a wic
i po legalnym terminie obrad dwuniedzielnych. Nie moemy
przytoczy nic na usprawiedliwienie opieszaoci jego w pe-

nieniu urzdu marszakowskiego.

Wysiad u Morsztyna, spdzi wieczór wesoo, przy

tacach
,

widowiskach scenicznych, sutej wieczerzy, ale

w izbie sejmowej trafi na bardzo niemi i draliw spraw.

Jeden z posów województwa krakowskiego, Jan z Iwanowic

Odrow Pieniek na posiedzeniu d. 13 listopada zada
wpisania do aktu konfederacyi generalnej, „aby nikt Pana

na tron corruptus (= przekupiony) nie promowowa, a to

sine mentis restrictione et dispensatione" (= bez zastrze-

enia w myli i bez rozgrzeszenia). Wniosek ten wywoa
odrazu okrzyki przeczenia a potem dugie spory, przeplatane

osobistemi zaczepkami. Tak, nazajutrz dyskusya zawadzia

o intrygi francuskie i o wyczenie Kondeusza z listy mo-

liwych kandydatów na przyszej elekcyi; 15-go listopada

niektórzy posowie zadali odebrania praw poselskich Bogu-

^) Kluczycki nry 176, 179, IS^, 188. L. G. v. Crockow an d.

Hf. li padziernika 1668 z Królewca u Hirscha Z. G. d. p- Konigs-

wahl str. 137.

^) Dat przyjazdu poda Stodert w raporcie do rady gdaskiej .30

listopada 1668 u Hirscha: Z. Gesch. d. poln. Konigswahl str. 99 zgodnie

z innemi wskazówkami jako to: jeszcze 19 listopada podkauclerzy Olszowski,

mówic o stosunkach z Doroszek, radzi powstrzyma si z decyzy
do przyjazdu hetmana wiel. kor. a wic nieobecnego wtedy; depesza

Courtois z d. 23 listopada wskazuje, e 20 listopada Sobiescy znajdowali

si o mil 8 od Warszawy, a 24 mieli by na objedzie u Morsztyna.
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sawowi Radziwiowi jako ministrowi obcego pana. kurfirsta

brandenburskiego; 16-go biskup poznaski Stefan Wierz-

bowski powtórzy! syszane na sejmiku czyckim od Kos-

sowskiego oskarenie, jakoby Jm Xi Prymas wzi
70.000 talarów za elekcy Francuza ^).

Zdawaoby si, e po tylu latach i tylu jawnych wysi-

leniach na polu intrygi francuskiej Mikoaj Pramowski,

najz.apaleszy stronnik Kondeusza. znany z gwatownoci
w projektach i przemowach, przyjmie rzucone sobie wyznanie

i miao wygosi obron swojej polityki. Gdzie tam! Wobec
zgromadzonej Rzeczypospolitej, a waciwie w obec izby po-

selskiej, strzegcej swobód narodowych, ulk si stary

intrygant i zaperzony zaprzeczy, twierdzc, e nikt mu tego

nie dowiedzie. Odgraa si nawet wytoczeniem sprawy

o sw krzywd przed sdem kapturowym ^). Na nastpnem

posiedzeniu, 17-go listopada stronnic}^ francuscy argumento-

wali, e w razie wyczenia Kondeusza, naleaoby wyczy
równie kandydatur moskiewsk, nowobursk i ksicia Lota-

ryóskiego Karola, co byoby przeciwnem zasadzie wolnej

elekcyi. A prymas Pramowski „z wielkim affektem" wyli-

czajc rzekome swe dla Rzeczypospolitej zasugi i nieposzla-

kowan wierno a do siwego wosa zawsze stwierdzana,

przytem bardzo gorco proszc o sd na pokazanie jego

niewinnoci przy dobrej reputacyi, owiadczy, e nie chce

koczy konwokacyi, ani myle o elekcyi. Jako porwa

si z krzesa i skierowa si ku drzwiom.

Piknie przysuyby si Rzeczypospolitej! Wanie
przed kilkoma dniami (13 listopada) sejm zawiesi liberum

') Dyaryusz nr. 866a ex MSS. bibl. Zausk. obecnie p. Leopolda

Kronenberga str. 15, 17, 18. W Dyaryuszu Chra powickiego (etr. 75)

wymieniona jest suma 80.000 talarów, mylnie zapewne, gdy Recessus

comitiorum convocationis a 1668 u Hirscha op. cit. s. 37 wymienia take

70.000 in spem promotionis Condeanae.

^) Recessus u Hirscha s. 37 podaje wyraniejsze zapewnienia

Pramowskiego: e nie bra ani pienidzy, ani adnych prezentów od

Kondeusza, e nigdy z nim nie spiskowa.
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veto. uchwalajc, e za wroga ojczyzny bdzie miany ten,

ktoby by przyczyna zerwania konwokacyi, a przecie na-

stpioby zerwanie, jeliby ustpi z sali obrad sam repre-

zentant wadzy królewskiej, sam interrex. Porwali si tedy

za nim biskupi i wieccy senatorowie, zatrzymali na rodku,

sali i uprosili, aby na swoje miejsce powróci. Biskup Wierz-

bowski tómaczy si, e, powtarzajc sowa Kossowskiego,

nie oskara, ale przestrzedz zamierza; wreszcie przyzna

si warunkowo do bdu, czy do grzechu (conditioaliter se

peccasse fatendo), wsta z krzesa swego i „obapi JXicia

prymasa, przepraszajc". Osobiste zajcie zakoczyo si

owiadczeniem ze strony Pramowskiego, e si tem konten-

tuje, lecz na Kossowskiego doprasza si sdu przez depu-

towanych od Rzpltej sdziów ^).

Obj tedy prymas znowu kierownictwo obrad i na

nastpnem posiedzeniu d. 19 listopada, wniós spraw kozack,

mianowicie: zaproponowa wysanie Komisyi na Ukrain,

któraby uczynia zado daniom Kozaków. Na to podkan-

clerzy Olszowski odpowiedzia wyjanieniem, e Jan Kazi-

mierz w myl traktatów podhajeckich naznaczy by na tak
komisy hetmana, pukowników i senatorów, w wojsku bd-
cych, lecz skutku std nie byo z powodu hardej odmowy,

otrzymanej od Doroszeki: nie mona wic teraz zawizywa
ukadów, a przynajmniej naley zasign dokadniejszej

informacyi od hetmana w. k. Sobieskiego, który jeszcze nie

przyjecha. Przechodzc nastpnie do wniosku Pienika

>) Dyaryusz MS. nr. 866a ex MSS. Zausk. str. 15, 18, 21, 22,

tylko w drobnych szczegóach róni sie od Chrapowickiego. Tak np. za-

trzymanie Pramowskiego na poowie izby przypisuje dwom tylko bisku-

pom: kujawskiemu (Czartoryskiemu) i chemiskiemu (Olszowskiemu),

a w opisie przeprosin zaznacza; Lubo ów (Pramowski) nie wsta ku

niemu (Wierzbowskiemu), tylko rzek, e si tem kontentuje". Chrapo-
wi oki za (s. 75) pisze: Porwa sio odchodzi, zdaj;jc prymasostwo Rze-

czypospolitej; porwali sie za nim wszyscy biskupi i senatorowie i zatrzy-

mali go u mego stolika, perswadujc, iby powróci, bo inaczej zerwaby

konwokacy". Po przeprosinach Wierzbowskiego „oboje ucisnli siebie

wzajemnie i pojednali".
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O przekupstwach, dowodzi na podstawie otrzymanych z Francyi

rachunków zdegradowanego ministra Fouquet'a, e musiay

by niezmierne sumy nadesane do Polski; proponowa wic,

aby nakazan zostaa przysiga dla czonkÓAv sejmu z wy-

ranem owiadczeniem: „przysigam bez wszelkiego zastrze-

enia w myli i bez wszelkiej dyspensy, em nic nie wzi
i nie wezm". A. M. Fredro, kasztelan lwowski donosi, e
i jemu bya ofiarowana w Krakowie do dua suma w du-

katach, której nie przyj: poniewa jednak ambasador fran-

cuski owiadczy wtedy, e jego król wyrzeka si wszelkich

widoków do osadzenia Francuza na tronie polskim: wic bez

urazy mona wpisa do aktu konfederacyi wykluczenie fran-

cuzkiej kandydatury. Byoby to skuteczniejsze od przysigi.

Pieniek, zwracajc uwag na podobne intrygi Neuburga,

zaleca, jako najlepszy rodek, powoanie pospolitego rusze-

nia 1). W dniu tym upywa termin konwokacyi, lecz posowie

krakowscy i chory chemski na proby innych województw

przyzwolili na prolongacy sejmu.

Przez trzy nastpne sesye toczyy si wci spory

o zabezpieczenie przyszej elekcyi od przekupstw i intryg

cudzoziemskich; wreszcie d. 23 listopada przyjto i uchwa-

lono rot przysigi, któr wszyscy senatorowie i posowie

„tu zaraz praesentes" wykona bd musieli w izbie, po

wysuchaniu Mszy -tej w kociele S. Jana. Po AA^czeniu

poprawek A. H. Fredry, a przy poparciu posów sandomier-

skich, rota przybraa nastpn posta:

„Przysigam Panu Bogu Wszechmogcemu, w Trójcy

Smtej Jedynemu na to, i, nie tumaczc adnym prze-

ciwnym ani wymylnym sposobem tej przysigi mojej w obie-

raniu Pana przyszego, tego bd mianowa za Pana, od

którego i na którego imi nic nigdy nie wziem, ani obie-

tnicy otrzymaem, anim praktykowa sam przez si, ani przez

') Najdokadniejszym sprawozdawc tej sesyi jest Stodert w Recessus

comit. u Hirscha s. 38. Stojc za prymasem, sysza wymówione

przez niego zaprzeczenie Fredrze:... „Nondum renunciavit" (Ludwik XIV).
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kogokolwiek i nie dla moich prywatnych respektów, ale

wzgldem caej Rzeczypospolitej wszystko czynic. I tego na

Królestwo mianowa bd, którego wedug sumienia i praw

naszych zgodnego (= za godnego) bd rozumia, ani bd
wprowadza nikogo na Pastwo mimo powszechn zgod.

Jeelim si do kogo kiedykolwiek wiza, tedy go cale od-

stpuj. I ktokolwiek za panowania króla Imci przeszego^

i po abdykacyi nienalenemi sposobami, mimo prawo nasze,

stara si o koron polsk, obiera go i mianowa nie bd..

Tak mi Panie Boe pomó i Mka Jego wita" i).

Przyznajmy, e ta rota juramentu (juramenti corporalis)

dla prawa pastwowego bya dostateczn restytucy zasad,

pogwaconych przez intryg Ludwiki Maryi i Jana Kazi-

mierza, a dla obkacach ni Polaków lekarstwem zupenie

stosownem do przywrócenia samopoczucia narodowego i mo-

liwie najskuteczniejszem dla sumie, popisujcych si tak

ostentacyjnie gorliwoci katolick.

Pozostaje otwartem tylko pytanie: jak donioso prak-

tyczn osigna ta przysiga"?

Wanie 23 listopada w Warszawie pisa Courtois spra-

wozdanie z Avycieczki swojej do Sobieskich. Ujecha konno

mil 8 — niewiadomo jakich: francuskich czy polskich? Nie

wymieni te miejsca spotkania. We wtorek, dnia 20 listo-

pada widzia si z pani Sobiesk i konferowa z ni
caych 6 godzin. Nasucha si skarg na lekcewaenie, jakiego

doznaa w Paryu, i natarczywych da, aby jej brat, któ-

rego z sob przywioza, móg otrzyma opactwo Fecamp
oraz porucznikostwo w gward^ przybocznej króla francu-

skiego. Zapowiedziaa wreszcie, e nazajutrz , we rod,
przyjdzie do kawalera d'Arquien jej m, a wtedy mona
bdzie widzie si z nim i pomówi o interesie z grubszego

*) Vol. Leg. IV fol. 1027. Ta sama rota w Dyaryuszu MSS.

866a str. 27 suy moe do poprawienia omyki druku, zawiera bowiem

wyraenie: „za godn&go" zamiast „zgodnego". Wpyw Fredry wyjania
sie z Recessus comit. u Hirscha s, 40 — 41.
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(en gros), nie wcbodzac w szczegóy. Jako przyszed So-

bieslii o poudniu. Courtois wypowiedzia mu mnóstwo grze-

cznoci, jalcie tyllio móg wymyle, o szacunlvu i yczli-

woci dla niego, powzitej przez króla Ludwika XIV; wr-
czy mu list od ksicia Kondeusza i wyjawi cel swego po-

selstwa, dodajc, e bez jego zdania i rady nie chcia nic

stanowczego ukada z Pacem i Morsztynem. Sobieski uchyla

si od roztrzsali gruntownych i odsya do ony, co Courtois

mylnie przypisywa niedostatecznej biegoci jego w wyso-

wieniu francuskiem. We czwartek, 22-go, pani przysaa swego

brata z zawiadomieniem, e nie moga jeszcze doprowadzi

ma do decyzyi: miaa nadesa jakie wiadomoci w pitek,

ale tymczasem Morsztyn przysa zaproszenie do siebie na

obiad na sobot; bd oboje Sobiescy i spodziewaj si, e
e Courtois przyniesie im intercyz lubn margrabiny de

Bóthune, t. j. panny d'Arquien, modszej siostry Marysieki,

która niedawno wysza za m ^).

Tak wic Marysieka wprzga czuego swego Celadona

do suby temu samemu Kondeuszowi, którego naj usilniej

wyczaa izba poselska od elekcyi.

Wjazd Sobieskiego do Warszawy tym razem nie zwróci

niczyjej uwagi; nie byo takiego powitania, jak dawniej

w d. 1 marca. Sejm zaprzta si jeszcze w sobot dodatko-

wemi objanieniami do przysigi: po wysuchaniu kilkunastu

gosów przyj propozycy marszaka poselskiego, e na sejmie

elekcyjnym przysiga bdzie kady, kto przyjedzie, a kto nie

przyjedzie, wolnym od niej pozostanie. Nadto skompromitowane

stronnictwo wymogo amnesty w tych wA^razach: „aby wszyst-

kie partialitates midzy sob umorzy, a zgodnie, jednostajnie

ex requisitis Reipubl. futurum Regnantem obiera, tedy teraz

braterskim affektem a chrzeciaiiskiem sercem, cokolwiek

ex occasione Elekcyi przeszych lat scissionum in Republica

byo, tedy jeden drugiemu darujemy i odpuszczamy, i to

wszystko wiecznie umarzamy. Z której okazy i ani wspo-

1) T. Lukasa XVI k. 254—257.



elekcya w rzeczywistoci. 125

min, ani wymawia wicej tego nie bdzie si godzio,

i e to niczyjemu zdrowiu (= yciu), honorowi, ani fortunom

szkodzi nigdy nie ma, warujemy". Prymas upomina si

o sw obelg, lecz uprosi go biskup krakowski, eby ten

swój al darowa ojczynie ^)

Na wykonanie przysigi wyznaczony zosta poniedziaek,

26 listopada. I zaczo si o godzinie 8 z rana, a trwao a
do 1 w nocy. Kady z czonków obu izb klka przed

krzyem arcybiskupim na rodku sali i powtarza kady
wyraz czytanej roty.

Byo to dzieem przypadku, czy politycznej konie-

cznoci, e na t wanie uroczysto stawi si Sobieski ze

sw lask? Czyta rot biskupom prymas, senatorom krze-

sowym, którzy klkali po szeciu w porzdku miejsc swoich —
kasztelan krakowski, senatorom drkowym — kasztelan

poznaski, a wszystkim urzdnikom i dygnitarzom tak ko-

ronnym jak litewskim — marszaek wielki koronny t. j.

Sobieski. Potem doprowadza do przysigi, A^^^woujc z rege-

stru, posów ziemskich marszaek sejmowy Jan Antoni Chra-

powicki. Na ostatku sesye trway bez przerwy prawie przez

trzy dni i trzy noce. Konkluzya nastpia d. 6 grudnia na

witaniu -). Cay zbiór uchwa zosta zredagowany pod form

„Konfederacyi Generalnej omnium ordinum Regni et M. D.

Litt." i podpisany przez wszystkich uczestników „Konwo-

kacyi gównej warszawskiej". Biskupi dodawali przy pod-

pisach zastrzeenia praw i przywilejów Kocioa rzymsko-

katolickiego; naladowali ich senatorowie wieccy i wielu

posów, wzmiankujc nadto o prawach i przywilejach pro-

wincyj swoich. Sobieski wpisa zastrzeenie co do Kocioa

oraz co do nienaruszalnoci Rzeczypospolitej (juribus Ecclesiae

Catholicae Romanae et indemnitate Reipublicae per omnia

salvis). Podpisy te stwierdzay nietylko rot wykonanej

O Vol. Leg. IV. fol. 1028 Dyaryusz MS. 866a str. 25, 27.

*) Dyaryusz MS. str. 27. Chrapo wieki: Dyaryusz wyd. Ku-

pieckiego Warszawa Unger 1845 str. 78.
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przysigi, ale te i uroczyste zobowizanie do zgodnego, nie-

rozdzielnego uderzania „na kadego gwatownika praw i wol-

noci", któryby rodkami niedozwolonymi „przez ligi jakie",

przemoc, wbrew woli powszechnej zechcia wprowadzi na

tron cudzoziemskiego ksicia lub jednego ze wspóobywateli.

Konfederacya miaa trwa „póki Rzplta przez wolne obranie

Pana nie bdzie uspokojona" ^).

No, teraz chyba ju kandydatura Kondeusza i wszel-

kiego francuskiego ksicia pogrzeban zostaa ostatecznie.

A jednak Bonzy nie zrazi si otrzymanemi z Warszawy
wiadomociami i, prz3'jechawszy do Gdaska, wyoy rzecz

ministrowi de Lionne w ten sposób, e kobiety nie przysi-

gay; wic mog bra pienidze za mów swoich, którzy

znów bardzo mao robi skrupuu z przysigi.

Jak to rozumia Sobieski? W gb myli jego teraz

zajrze nie moemy, poniewa na pótora roku przerywaj

si zwierzenia jego listowne przed Marysiek. Dorywcze

tylko dochodz nas wskazówki, e by niezadowolony, zafra-

sowany. „Jam na t niewczesn konwokacy umylnie by
zjecha dla widzenia si z W. X. Mci (siostr Radziwiowa),

bobym wola na sto mil min t nieszczsn Warszaw,
w której mi na kilka lat dobrze gow nagryli". D. 27-go

przyjecha na sesy póno, ju o zmroku „dobrze podpiwszy

sobie", a d. 29-go listopada Courtois zauway, e trudnoby

go byo zatrzyma w Warszawie do koca sejmu, gdyby nie

zachorowa kawaler d'Arquien -).

Ten przykry stan psychiczny pochodzi, jak si zdaje,

std, e Sobieski nie umia zoryentowa si w sytuacyi poli-

tycznej i nie wiedzia, co ma pocz ?

') Chrapo wieki Dyaryusz str. 80, 83. Przepisywano konsty-

tucye do duia 13 grudnia, do pónej godziny: wic oblatowanie w gro"

dzie nastpio dopiero 14 grudnia (tame str. 84).

*) List do Radziwiowej 16 stycznia 1669 u Kluczyckiego
nr. 197 str. 433. Chrap owi ki Dyar. s. 80 Courtois de Lionne'a 29 listo-

pada 1668 w T. Luk. XVI k. 277.
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Dziwna, e Sobieski nie dostrzega wzbierajcego si

w umysach szlachty prdu, kiedy cudzoziemcy mogli ju
czyni do trafne spostrzeenia. Woch Marini scharaktery-

zowa w tym czasie wszystkich moliwych kandydatów: cara

moskiewskiego, który wielkie moe ofiarowa Polsce korzyci,

a zraa tylko „barbary" i niebezpieczestwem ujarzmienia,

wcielenia jej do swego paswa, potem Kondeusza, Neuburga,

a nawet ksit Badenu, Parmy, i Toskany. W kocu omawia

kandydatur „Piastów", wymieniajc Winiowieckich, Dy-

mitra i Michaa, oraz modego ksicia Ostrogskiego, bawi-

cego na naukach we Francyi. Lagrave jeszcze przed kon-

wokacy d. 19 padziernika wiedzia o licie, wysanym
przez Olszowskiego na sejmik generalny mazowiecki z owiad-

czeniem, e nie bdzie zaleca adnego obcego kandydata,

lecz gdyby Rzeczpospolita zgodzia si na obiór Polaka, to

onby si chwyci takiej elekcyi oburcz. Bonzy d. 16 listo-

pada, bawic w Lipsku, przypuszcza, e kanclerz w. k. za-

myla sostaó Piastem, „un Piasta" ^). Przypuszczenie to byo
mylne co do osoby, ale charakterystyczne co do faktu, e
w spoeczestwie duo byo mowy o Piacie, jeli doszo do

uszu Francuza w Lipsku.

Rozmaito i walka zda w przedmiocie elekcyi odbia si

na literaturze ulotnej politycznej. Pod koniec 1668 r. i na po-

cztku 1669 r. pisao si, drukowao si i wydawao si duo bro-

szur. P. Zygmunt Celichowski, w doktoryzacyjnej rozprawie

o bezkrólewiu, badajc t literatur, zda spraw z zawartoci

i wartoci 24-ch pism, a prof. Plebaski wspomina o 7-u,

znajdujcych si w archiwum gdaskiem -). Nam si te
zdarzyo napotka par nieznanych im utworów tego rodzaju

w rónych Miscellaneach, a znajdzie si zapewne niejeden

^) Ecrit du Sr. Marini sur les affaires de Pologe, bez daty, Lagrave

h. Lionne 19 padziernika, Bonzy a Lionne 16 listopada w T. Luk. XVI
k. 306—322, 199, 252.

^) De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem

Michaelis Winiowieckii pertinent 16G8-1669... scripsit Sigismundus

Celichowski... Dresdae. Typis J. J. Kraszewski 1871.
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jeszcze. miao tedy stwierdzamy wniosek p. Celichowskiego,

e elekcya owoczesna „poruszaa silnie umysy". Nie ubie-

gajc si za dokadnoci bibliograficzn, rozejrzyjmy si

tylko w tych broszurach , które si wyróniaj talentem,

wiedz, albo bogactwem treci.

I. Na pierwszem miejscu ze wzgldu na sawne, lubo

pod pseudonymem ukryte imi autora, kadziemy du roz-

praw o 108 stronnicach in 4-0 p. t. Specimen demonstra-

tionum politicarum pro eligendo Reg Polonorum, novo scri-

bendi genere ad claram certitudinem exactum, auctore Georgio

Ulicoyio Lithuano. Vilnae. 1659, W tytule tym zawiera si

potrójna mistyfikacya: rzeczywisty rok wydania jest 1669

rzeczywiste miejsce druku— Gdask, a rzeczywiste nazwisko

autora: Leibniz i), nalece do wielkiego filozofa mate-

matyka, prawnika, historyka, polityka, jednem sowem —
do najwszechstronniejszego umysu w XVII wieku (ur. 23

czerwca 1646 um. 1716 r.). Chocia mody bardzo w owym
czasie, w 23 roku ycia, jest ju on bardzo oczytany i dy-

plomem doktora obojga praw od uniwersytetu Altorf pod

Norymberg zaszczycony. Podbudka do mistyfikacyi bya
nie bardzo godziw: zudzi szlacht polsk udanemi cechami

patryotyzmu i wspóbraterswa tak z krwi jak z uczu.

W rzeczywistoci za dzieo byo napisane w celu zachcenia

Polaków do obioru ksicia Filipa Wilhelma nowoburskiego

i na zamówienie ex-ministra dyplomaty barona Boyneburga,

który jecha do Polski w interesie tego ksicia jako pose

elektora brandeburskiego na sejm elekcyjny. Jeden z uczo-

nych wydawców niemieckich podziwia zrczno, z jak
autor nosi mask szlachcica polskiego ^): my zagodzimy

*) Sam przyzna si w licie, adresowanym d. 30 lipca 1708 ad

Ferdinandum Orbanum i w scripta puerilia ed. Onno Kloppa I s. XXV,

XLI oraz 331. Nie znamy edycyi pierwotnej, wic wszelkie przytoczenia

bra bdziemy z przedruku w tomie IV Gothofredi Guillelmi Leibnitii...

Opera omnia, nunc primom collecta... studio Ludovici Dutens... Ge-

nevae 1768.

*) Onno Klopp: Die Werke von Leibnitz herausg. \ on — Erste

Keihe, I Bd. Hannower 1864 XV.
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nieco wstrtne wraenie obudy, biorc pod uwag mniemanie,

a nawet gbokie przelionanie Leibnica , e on sam ma

w yach swoich lirew sowiask i e pochodzi od Lubie-

nieckich na Litwie, wic moe nazwa si Litwinem w do-

brej wierze ^).

Kwestya elekcyi polskiej jest zdaniem jego „wielk"

(grandis), poniewa „zale od jej wypadku losy Europy"

poniewa „Polska jest przedmurzem chrzecijaskiego wiata".

Leibniz wzywa w przedmowie czytelnika, aby si z nim

wespó modli do Boga o jej ocalenie (Vale, lector, et pro

salute Poloniae, christianorum antemuralis, Deum OM. mccum

*) O sobie i swym Ojcu napisai Leibnitz w autografii nastpne

wyrazy: „Leibniziorum sive Lubeniecziorum nomen SIavonicum; familia

in Polonia Boh... (6 wierszy wyci w póniejszym czasie) .• ei suopte

ingenio (ojciec) et cum nullase alinnde fortunae spes ostenderet, hortan-

tibus amicis, qui ei in aula Saxonica patronos paravere quorum auxiIio

ita perrexit; ut professoris demum munus Lipsiae conspueretur" (wydanie

Onno Kloppa I, str. XXXII „Vita Leibnitii a se ipso breviter delineata").

W nekrologii, wydanej przez rektora uniwersytetu lipskiego w r. 1652,

czytamy wcale inny rodowód: ojciec filozofa Fryderyk, przez lat z gór
30 by urzdnikiem, a potem profesorem tego uniwersytetu, dziad Am-

broy urzdnikiem zarzdu górniczego i miejskiego w Altenburgu, wreszcie

pradziad Krzysztof urzdowa w tyme Altenburgu jako sdzia i w Firnie

jako skarbny. Wszyscy oni pisali si Leibniitz. Matka Katarzyna Schmuck

zm. 1664 bya niewtpliw Niemk, córk profesora uniwersytetu. (Die

Werke v, L. hg. v. Onno Klopp str. XXVr]—XXIX). Nie bezzasadnie

wic uczeni niemieccy uznaj go za swego rodaka. Nie umiej wszake

wydomaczy dlaczego Leibniz utrzyma w autobiografii pochodzenie od

Lubienieckich, których nazwisko nie siga zapewne po za wiek XVI?

Dlaczego zbiera przez cae ycie po wszystkich krainach sowiaskich

takie nazwy miejscowoci, w których upatrzy dawao si imi Leibniz':*

Dlaczego mówi przy spotkaniu z Piotrem Wkim w Torgau : „Notre

órigine est la meme — Slaves tous les deux. Vous avez conquis sur la

barbarie le plus grand empire du monde ; moi, j'ai fonde par la science

un non moins yaste royaume. Tous deux iniciateurs des siecles nouveauXj

nous sommes tous deux de cette race, dont nul ne peut predire encore

les destinees" (Oeuvres de Leibniz ed p. Foucher de Careil 1862 t. IV

8. LCVIII). U nas niedawno podnoszono tez o polskim rodowodzie

Leibniza; wyjanie dostarczy prof. H. Struve w Kuryerze Warsz. 1S84

z d. 11 listopada nr. 3l3b na prob redakcyi tego pisma.

Korzon. Sobieski. T. II. 9
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deprecare). Nikt nie moe by tak zuchwaym, aby przy-

znawa mia sobie prawa do korony polskiej; wszelki kan-

dydat moe tylko zaleca si do umysów narodu przedsta-

wieniem poytków, jakie przynie jest zdolnym. Na to te

wysilaj si w owej chwili talenty mówców i pisarzy. Wic
i Leibniz-Ulikowski chce wej w zapasy na tem polu,

a zamierza uy nowej, dotd nigdzie nie praktykowanej

formy dowodzenia sorytami w takim zwizku, iby cae rozu-

mowanie spoio si w acuch nierozerwalny. Niech tylko

czytelnik zachowa si uwanie i spokojnie, a przekonanym

zostanie, bo i lepy nawet w labiryncie nie zbdzi, trzy-

majc si takiej nici. Poruszenia ducha bd wyjanione

z t pewnoci, z jak obliczaj si ruchy cia martwych.

Autor ma stosowa zasad Bakona Werulamskiego, ale wspo-

mina z czci innych te filozofów staroytnycli i nowoczesnych,

z tych ostatnich mianowicie: Galileusza, Kartezyusza, To-

masza Hobbesa i Grocyusza.

Nie podobna odmówi Leibnizowi oryginalnoci pomy-

su: Nietylko przed nim ale i po nim aden publicysta po-

dobno nie próbowa rozpina agitacyjnego wezwania na

jednym z najzawilszych przyrzdów Logiki Formalnej i sadzi

si na dedukcyjne dowodzenie tak wtpliwej tezy jak ta,

e Polacy powinni obra sobie Filipa Wilhelma ksicia pa-

latyna nowoburskiego na króla. Tylko filozof z powoania

i Niemiec z wychowania móg tak tez rozoy na 60 prze-

sanek (propositiones) i 4 wnioski (conclusiones), a kade
twierdzenie udowadnia za pomoc nietylko jednego ale

kilku i kilkunastu polysollogizmów z uwydatnianiem prosyl-

logizmów i episyllogizmów z dodaniem lemmatów. „wieców"

(corollarium), przypisków. Tak np. przesanka I ma prze-

kona czytelnika, e „dobro Rzeczypospolitej w Polsce utosa-

mia si prawie z dobrem szlachty". Operacya jest nastpujca:

Na sejmach w Polsce prawo gosu jest w mocy szlachty:

(Magistraty miejskie: krakowski, wileski i gdaski

s porównane ze szlacht).
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Wic i sejmy.

Sejmy reprezentuj Rzeczpospolit:

Wic i sprawa powszechna prawnie jest w mocy szlachty.

W czyjej mocy jest sprawa powszechna, w tyche moc

podanem zostao prawo Rzpltej.

W sprawie Rzeczypospolitej zawiera si jej osobisto

cywilna, czyli moralna:

Wic osobisto Rzeczypospolitej przenosi si na oso-

bisto szlachty.

Czyje osobistoci utosamiaj si, tyche dobro utosa-

mia si:

Wic dobro Rzeczypospolitej w Polsce utosamia si

prawnie z dobrem szlachty.

(Czyli, jeli spytamy, co ma by poytecznem dla Rzpltej

Polskiej, pyta musimy wedle prawa, co ma by poytecznem

dla szlachty Polskiej ^).

Rozumowanie wedle takiego schematu powtarza si

z pótorasta razy dla udowodnienia 59-u dalszych przesanek:

e szlachta, a zatem Rzplta polska sama sobie wystarcza

(gruntami, drzewem, zboem, bydem, sol, miodem); e za-

daniem Rzpltej wedle prawa jest wolno szlachty najwiksza,

jaka przy bezpieczestwie by moe; e Rzplta a zatem

*) Propositio I : Bonum Reipublicac cum bono Nobilitatls in Polonia

iure coincidit.

In Commitiis Polonjae suffragia iure in Nobilitatis pote-state sunt.

(Magistratus Urbani: Cracoviensis, Yilnensis et Dantiscanus Nobi-

libus comparantur).

Ergo et Comitia.

Comitia Rempublicam repraesentant.

Ergo et res publica iure in nobilitatis potestate est.

In uorum potestate est respublica in eorum potestatem translatum

est jus Reipublicae.

In jur reipublicae persona eius civilis seu moralis continetur.

Ergo persona Reipublicae in nobilitatis personam translata est.

Quorum persona coincidit, eorum et bonum coincidit.

Ergo bonum Reipublicae cum nobilitatis in Polonia iure coincidit.

(Seu, cum uaeritur, quid sit utile Reipublicae Polonicae, de jur

quaerendum est, quid sit utile Nobilitati Poloniae (s. 525).

9*
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i szlachta polska wielce jest dba o wojsko; e Polska jest

osabion i stan jej wielce niebezpieczny i t. d.

Czasem przyznaje si Leibnic, e stosowniejsz od do-

wodzenia byaby indukcya (s. 531); dodaje przypiski z obja-

nieniami historycznemi, prawniczemi, literackiemi. Tu ju
swobodnie roztacza swoj erudycy i tendency publicysty-

czn. Zna on dziea Kromera, Starowolskiego, Piaseckiego,

Kojaowicza, Andrzeja Maksymiliana Fredry, Pastoryusza

i okazuje niepospolit znajomo bistoryi, urzdze i praw

polskich, a z wypacze logiki polskiej wybornie korzysta

umie, schlebiajc fanatyzmowi wolnoci. Tak np. w obja-

nieniu do przesanki XI, e rozterki s dla Polaków nie-

bezpieczniejsze, ni dla innych narodów, owiadcza si za

utrzymaniem jednomylnoci i liberum veto (s. 532) i po-

piera to owiadczenie przesank XIII-, któr podaje za

aksyomat, e „nowoci s niebezpieczne przy równoci innych

warunków", (s. 534); a w przesance XXXI zaleca obiór

podeszego wiekiem kandydata ze wzgldu, e taki krócej

bdzie panowa, e mniej szkody wyrzdzi wolnoci, mniej

czasu bdzie mia do zapewnienia sukcesja synom swoim,

(s. 549).

Dziwna ta argumentacya wynika nie z jakiej zasady

prawnej lub filozoficznej, ale jedynie ztd, e Filip Wilhelm

nowoburski jest czowiekiem niemodym, 53-letnim, co prze-

cie nie ma uwacza jego dzielnoci i czerstwoci fizycznej^

sprawdzonej dowodem fizyologicznym, e przed rokiem uro-

dzi mu si jeszcze jeden syn (s. 547). Do tego celu zmie-

rzaj wszystkie inne przesanki, lemmaty, corollaria, przy-

piski. Kandydat nie powinien by potnym : i Xeuburg nie

jest wanie gronym mocarzem; nie powinien by ubogim:

i Neuburg ma znaczne dochody, klejnoty i skarby icie kró-

lewskie, nagromadzone przez dugoletni oszczdno i posagi

dwóch on swoich; poniewa schyzmatyk z trudnoci, a he-

retyk wcale nie moe dostpi zbawienia, wic kandydat

powinien by katolikiem, ale powinien te by tolerantem

dla licznych w Polsce dysydentów: i Neuburg poj w drugie
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maestwo luterank, lecz agodn namow nawróci j na

katolicyzm; kandydat nie powinien y na cudzej asce:

i otó Neuburg posiada trzy ksistwa wasne; nie powinien

by ssiadem Polski, to te mieszka nad Renem; nie powi-

nien by hodownikiem innego monarchy, i Neuburg nie

Jest niczyim sug, bo jest ksiciem Rzeszy Niemieckiej,

która jest podobn do Polski Rzeczpospolit; ksita za
niemieccy s uznawani na caym wiecie za zwierzchnich

panów, autokratów, suwerenów, bynajmniej do suby cesa-

rzowi nie obowizanych, lubo inaczej to rozumie Pufendorf,

ukrywajcy si pod woskim pseudonymem Seweryna Mon-

zambano. Nie byoby zreszt niebezpieczestwa dla Polski,

gdyby staa si hodowniczk cesarstwa (obnoxiam esse Im-

perio), poniewa zadanie i nastrój duchowy (ingenium) ce-

sarstwa jest identyczny z zadaniem i nastrojeni Polski, gdy

zadaniem obu pastw jest zachowanie tego, co swoje, a adne
z nich nie pragnie rozszerzenia swych granic (s. 588). Su-

sznie z ustpu tego czerpie Onno Klopp przewiadczenie, e
Leibniz by prawdziwym Niemcem i patryot niemieckim,

bo my, Sowianie pamitamy, e podobnymi argumentami,

a czstokro identycznemi prawie sowy namawiali nas

w X i XI wiekach morgrafowie do poddastwa swoim

Ottonom, Henrykom, Konradom. Popierali oni wymow mie-

czem; Leibniz, walczcy piórem, okazuje dnoci pokojowe

i wprowadza nawet przesank XXXIII- z dowodzeniem,

e elekt nie powinien by wojowniczym, tudzie przesank

XLVII-, e powinien by miym wiatu chrzecijaskiemu,

jak Neuburg wanie, polecany zarówno przez króla francu-

skiego i przez cesarza, obu naczelników podzielonej na dwa
obozy Europy. Nadto czy w swej osobie Neuburg wszelkie

cnoty i zalety: cierpliwo, skromno, agodno, humor

wesoy, pilno i biego w sprawach rzdowych, umiej-

tno wojowania, okazan podczas sporu z elektorem bran-

denburskim, mio do Polaków, rozbudzon przez zwizek
maeski z królewn polsk Ann Katarzyn Konstancy,

która tak bardzo bya do niego przywizan, e witajc
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wracajcego po duszej nieobecnoci, zmara nagle z rado-

snego wzruszenia d. 9 padziernika 1652 r. Wreszcie naley

Neuburg do domu Jagielloskiego po kdzieli, czego dowodzi

pewna tablica genealogiczna, sigajca w gór a do Kazi-

mierza Jagielloczyka.

Kada prawie przesanka posuguje nie tylko do uwy-

datnienia zalet Filipa Wilhelma ale zarazem do zwalczania

innych kandydatów. O Kondeuszu czytamy, e obrazi swo-

body i prawa polskie, intrygujc przez kobiety i uywajc
przekupstwa w przedwczesnych zabiegach o elekcy; e
jednak nie posiada wasnych milionów, lecz tyle tylko pie-

nidz}'^, ile mu król z aski swojej udzieli; e jest na zdrowiu

zrujnowany przez naduycia modoci; e naley do rodu

wichrzycielskiego (familia turbulenta), który wznieca wojny

domowe od czasów Henryka II etc. Ksie Karol lotaryski

byby sug Austryi, poniewa cesarzowi zawdzicza wycho-

wanie, stanowisko swoje spoeczne i jest zarczony z jego

siostr; nie zna si na rzdach, nie sprawowa komendy nad

wojskiem, prócz komendy nad pukiem w jednej kampanii;

woli zaywa przyjemnoci dworskich, nili szuka wojen

na wyspie Kandyi lub w Hiszpanii, Luzytanii, Belgium, jak

szukali znakomici wojownicy: palatyn Rupert, ksi Sulz-

bach i Badeczyk. Obraa te Lotaryczyk prawa Avolnej

elekcyi, gdy, osiadszy w pobliu Krakowa, kaptuje modzie

niedowiadczon; co gorsza, sprowadzi kilka tysicy wojska

na Szlsk. W kandydaturze moskiewskiej Leibniz dostrzega

stron, zasugujcych na powane zastanowienie. „Gdyby Mo-

skal (Moschus) obieca to, co speni Jagieo, przyznaj, e,

przy równoci innych warunków, naleaoby wysucha go,

bo jake wan byoby spraw kierowanie tak wielkiego

kraju, rozcigajcego si pomidzy Batykiem a morzem

Kaspijskiem, ku spólnemu z Polsk zadaniu". Lecz to kiero-

wanie moliwemby byo tylko przy jednakowej formie

rzdu, przy takiem zjednoczeniu, jakie dokonao si midzy

Litw i Polsk. A na to nie zgodzi si „wielki ksi mo-

skiewski" (s. 590). Wic gwatownie, n nawet gronie prze-
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mawia Leibniz do Polaków, zawsze udajc Polaka, a wzbra-

niajc obioru 16-letniego (?) carewicza. Gdyby Moskal zosta

królem polskim, czy moemy pomyle, e inni chrzecianie

bd siedzieli spokojnie z zaoonemi rkoma?... Podwoi si

Turcya, zrodzi si potga do uciskania Europy... Otworzy

si droga dla barbarzyców a do wntrza Europy... Wic
wszyscy zbiegn si do gaszenia poaru... Na naszej równinie

toczy si bdzie walka pomidzy Turkami, Moskw i Niem-

cami o wadz, ba, nawet o ocalenie; bdziemy zawad dla

wojujcych, zdobycz dla zwycizców, cmentarzem dla wszyst-

kich ssiadów; bdziemy pogardzani od barbarzyców, któ-

rym sami poddalimy si, wstrtni dla chrzecian, których

przez gupot nasz wtrcilimy w ostateczne niebezpiecze-

stwo. Tak zgin nasza wolno, bezpieczestwo, dostatek,

cze i cao obecnie i na wieki", (str. 576).

Naj usilniej wszake zwalcza Leibniz kandydatur Pia-

sta, najprzód w rónych przesankach dorywczo, a potem

w ostatniej LX-ej systematycznie, wyczerpujco. Pod na-

pisem „królem niech bdzie cudzoziemiec, czyli niech Piast

nim nie bdzie" dowodzi 23-ma sorytami szkodliwoci obioru

krajowca i dochodzi w kocu do takich nastpników : „Wic
Piast jest w najwyszym stopniu niebezpieczny, wic Piast

nie powinien by obierany ^). W obszernym za przypisku

poda przegld wszystkich bezkrólewi od mierci Zygmunta

Augusta, kadc nacisk na nieudan prób obioru Kostki

lub Tczyskicgo w r. 1576 i okaza tak gbok znajomo
ducha praw polskich, oraz wszelakich rozumowa szlache-

ckich, e monaby wzi go za rodowitego Polaka, albo

przynajmniej za potomka Lubienieckich
,
przechowujcego

jeszcze yw trdycy rodow. Zdradzi si tylko niemoli-

wemi dla Polaka formami imion wasnych: „Tenctkinsky,

Zolkiemi, Zomoscy, Chodkiewicy" (str. 610) „Zarnecius"

(str. 578). Przy baczniejszem sprawdzeniu pokae si, i roz-

*) Ergo Piastus summe periculosus est. Ergo Piastus eligendus non

est (s. 604).
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toczona tutaj erudycya moga by zaczerpnit z polskich

autorów, a szczególnie z pism historycznych i politycznych spó-

czesnego A.M. Fredry. Zdjwszy mask litewskiego szlachcica,

ujrzymy czysto niemieckie rysy, jak na portrecie, wykonanym

przez Bernigeroth'a, a wyuskawszy z upiny frazesówdno
istotn, przekonamy si, e Leibniz lubo zajmowa si rze-

czami polskiemi zapewne przed pisaniem przez czas duszy,

i mia moe styczno z Polakami, nie ywi przecie uczucia

polskiego, ani najmniejszej yczliwoci dla Polski. Z 60-u

przesanek swoich wysnu cztery konkluzye, mianowicie: trzy

negacyjne, e nie naley obiera Kondeusza, Lotaryczyka,

Moskala, i jedn twierdzc, e powinien by obrany Filip

Wilhelm ksi palatyn nowoburski ^). Otó po 40 latach,

d. 30 lipca 1708 r. w licie do jezuity Ferdynanda Orbana,

sprawujcego duszpasterstwo na dworze nowoburskim, wyzna,

e napisa po acinie t i wiele innych rzeczy dla posa,

jadcego do Polski celem pozyskania elektorowi-palatynowi

korony królewskiej; niektóre z tych pism zostay wydruko-

wane, lecz gdy sprawa caa upada: imi te jego pozostao

nieznanem na dworze nowoburskim '^).

') Conclusio I, Moschus... II Condaeus... ITI Lotharingus utiliter non

eligetur. IV Neoburgicus utiliter eligetur, a w Epilogu: Philippum AVil-

helmum duccm Neoburgicum... Poloniae alteri Patriae divinitus desti-

natum Regem eligamus.

2) Onno K.lopp: Die Werke v. Leibniz I str. XXV, XXVI,

Litterae ad P. Orbanum S. J. Electoris Palatini sacellanum 30 lipca

1708: Domino Joanno Christiano baroni Boyneburgio familiaris factus

sum- Tendebat ille tunc legatus in Poloniam Regni petendi causa pro

magno Principe a quo mittebatur, eoque rogante multa a me conscripta

sunt latino sermone, nonnulla et typis edita, uibus caussa Neoburgica

comendabatur... Caeterum, qui amici Boyneburgii in gratiam, extra Prin-

cipia notitiam, laboraveram, nolui post rem irritam venditare operam

meam. Ita me Aulae Neoburgicae tunc innotuisse non puto. Jakie inne

pisma byy wydrukowane? Niewiadomo. Domysy nasze podamy niej

przy broszurach V i VI. Gdyby si sprawdziy, posuyyby te za dowód,

e Leibniz jedzi do Polski w orszaku poselskim Boyneburga. Biogra-

fowie nic o tej podróy nie wiedza, otó moemy zwróci ich uwag na

uyte w „Specimenie" (ed. Dutens IV 543 —544) wiadomoci o pobycie
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Wynagrodzenie musia otrzyma w postaci honorarium

pieninego, albo korzyci z protekcyi barona Boyneburga.

W kadym razie ów traktat niby filozoficzny, ów „Wzór

dowodze politycznych o elekcyi króla polskiego", wypyn
nie z popdu filozoficznego lub naukowego, lecz z mtów
potocznego ycia, z pobudek interesu materyalnego. Przyszy

autor Teodycei przemawia do Polaków jak dzisiejszy patny

i przedajny publicysta, blunierczo powoywa si na sprawy

cywilizacyi, Europy, chrzecijastwa, przewrotnie posugiwa

si aparatem logiki do mcenia poj, utrwalenia przesdów

i bdów, odurzenia umysów. Budowa jego, utworzona z kil-

kuset syllogizmów. spojonych w olbrzymi soryt, jest zuchwa-

ym i olbrzymim paralogizmem, który mógby w wykadach

Logiki zaj miejsce obok synnych amigówek o kupie,

zoonej z jednego ziarna, lub o Bergerac'u, najpikniejszym

czowieku w kolegium Beauvais , w Paryu , we Francyi

i na wiecie.

Szkody podobno nie wyrzdzi Polakom, bo nie czytali

go. Nie znajdujemy przynajmniej w pismach spóczesnych

adnego wraenia ani wspomnienia, a w bibliotekach nie

napotkalimy ani jednego egzemplarza edycyi pseudo-wile-

skiej. Wic ksika nie bya przechowywan: posza na marne.

Sam autor nie posiada jej w r. 1708 i wyzna, e po do-

znanem niepowodzeniu nie chcia, a raczej nie móg jej

sprzedawa.

Dla nas najbardziej pouczajc stron w „Specimenie"

Leibniz'a jest usilne zwalczanie kandydatury Piasta, z wik-

Karola Lotaryuskiego na lzku i poczynionych przeciwko niemu przez

Sobieskiego zarzdzeniach wojskowych niewczeniej, jak w lutym, lub

marcu. Do ksiki, drukujcej sie w Gdasku, tak wiee wiadomoci nie

mogyby chyba dosta si, gdyby przechodziy przez Moguncy. Z ko-

respondencyi, zamieszczonej u Kloppa, wida, e Leibniz i Boyneburg

znajdowali si w Moguncyi d. 11 i 18 stycznia 1669 r. a potom dopiero

18 listopada 1669. Czas poredni midzy temi datami wystarcza na podró

do Polski. Trudnoby te byo Leibnizowi obezna si z tylu pisarzami

polskimi w Niemczech,
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szem wysileniem ni lotaryskiej, moskiewskiej i francuskiej.

Widoczna, e wydawaa si najniebezpieczniejsza dla wido-

ków Neuburga. Przekonamy si o tem, z innych jeszcze

wskazówek.

II. A. M. Fredro, powoywany przez Leibniza jako

sprzymierzeniec, odstpi od wygoszonej w 1660 r. zasady,

e król powinien by obierany z pomidzy cudzoziemców

jakiego odlegego od Polski kraju ^), i przemawia teraz za

Piastem. W licie „do przyjaciela" (Epistolae ad Amicum)

tlómaczy si z powodów, które go do odmiany zdania sko-

niy po abdykacyi Jana Kazimierza., Oto niebezpiecznym by
Piast za czasów Henryka Walezyusza, kiedy Polska znajd'.*-

waa si w kwitncym stanie; kiedy bya zasobn w siy,

dostatki i ludno; kiedy optymaci mogli wszcz gron
wojn domow. Teraz atoli staa si ona ubog, wyludnion,

a dokoa ma wrogów, gotowych najecha j w kadej chwili.

Trzeba r^^ho obra i mie w domu króla, nie czekajc na

przybycie cudzoziemca; trzeba mie swego rodaka, któryby

zna choroby rzdu polskiego, jak naprzykad niedostateczno

skarbu, wynikajc ze zego poboru podatków, albo liczb

onierza niekompletn w porównaniu z regestrami (t. j. kon-

trolami). Tylko swój potrafi wada polskiem wojskiem.

Z cudzoziemcem dziaoby si nam jak z ciaem, oywionem
nieudoln dusz, jak z wychowacem gupim, któremu udzie-

lalibymy pierwszych lekcyi pisania, wodzc jego niewprawn

rk. To Orzechowski wyrzek, e „wolno nasza, aby

zabezpieczon bya, potrzebuje ma, nie tytuu królewskiego".

Król na wojnie powinien by wodzem (ducem), nie za wo-

dzonym (ductandum). Swój nie przyniesie wprawdzie mi-

lionów, ale nie przynosili te i obcy, którzy obiecywali nam

góry zote. Zreszt bogaty król byby niebezpiecznym dla

') Scriptorum seu togae et Belli notationum Fragmenta... Gedani.

1660 X, Cautio Rpbcae 14: Quamdiu ab externis (idue remotioribus)

Rex eligetur, tum vivent6 rege de successore eligendo nulla fiet mentio

16 Quamdiu regius sanguis ab incolarum juro, tum cognatione aberit

(str. 2.39—244).
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wolnoci. A gclyby wolno miaa zagin, to lepsz by bya
wadza nieograniczona (absolutum dominium) pod swoim ro-

dakiem, ni pod cudzoziemcem. Nadaje te przytem nowe

znaczenie protestacyi poselskiej przez liberum veto, miano-

wicie, e, jako pogróka rozerwania sejmu posugiwa moe
do w^'muszenia ustpstw i ofiarnoci na województwach, któ-

reby odmiennym od wikszoci Rzpltej powodoway si inte-

resem i do jednomylnej uchway przystpi nie chciay.

A rónica interesów musi objawia si zawsze przy rozle-

goci ziem i przy rónolitoci zaludnienia Rzeczypospolitej

polskiej. Pose województwa czernihowskiego nie odczuwa

niebezpieczestw, zagraajcych Wielkopolsce, i odwrotnie.

Porównanie z Wenecy prowadzi tylko do wniosku, e bez

liberum veto mog si tylko obywa rzeczypospolite miejskie

nie za rozlege ziemiaskie ^).

Nie wiele warta i niedugoby trwaa taka rzeczpospo-

lita, w której sprawy spólne zaatwiayby si nie z poczucia

obowizków obywatelstwa, lecz przez tumienie miejscowych

separatyzmów, grob rozrywania sejmów walnych: jednake

w tym nowym wykadzie ulubionego liberum veto zasuguje

na odznaczenie dno, zmierzajca do jednoczenia woje-

wództw, do popierania interesu narodowego. Co do innych

za rozumowa, mona przyzna Fredrze uzdrowienie z ob-
dnych majacze, jakie w synnym swoim 10 ym fragmencie

by wypisa dawniej: szkoda, e nie potpi ich wyraniej,

lub nie wykupi i nie zniszczy szkodliwej ksieczki wasn
rk. I ta przecie poprawka w jego politycznej nauce, lubo

nie do rozwinita, wywrze musiaa wpyw znaczny na

umysy szlacheckie.

III. Z uszanowaniem wspomnia go te Andrzej
Olszowski, podkanclerzy koronny i biskup chemiski,

w broszurze swojej, któr wyda po acinie p. t. „Censur

*) Epistoa ad Amicum jest wydrukowana w Miscellaneach przy

dziele Fredry: Yir Coasilii..- Leopoli 1730 (str. 54:0—505), ale bya dru-

kowana spótczenie osobno bez wymienienia miejsca i roku, jak wida
z Bibliografii Estreichera t. VIII str, 337.
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candidatorum" nawpó tajemniczo, bo w tekcie wymienia

siebie zawsze jako osob trzeci, a na karcie tytuowej za-

mieci tylko inicyay swoje: A. O. dla domylnego czytel-

nika. Jest to najwaniejsze ze wszystkich pism agitacyjnych

ze wzgldu na warto uytego materyau i na donioso
osignionych skutków praktycznych.

Przedmowa „od Polaka do Polaków" zjednywa czytel-

nika wskazówk, e bdzie mia do czynienia z rodakiem,

ojczyzn miujcym, nie za z pismakiem patnym od ja-

kiego cudzoziemskiego kandydata. Potem na kadej stronicy

znajduj si tak obfite i wiarygodne informacye ze sfer

dworskich i dyplomatycznych, e sd kady autora wywiera

silne dziaanie przekonywujce. Dla dzisiejszego historyka

jest tu skarbnica nader cennych wyjanie, z której korzy-

stalimy ju niejednokrotnie.

Cenzur swoj podzieli Olszowski na pi czci pod na-

pisami: Moskal, Nowoburczyk, Kondeusz, Lotaryczyk, Piast.

W pierwszej rozwaa naprzód moliwo zjednoczenia si

pastwa moskiewskiego z Kocioem katolickim, wskazan przez

cara Aleksego Michajowicza w rozmowie poegnalnej z Bie-

niewskim wd czernihowskim i Brzostowskim, posami Rzpltej.

Wspomina te o podobnych owiadczeniach posów moskiew-

skich, poczynionych w Wiedniu i Madrycie z dodatkiem

obietnicy, e carewicz bdzie wychowywany w wyznaniu

katolickiem, jeli obranym zostanie na króla polskiego ^).

Uznaje te obietnice za pontne, lecz odmawia im wiary, po-

^) Informacje Olszowskiego musiay by prawdziwe, bo w tajnem

archiwum pastwowem w Monachium znajduje si relacja z Madrytu,

zawierajca w punkcie 3-im prob o poparcie kandydatury drugiego syna

carskiego, a w 6ym obietnic, e ten syn bdzie w wierze katolickiej

wychowany i e car pozwoli na publiczne praktykowanie tej wiary we

wszystkich posiadociach swoich (Filium suum in religione catbolica

educari curabit promittitue liberum ejusdem religionis exercitium in

omnibus suis ditionibus). Nadto Bogusaw Radziwi donosi z Królewca

12/22 marca 1669 (archiw. pastwowe w Marburgu), e patryarchowie na

zapytanie cara, czy nie naleaoby zjednoczy cesarstwa z Polsk, eby
zapobiedz deptania chrzecijastwa przez Turków, i czy nie naleaoby
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woujc si na nastpne argumenty: 1) Pawe Potocki, powró-

ciwszy z dugoletniej niewoli, zapewnia, e duchowiestwo

moskiewskie paa nienawici do katolicyzmu i wyklina pa-

piea. 2) e na rozkaz Jana Kazimierza sam Olszowski pisa

do patryarchów i do biskupa Gazy z przychyln odpo-

wiedzi na propozycy zjednoczenia Kocioów ^), lecz

odpowied nie nadesza dotychczas. 3) e zatem projekto-

wane collouium teologiczne w Moskwie na czerwiec 1668 r.

nie przyszo do skutku. 4) e Olszowski wzywa posów

moskiewskich na koferency i przez dwie godziny chciwie

nadstawia ucha ich propozycyom pokojowym, lecz o religii

ani sówka nie sysza. A bez zjednoczenia Kocioów nie

miaoby wartoci nawet przejcie carewicza na wyznanie

katolickie tak samo, jak przyjcie katolicyzmu przez Kry-

w tym celu wychowa w wyznaniu katolickiem? odpowiedzieli twierdzco,

dodajc, e z dwojga zego trzeba mniejsze wybiera. Oba dokumenty

wydrukowa Oskar Krebs: Yorgeschichte u. Ausgang d. poln. Konigs-

wahl im J. 1669 w Ztft d. hist. Gesellschaft f. d. Provinz Posen. 1887,

3-ter Jahrgang, 2 Heft str. 174, 175 w przypisku.

*) Te listy królewskie z d 2 stycznia 1608 do patryarciów aleksandryj-

skiego i antyocheskiego oraz do metropolity gezeskiego jako legata

(od patryarchy konstantynop. ?) wydrukowa Zauski w Epistolae Hist.

familiares I, s. 28— .SO. Nadto Olszowski pisa od siebie 26 stycznia 1668 do

kardynaa protektora o widokach unii Kocioów i owiadcza si z chci po-

jechania do Moskwy na coUouiu mdl popierania tak poytecznej sprawy

(Animas mihi est in Moscuam abeundi et operam utiliter pro Ecclesia Dei

navandi si Regia Mtas id permiserit et Ss. D. Nostro id complacuerit)

Dobr otuch budziy w nim niektóre uchway soboru, odbytego w Moskwie

w 1666 r., szczególnie: o niepowtarzaniu chrztu na katolikach, nawró-

conych na wyznanie greckie, i zakaz wyklinania papieów w niedziel

pierwsz wielkopostn. (Zauski I, 30=31, cfr. Soowjew XI, 345)'

Obszerne doniesienie o tych propozycyach poda Bonzy. Nuncyusz Ma-

rescotti mao si zajmuje projektem unii religijnej, lecz wystpuje wrogo

przeciwko kandydaturze moskiewskiej ju w 1668 r., jak wida z depesz

jego dd. 27 czerwca, 12 wrzenia, 14 listopada, skopiowanych w Tekach

rzymskich Akad. Um. w Krakowie. Dziwna, e Soowjew nie wspomina

wcale o wezwaniu do unii i w skróconej, bladej opowieci o poegnalnem

posuchaniu posów polskich St. Bieniewskiego i Cypr. Brzostowskiego

w Moskwie d. 4/14 grudnia 1669 r., przytacza tylko sowa Naszczokina

i Odojewskiego z zacht do obioru carewicza (XI s. 257).
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styn nie wywaro adnego wpywu na Szwecy. Przypomina

Olszowski z dawniejszych czasów zawody, doznane przez

papieów np z poselstwa Possewina co do unii religijnej,

a z poselstwa Haraburdy do Iwana Gronego i z postpo-

wania Dymitra Samozwaca co do unii politycznej. Nie widzi

adnego podobiestwa pomidzy Jagie i carem moskiew-

skim, a wzdryga si na myl. iby Polacy mieli podda

kark pod paki i knuty carskie. Tu wszake zachodzi nie-

jasno w obrazowaniu przypuszczalnej przyszoci. Na razie

nie byo przecie mowy o zjednoczeniu dwóch pastw pod

jednym rzdem i sam Olszowski, zwalczajc kandydatur

moskiewsk na najbliszej elekcyi, powiada, e car Aleksy

Michajowicz jest ju za stary, e pierworodny jego 18-letni

syn (waciwie 15-letni: urodzony w lutym 1654 r. Aleksy

zmar w tym czasie w marcu 1669 roku) zostanie na tronie

dziedzicznym moskiewskim, drugi za 8-letni (Teodor ur.

w maju 1661 r.) jest za mody na króla elekcyjnego. Który
z nich miaby rzdzi obu pastwami i smaga Polaków po

karkach knutami ?

Nie pomin Olszowski niebezpieczestwa wojny tu-

reckiej, która miaa jakoby wynikn z obioru carewicza.

Mniema przytem, e pomoc wojsk moskiewskich nie byaby
ani wczesn ani wystarczajc, a zasiki pienine jeszcze

bardziej by zawiody, skoro na wypat 1 miliona zotych

zabrako w skarbie carskim dobrej monety i nalenoci s
uiszczane diegami (dziaegas).

Ostatecznie wic Olszowski zraa czytelników swoich

do kandydatury moskiewskiej. Gdyby móg proroczym wzro-

kiem przewidzie, jakimi rodkami bdzie przeprowadzonem

zjednoczenie dwóch pastw za sto lat, w 1769 r. przez

Repnina, moeby usilniej szuka sposobów zuytkowania

uprzejmych offert, czynionych pod urokiem zwycizkiego

ora i cywilizacyi Polaków XVII wieku.

Z Neuburgiem rozprawa jest krótka : nosi 6 -ty krzyyk

na grzbiecie, ma 11-ro dzieci (?), ucieka si do protekcyi

obcych sprzymierzeców, jest Niemcem, czyli czonkiem ple-
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mienia najbardziej zaborczego; dyby do nabycia wadzy
dziedzicznej dla swego rodu i wcignby Polsk do Rzeszy

Niemieckiej pod zwierzchnictwo cesarza: to wystarcza do

odrzucenia wszelkich zalecanek jego.

W rozdziale o Kondeuszu Olszowski odsania wiele

tajemnic intrygi francuskiej, które mia sposobno pozna,

bdc sekretarzem królewskim, a nastpnie od roku IGG6

podkanclerzym. Mówic o sprawie Lubomirskiego, nazywa

sd sejmowy przekupionym (corrupta judicia), a wyrok —
proskrypcy wielkiego obywatela. Wojn domow, sprowa-

dzenie wojska litewskiego do Korony, zniszczenie chorgwi

zahartowanego w bojach onierza, konszachty z Elektorem

brandenburskim, ze Szwedami i z Francy przypisuje kró-

lowej-cudzoziemce. Czytajc te surowe orzeczenia, moemy
zrozumie, jak wstrtn bya dziaalno Ludwiki Maryi

nawet dla najbliszych osób, które z urzdu musiay wyko-

nywa jej rozkazy. Niemniej ostr jest charakterystyka Kon-

deusza, skrelona jakoby na podstawie pisma bezimiennego,

nadesanego przez poczt zwyczajn: waleczno jego wysa-

wiana, ale ju zuyta u Francuzów, niedostateczn byaby
w Polsce, gdy ciao jego jest wycieczone nie tyle staroci, ile

naduyciami modoci, gdy noszonem by musi w lektyce.

Ten „Mars na polu bitwy jest niedog w sprawach poli-

tyki, straszny w boju, jest wzgardy godzien na dworze,

skory na rk, ale nie do rady". Wzgldem przyjació

niewdziczny, wzgldem wszystkich gwatowny. Ze skonnoci

charakteru swego nie lubi pokoju, a wymaganiom wojny nie

jest zdolny czyni zado. Wojska polskiego nie zna. Nie

jest pobony; nie spowiada si i nie poci: z Radziwiem

(Bogusawem) kalwinem jada miso w pitek. Syn jego

ksi d'Anghien odziedziczy po ojcu jego wady bez zalet,

próny, znienawidziany na dworze francuskim za pych,

budzi obaw, e popadnie w obkanie, dziedziczne w rodzie

matki jego. Susznie wic zawoa niegdy Powaa Prus, pose

podolski, na sejmie warszawskim: Non esse cum Deo qui

favet Condaeo.
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Lotaryczyk (Karo V, synowiec panujcego Karola IV)

z pomidzy cudzoziemców byby jedynym zdatnym na króla

w Polsce. Jest on tylko do poowy Niemcem, a nawpó Fran-

cuzem; ma lat 26 wieku; bezenny, wic moe za zgod
Rzpltej zalubi austryaczk, lub carówn moskiewsk i za-

oy now dynasty. Do wojny okaza dobre zdolnoci pod-

czas ostatniej kampanii w randze pukownika cesarskiego.

Pastwa swojego nie posiada: wic wasnym zasugom zaw-

dziczaby s-woj karyer i Polsk uznaby za ojczyzn

swoj, a dworu nie napeniby cudzoziemcami. Ród jego jest

starodawny i spokrewniony z Jagiellonami.

Innych kandydatów zagranicznych Olszowski pomin
i zacz rozpraw swoj o Piacie wyznaniem, e kocha go,

ze „przepada" za nim (non amo duntaxat, sed pereo). Imi
to oznacza rodaka, Polaka jakiegokolwiek, a brzmi ono mile

dlatego, e wróy „Piastuna", podpor dla wstrznionej

i chwiejcej si Ojczyzny, dobrej Matki, któr pielgnowaby

i podpiera swojemi ramiony (Piastunum seu gestatorem, qui

concussam et vacillantem hanc Patriam, Bonam Matrem,

sinu et ulnis velut gestet). Cudzoziemiec nie moe w Niem-

czech zosta cesarzem w myl Zotej Bulli, ani królem we

Francy i z mocy prawa salickiego; podobne prawo istnieje

w Portugalii, a nawet przy obiorach na Stolic Apostolsk

dopuszczani s tylko Wosi, wyczaj si za wszystkie

narodowoci z po za Alp (ultramontani). Nastpuje potem

wyliczenie przymiotów, zalecajcych rodaka przed kadym
cudzoziemcem (a nadto oczywistych dla caego wiata prócz

szlachty owoczesnej polskiej, obkanej fanatyzmem wolno-

ci). Wreszcie po szlachecku Olszowski wpisa zapewnienie,

e rodak nie bdzie si zraa „swobodami senatu i ow
intercessy trybuiisk" t. j. rozrywaniem sejmów przez libe-

rum veto!

„I któto nareszcie ma by owym Piastem? Mame za-

milcze, czy wymieni? Poddaj cenzur cenzurze; sdz
jednake, by moe mylnie, e bardzo wielu przewysza

Micha Korybut Winiowiecki".
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Tak na pó roku podobno przed elekcy ^) z pod pióra

Olszowskiego pado na rzesz szlacheck imi modzieca na-

rodowi nieznanego i adnych realnych kwahfikacyj do ko-

rony królewskiej nie posiadajcego. Bo pokrewiestwo Ko-

rybutów z Jagiellonami, zasugi wojenne ojca, Jeremiasza

czyli Jaremy, w oblonym przez Chmielnickiego Zbarau

i jakie nieznane nam blitvj cnoty matki, Gryzeli z Zamoj-

skich, nie daway adnej rkojmi, e ten kandydat posiada

zalety swych przodków; wychowanie dane mu ze szczodro-

bliwoci królewicza Karola Ferdynanda i Ludwiki Maryi,

zasadzao si na znajomoci jzyków obcych, bez czego król

móg si wybornie obywa, majc ministrów i sekretarzy.

*) Zauski, siostrzeniec Olszowskiego powiada: „Projectum de

Piasto in libro Censura dieto 7 menses ant electionem typis mandatum"

(Epistoa Histor. familiares I s 134-). Za nim zapewne powtórzy Len-

gnici w Polnische Bibliothek. Loben Andreae Olszowski s. 1'20: 7 Mo-

nath vor der Wahl aus Licht getreten. Std wypada data pierwszej

edycyi na listopad 1668- W sprzecznoci z tem staje wiadomo jakiego

woskiego korespondenta dd. di Varsavia alli 19 maggio 1069: Usci-

uesti giorni in stampa un discorso dei cinque, candidati Moscovito,

Neuburgo, Condeo, Lorreno et Piasto... Si ^a peró essere prodattione del

Yicecancelliere del Kegno vescovo di Culmo (Krebs Vorgesch. u Aus-

gang d. poln. Konigswahl im .1. 1G69 w Ztft d. histor. Gesellschaft

f. d. Provinz Posen III Jahrg. 1887 s. 207). Ale ów korespondent widzia

zapewne póniejsz edycy, która przysza do Warszawy w maju. Zauski

bowiem il, 124') doda jeszcze drug wiadomo, e Cenzura bya roze-

sana najprzód do województw, a potem rozrzucona w Warszawie. Nie

byoby celu rozsya jej po województwach podczas sejmu elekcyjnego,

który zacz si w Warszawie d. 2 maja 1669 r. Susznie tedy wnio-

skuje Celichowski, e pierwsze wydanie musiao wyj wczenie,

poniewa podczas bezkrólewia Cenzura bya powoywan i zbijan w in-

nych broszurach. Ale przypuszczenie jego o wydawaniu niektórych czci
oddzielnie, przed ogoszeniem edycyi cakowitej, jest za miae w obec

braku takich czstkowych egzemplarzy. Powoywany z Theinera ustp:

„Memorandum de Moscovita .. mens Januario a. 1669 conscriptum et

comitiis electoralibus e.\hibitum nie zapeni braku takiego egzemplarza
;

zreszt moe odnosi si do wyjtku z edycyi cakowitej, który intere-

sowa korespondenta, prawdopodobnie nuncyusza lub jakiego urzdnika

nuncyatury (De fontibus qui ad abdicationem J Casimiri et electionem

Michaelis Winiowiecki pertinent Uresdae 1871 str. 2l, 22).

Koi-zon Sobieski. T. II. 10
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Udzia modzieca w wyprawie wojennej Jana Kazimierza

z 1663— 4 r. ogranicza si do prowadzenia wasnej jednej

ciorgwi i nie uwydatni ani dzielnoci, ani zdolnoci wo-

jennych. Uspokojenie za procesu o spadek po Janie Zamoj-

skim nie obchodzio Rzeczypospolitej i daoby si osign
tasz cen, ni ofiar tronu.

Zdaje si, e Olszowski powodowa si w tym razie

rozumowaniem negacyjnem, e z pomidzy panów polskich

taki niewydatny i n eznany kandydat nie obudzi zawici

i nienawici ku sobie, a jeliby mia by królem malowa-

nym, to nie stanowio przecie wady wedle ugruntowanej

w umysach szlacheckich zasady politycznej. Dziwna, e pod-

kanclerzy, który z blizka patrza na szkodliwe uywanie

wadzy przez Jana Kazimierza, nie otrzsn si z tak bd-
nego mniemania, zwaszcza, e zdoby ju poow prawdy,

gdy zrozumia niewaciwo powierzania majestatu królew-

skiego cudzoziemcowi.

W zakoczeniu kad nacisk tylko na obiór Polaka

jeli nie „tego" t. j. Michaa Winiowieckiego, to innego,

który znajdzie si zawsze (aut cert non deficit alter). Zdaje

si, e zamiast tego ogólnikowego, a nader lekkomylnego,

lekcewacego urzd królewski zdania Olszowski mia zamiar

wymieni Sobieskiego, nazywajc go „wiatem senatu i gro-

mem wojny" (lumen senatus, belli fulmen), lecz oddajc

Cenzur swoj do druku, wykreli te cztery wyrazy, w któ-

rych zawieraa si wskazówka praktyczna, i da czytelnikom

frazes pusty, bez wartoci dla wyborców ^).

Niewtpliwie dowiedzia si o wznowionych konszachtach

Sobieskiego z Bonzy'm i innymi agentami cudzoziemskimi

') w bibliotece kórnickiej znajduje sie MS. z dokumentami abdy-

kacji i bezkrólewia, a w nim rozprawa p. t. Specialitaa duorum Candi-

datoruiHj stanowica wyjtek z Cenzury Olszowskiego, mianowicie : roz-

dzia o Lotaryczyku z opuszczeniem kilku frazesów polemicznych i rozdziaj

o Piacie z kilku waryautami, przewanie stylowymi; jeden atoli ma
wane dla nas znaczenie ; zamieszczamy go dla usprawiedliwienia wniosku

w tekcie wyraonego

:
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i ulk si, e taki Piast byby narzdziem niepiastowskich

wpywów: wic pobudka do wykrelenia bya powana. Ale

na czem opiera Olszowski nadziej , e lepszym Piastem

bdzie Micha Winiowiecki, e zero nie zamieni si na ilo
ujemn, gdy si znajdzie pod dziaaniem rozmaitych wartoci

politycznych ?

Jakkolwiekbd, mdra czy nie mdra, Censura Can-

didatorum bya wielkiej wagi wypadkiem politycznym przez

to, e przekonywaa szlacht, a e raczej e wyraaa udatnie

jej przekonania ze wszystkiemi waciwociami i bdami ro-

zumowania. Po acinie pisana, zwracaa si nie do masy

szaraczkowej , niewyksztaconej , ale zrozumia bya dla

szlachty-posesyonatów, która przewodzia tamtej i decydowaa

na sejmikach, i dla niej to niezawodnie rozsya Olszowski

broszur swoj przed sejmikami elekcyjnemi, które si agi-

toway w poowie lutego 1609 r.

aciska redakcya znów utorowaa broszurze Olszow-

skiego szerok drog do obcych krajów. W Wiedniu niejaki

J. Chr. Cosmerovius „wprawdzie nierodowity syn, ale nie-

odrodny wnuk Ojczyzny (Polski)" „jak tylko do rk dosta,

czyta z podziwem, nie mogc oderwa si od ksiki", prze-

drukowa j po elekcyi, pod koniec 1669 r. w drukarni

Specialitas

Aut ergo iste, aut cert alter

non defecerit Lumen Senatus belli

fulmen : ("aetorum quae candide

scripsi, si Kespublica censeat, debeo

(? deleo).

Censura Candidatorum

Ant ergo iste, aut cert non

deficit alter. Caeterumquae candide

de candidatis scripsi si Kespublica,

Domina campi electoralis, aliter

censeat, deleo.

r. Celichowski; De Fontibus qui ad abdicationem etc. 1H71

str ly —21, podajc nam te ciekaw wiadomo, stawia domys, e
w Specialitas ukrywa si alluzya do Dymitra Winiowieckiego, jako sena-

tora, wdy bezkiego i zarazem hetmana polnego. Ale waciwem jest zasto-

sowanie wyrazów : Lumon senatus do marszaka w. k., a Fulmen belli

do bohatera z Todhajec. Co do pochodzenia tego waryantu, mniemam, e
je-t to odpis z rkopisniu dawniejszego, ni ten, jaki by dany do druku

i ukaza sie w postaci wielkiej broszury z poprawkami, porobionemi na

rkopimie, a moe i w korektach.

UJ*
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Mateusza Cosmerovius'a (Komierowskiego, moe ojca swegO"

Polaka?), drukarza nadwornego J. C. M., i dedykowa auto

rowi ^). Po odbytej te elekcyi, ale jeszcze w 1669 r. uka-

zao si tómaczenie francuskie z dodaniem mów poselstwa

ksicia Lotaryoskiego, wygoszonych na sejmie elekcyjnym

d. 12 czerwca. Zdaniem p. Celio.howsktego, edycya ta wysza

równie z drukarni Komierowskiego 2). Nadto znalelimy

jeszcze edycy holendersk ^j.

Podobaa si Censura w Wiedniu dlatego szczególnie,

e rozdzia o Lotarynczyku jest pisany z widoczn sympa-

ty i e w nim znalaza si pochwaa dla Austryi dobrej od

tylu wieków ssiadki, która zawsze bolaa nad nieszczciami

naszemi i zawsze cieszya si z naszej pomylnoci". Ztd
powstao nawet przypuszczenie, e Olszowski bdc stronni-

kiem Austryi, pragn obioru Lotaryczyka i rozdziaem

o Piacie maskowa tylko rzeczywisty swój zamiar *). Wi-

dzielimy atoli, e przed napisaniem broszury i przed kon-

wokacy pisa Olszowski do sejmiku mazowieckiego za Pia-

^) Consura seu Discursus super ambita D. D. Candidatorum pro

Corona Regni Poloniae, Moci, Neoburgi, Condaei, Lotharingi, Poloni;

Excusa Varsaviae, recusa Yiennae Austriae. Typis Matthaei Cosmerovi

S. C. M. Aiilae Typographi Anno Dni 1669 (in 12-o min.). Edycya moga
wyj chyba w ostatnich dniach 1669 r., skoro doczon jest mowa
Olszowskiego do Cesarza z prob o rk Eleonory dla króla Michaa,

wypowiedziana d. 13 grudnia 1669 r.

) A. O. Censure ou Discours Politiue touchant les pretendants

a la couronne de Pologne. M. DC. LXIX (in 12-o mai. str. 168). Wniosek

o powinowactwie z poprzedni edycya, oparty na porównaniu tekstów^

u Celichowskiego str. 22.

^) A. O. Censura of Oordel over de Trachters naar de Kroon van

Polen, namelijk de Moskoviter, Neiuburger, Konde, Lotteringer, en Pool,

Piasti genoemt. Beneffens een Yertog van de Gezanten van Lotteringen

aan d'algemene Staten van Polen. Gedrukt in't Jaar MDCLXIX. Egzem-

plarz w Muzeum w Kapporswylu:

*) Krebs: Yorgesch. etc. w Ztft d. histor. Gesellschaft f. d. Pro-

vinz Posen 1887 III s. 18H: AUein betrachtet man die Dinge genauer,

so enthiilt.sich die 8aclie ais eine schlau angelegte Intrigue der oster-

reichischen Diplomatie Der Yerfasser... empfiehlt zum Schluss scheinbar

die Wahl oines Piasten, Ijisst aber durchblicken, dass er auch nicht

ungern Karl von Lothringen gewahlt sehe.
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stem w takich samych prawie wyrazach, jak w Cenzurze:

wic szczero jego nie podlega powtpiewaniu.

S jeszcze inne edycye aciskie pod pierwotnym naj-

prostszym tytuem: „A. O. Censura Candidatorum sceptri pd-

lonici", rónice si formatem: 12o, wiartkowym, i 12-o

wzkim podunym ^).

O rozpowszechnieniu i uznaniu, jakiem cieszya si

Cenzura, wiadczy przepisanie duych ustpów w dziele zna-

komitego historyka owoczesnego Pufendorfa: o czynach Fry-

deryka Wilhelma Wielkiego Elektora Brandenburskiego. Za-

pewne i Leibniz mia j na myli, nie wymieniajc wyranie,

kiedy szykowa swoje soryty przeciwko Piastowi.

Z innemi pismami tej kampanii przedelekcyjnej za-

atwimy si krótko.

W obronie Nowoburga wystpuje IV. ^Censura Cen-

Sirae" etc, 1669, 16-vo, str. 42) ostro zwalcza Lotary-

czyka, lecz Piasta nie dotyka. Podobn dno ma V,

j,Exe7nplum Utterariim ab equite polono scriptarum Varsaviae,

mens Majo 1669", a wic wypuszczona ju po zaczciu

sejmu elekc\^nego, zapewne przez Boyneburga. Moe to

jedno z owych drukowanych pism Leibniza, o których on

póniej wspomina. Nie znamy tej broszury, lecz domys na-

suwa si nam z powodu podpisu: „eques polonus", pobra-

tymczego fikcyjnemu Litwinowi ze „specimenu". Jeszcze

bardziej przypomina Lebniza tendency i niektóremi wyra-

eniami. VI. Trutina variorum candidatorum ad Regnum Po-

loniae concurrentium a quodam Equite Polono proposita, bo

chocia zapowiada bezstronno swoj i chwali Lotaryczyka,

lecz kompromituje go w oczach szlachty poparciem cesarza

i cara moskiewskiego, Nowoburczyka za obdarza samemi

pochwaami, ujmuje mu par lat wieku (tylko 51) i dwoje

^) T ostatni edycye posiada jedna z wikszych bibliotek war-

szawskich, inne znajduj si prawie w kadej n. p w Ossolinaeum nry

2 462, 2.163, a wiedeskie nr. 2168 (aciska) i 2.164 (francuska). Do

rozrónienia moe suy wyraz „pereo" lub „depereo" w pierwszem

zdaniu rozdziau o Piacie.
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dzieci (dajc 2 córki i 7-u synów). Doczenie listu Lota-

ryczyka d. d. 19 maja 1669 z Tarnogóry (Tarnomontinae)

wskazuje, e broszura bya puszczona podczas elekcyi. Po-

wtarza niektóre argumenty Olszowskiego ^). S inne jeszcze

Trutinatory, drukowane i rkopimienne, bliej nam nie-

znane -).

Najwymowniejszym rzecznikiem Neuburga, zdaniem

p. Celichowskiego, jest podpisany wasnem, lubo nieznanem

w literaturze nazwiskiem Gurski Fabian dysydent, podobno

Gdaszczanin, a przynajmniej obywatel Prus Królewskich

bardzo Gdaskowi yczliwy. Pismo jego jest zatytuowane VII.

Exainen Sarmaticum etc. 1669 in 4 to, str. 63.

Przeciwko Neuburgowi a za Lotaryczykiem wystpuje

VIII. Informacya krótka o Xi ciach Neo-
burskim i Lotaryskim, konkurentach o

*) IV i V-t streci i opisa Celichowski op. cit. str. 29t, 24,

VI-t znamy z odpisu w Bibl. Os?olisk. MS. nr. 243. Nie wiemy, czy

bya drukowan; przytaczamy zatem kilka ustpów: Ludovicus Burbo-

nius princeps Condaeus — militaribus laboribus fractus libidinipue intem-

perie ita exhaustus est, ut nisi aegrediatur, omnia incoraposita nobis

relinquat una cum filio Duce Anguiano, corpore et animo mae compo-

sito (str. 1). Moschus. fuste feriri, flagellisque ac scuticis caedi. Adde his

quod filius quem ad coronam offert... sit puer (s. 2). Neoburgicus... catho-

licus... dissidentes prudenter plus quam libenter tolerat, memor eiusraodi

morbos non melius diaeta, quam chirurgia curari... iustus... quotidiani

laboris patiens... linguarum peritus .. italicam, gallicam, hispanicam...

nostram ex tot annorum cum principe nostra Constantia consuetudine

conjugali aliquotenus hauserit... equorum equitumque araans... Prosapia...

Prudentia. Yegetus membris... Saepe ait nihil gloriosius reputavit quam

immolare vitam sanguinemque Reipublicae nostrae... Excepto natu majore

filio reliui... in ecclesiarum collegia assumpti sunt (4). Lotharingus..

ad omnia... facienda paratissimus, capacissimusue... hic jur omnium

potissimus ae meritissimus candidatus caelebs adhuc (str. 6,).

') W archiwum pastwowem bawarskiem znajduje si Informatio

ad trutinam altioris indicii porrecta in rebus Polonicis Ser. Ducis Neo-

burgici, quomodo resurgere et stabiliri possint; jestto „wielce" poszuki-

wany Trutinator, wskazany przez Krebsa op. cit. str. 183. Z innym

Trutinatorem, wczeniej napisanym przez jakiego senatora, polemizuje

Olszowski w Cenzurze.



ELEKCYA W RZECZYWISTOCI. 151

Królestwo Polskie. Zreszt odsya czytelnika do

Olszowskiego Censury, któr z uwielbieniem nazywa „magna

mentis et calami augustum opus i wszystkich in hac mate-

ria dictorum Alpha et <Jmega. IX. Podobnie przeciwko Xeu-

burgowi wymierzon bya Confutatio rationum, któremi na

koron polsk Neuburczyk supplantatur ab Anonymo, a Lo-

taryczyka zaleca „Wtóry Candidat Xe J. Mo Lotha-

rinskie", znana p. Celichowskiemu tylko w rkopismie.

X. Ein rerfrawlich Gesprdch und Gutachten wegen der

Wahl eines polnischen Konigs zwischen Paris der Goetzen

Richter und einem polnischen Edelmann. aus dem Lateini-

schen in Teutsche treulich iibersetzt erstlich gedruckt im

J. 1669 i XI. du Fresne'a : Reflexions que la Ser™^ Repu-

blique de Pologne doit faire etc. manuskrypt archiwum Ber-

liskiego, znany Droysenowi.

Za Kondeuszem ujmuje si tylko XII. Frischmann
Jan w epigramatyczne] przemowie p. t. ^Comitia Varsovica

de elio^endo Polonorum rege 1669", 4-to. str. 24.

Car Aleksy Michajowicz nie umia urzdzi agitacyi

przez publicystów. Doszy nas w odpisach dwa tylko pisma,

wcale nie z podniety rzdu moskiewskiego, lecz z polskiej

gowy wysnute XIII „Tractat in rem Moskwicina Candi-

data sub specie listu JP. Dambskiego, chorego Za-

torskiego do JP. Brzechoty (Brzychwy?) chorego krako-

wskiego de data 10 Julii 1668 napisany" ^). Obszernie roz-

pisuje si o korzyciach, jakie wróy obiór carewicza, a gani

Neuburezyka — „bo tak wielu obcych promotorów depen-

denta, starego, chorego, ubogiego". Nie chce z nim biedy

klepa i woa: „Nie zgoda! Nie zgoda! Nie zgoda!" Czy

by ten list drukowany? Nie wiadomo. XIV. Tractat
Concurentów kilkunastu ad sceptrum opisujcy

qualitates ab Anonymo" roztacza najobfitszy poczet kandy-

^) Egzemplarz z takim tytuem znajduje sie w bibliotece Kórnickiej

(Celichowski op. cit, s. 40), drugi w ksigozbiorze p. Leopolda Kro-

nenberga MS, nr. R. 1 nosi tytu: „Copia listu JP. Dambskiego..- do

Brzychwy... 10 Julii" bez roku.
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datów. We Woszech wynajduje czterech : ksicia Pamfiliona,

bratanka po zmarym papieu Aleksandrze VII, i ksicia

mantuaskiego ; lecz wszystkich odrzuca, poniewa Wosi
s chciwi, leniwi, intryganci, przeladowcy wolnoci. Dom
badeski i elektor brandeburski mogliby Polsk wcign
do skadu rzeszy niemieckiej. Lotaryczyk jest niebezpie-

czny, jako narzdzie Austryi. Najpoyteczniejszym by moe
Moskal. Wolaby wprawdzie autor Piasta, lecz obawia si

zawici i rozterek domowych. A naj usilniej zastrzega przed

Sobieskim, który cign wojsko z Ukrainy, rozoy je po

województwach, obsadzi Prusy regimentami cudzoziemskimi

i chce przeprowadzi obiór Kondeusza, lub innego Fran-

cuza. eby temu zapobiedz, trzeba, aby szlachta sza na

elekcy do Warszawy viritim dla odparcia siy si^).

„XV. Zwierciado na elekcy Królestwa

Polskiego, wystawione pro casu abdicationis 1668" odrzuca

kandydatów : austryackiego, francuskiego, moskiewskiego,

neouburskiego i brandeburskiego, a zaleca ksicia floren-

ckiego lub jemu podobnego, motywujc tem, e jest z dale-

kiego kraju, prawdziwy katolik, nie przyniesie z sob nie-

nawici, ani postrachu, nie bdzie szuka pieninych zy-

sków, lecz ma swoje pienidze, którymi Polsk ratowa

i utracone kraje dla niej odzyska moe. „My za potrze-

bujemy nie czowieka, lecz wodza i pienidzy"(!)

XVI. List Wojciecha uszczewskiego
do Oborskiego kasztelana liwskiego (nie lwowskiego, jak

przekrcono póniej), jeli nie by drukowany, to jednak

rozchodzi si w odpisaci o tyle, e by przedmiotem pole-

miki dla Dmbskiego Pochodzi z czerwca 1668, a wic
z chwili przedabdykacyjnej, wieo po wypowiedzeniu przez

Jana Kazimierza na radzie senatu d. 12 czerwca zamiaru

abdykacyi. Stawia kandydatur Piasta mianowicie ksicia

Aleksandra Ostrogskiego-Zasawskiego, syna Katarzyny So-

bieskiej z pierwszego maestwa, zapytujc: czemuby po-

*) Celichowski op. cit. str. 37—39.
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midzy Polakami nie znalaz si m. zdolny do panowania?

Woli go, ni carewicza i Neoburga.

XVII. ^Tractat in rem candidata Piasta sub specie

listu ab Anonymo do poufaego przyjaciela napisany 16()K",

powouje argumenty z pisma Sgo, z praw i zwyczajów cu-

dzoziemskich, radzi obra szlachcica w ten sposób, iby na

sejmikach elekcyjnych byy podane imiona moliwych kan-

dydatów, pod przysig, e ta rekomendacya dzieje si su-

miennie, bez adnych innych wzgldów oprócz dobra pu-

blicznego 1). XVIII. Piast Candidaty iakie cnoty
do uznania iego, pismo jakiego senatora, czy wj^so

kiego urzdnika, który bywa na audyencyach u Ludwiki

Maryi, przyznaje, e ,.po dugich namowach... do swego na-

rodu, skaniaj si polskie afFekty" i chce niby uatwi obiór,

wskazujc, jakichto zalet naley dopatrzy si w kandydacie,

ale raczej zraa do Piasta, wymagajc zbyt wiele cnót i upa'

trujc zbyt wiele przeszkód do wynalezienia godnego czo-

wieka. Decyzyi stanowczej nie wypowiada ^).

') Celichowski op. cit. str. 39, 42.

*) MS. bibl. 0.ssoliskich nr. 24i str 10-14. Dajemy wy-

bitniejsze ustpy: „Piasta pierwszego cudem kiedy pokazao Niebo; no-

wego mog te Polakom pokaza cnoty. 1) Viri catholici virtutes. Nie dla

tego, e w pokoju szykuje kto (= kto) po cianach obrazki, e ksik^

albo paciorki przewracajc gsto, co w kociele szepce — bo sie to

moe czyni dla ksztatu albo dla zwyczaju: lecz pobone i nieustajce

czyny w hojnych na chwa Bo wydatkach, strukturach, fundacyach,

w zastawianiu si za wiar . katolick arliwie, nec ad ostentationem...

2) Viri bonijyirtutes, gdy kto yje... bez napaci, spokojnie. . bez zacigania

dugów i bez niepoczesnego skpstwa, wszystko czynic ozdobnie, ut sit

famulitium decorum, mensa, v6stis, generosus equus et honestamenta do-

mus. Nie pocieszny i nieprzydatny Pan. którego ze wszystk assystency

w jednej zamkn izbie moesz. Kes magnae ab eo sustineri non possunt

cni erogare grave est powag zatrzymujc, lub co dokazujc wojn. Po-

kojem doma, albo midzy postronnymi bez hojnego wydatku by nie moe.

Skpstwo przeszkadza grzecznoci i znakiem podego animuszu. Hojny

przy rozumie, jako siejcy oracz, dando accipit 3) Civis boni yirtutes..-

kto nie wzdryga si sejmowych i obozowych kosztów, lubo in praesens

obozów nie traktuje... Bowiem pieszczeszego sumienia ludzie wiedz

dobrze i obawiaj si, e militia uorundam temporum plus est onerosa
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Jako curiosum wymieniamy jeszcze XIX. list pustel-

nika egipskiego Dydaka p. t. y^Copia literarum ex Aegypto

a quodam eremita ad IJl'"""' et Rev"'"'" Archiepiscopum Gnez-

nensem Primatem": proponuje Polsce na króla mnicha Bar-

nabit z woskiego miasta Papi (?), powoujc si na widze-

nie, w którem ukaza si oczom autora mody, 22-letni Bar-

nabita, Joannes Maria Moravianus, rodem Woch, miy Bogu

conscientiae, quam procua gloriae... Prywaty dla publiki odstpuje. Zby
nie by wedug polskiej nagany dobre niebotko (czy nie ma tu na myli

Michaa Winiowieckiego?). 4) Dotes animi. eby w naradzie sejmowej

i obozowej nie poyczonym y rozumem ; co mdrzy poradz, aby w po-

koju chopcy (dworzanie) zepsowali... Potrzebna wiadomo wiata i obcych

narodów... aeby umia interesa obce accordare z dobrem swego kró-

lestwa .. Owo zgoa eby by vir universali ingenio, nie pojedynkow, ale

totam yirtutum cohortem (!) za sob prowadzcym. 5) Gotowa, jeli mona
i godnych przymiotów nec tamen numerowa proles... eby po zmarym
ojcu... takowego Rzplta widziaa, który nie e syn królewski, ale e pro

yirtute capax sceptri aby by do obrania gotowy. Lecz jako poznasz in

populo takiego Piasta? ^Na to trudne pytanie nie daje adnej odpowiedzi).

Obstacula i odpowied na nie : 1) Piast wypaci milionów nie moe,

w których zaduona Ojczyzna... (Ale) wszak nie tak szkodzi, e beneficio

praeterito electionis adne do Polski nie wniesione miliony, jako... e
szelnych namnoyo si milionów. Nie w tem uszczerbek, e Polska nie

napeniona wikszymi dostatkami, ale e w stare zuboaa, spustoszaa.

Nie e wolnoci wicej nie przybyo, ale e dawne poamane et cives

magni oppressi. Cztery miliony dugu dobry rzd atwo wypaci i nagro-

dzi mi e... Jan Kazimierz wbrew prawu de non acuirendis bonis<

z intrat przytem polskich wymurowa na Krakowskiem Przedmieciu

w Warszawie paac; przecie go sobie do wolnej przeday, jako wasny

usurpowa moe .. Królowa Jm przesza Ludwika, starajc si na ma
siostrzenicy swojej Xicia Angiana o t koron jakoby powinno na

Polsk wkadaa, wymawiajc nam na audyencyach wniesiony swój do

Polski posag i sumy pienine. Take i dom rakuski... za powinno
kadzie apud principes Imperii .. na obron prawa., wyoone rachujc

koszty Szkoda tedy pozywa i nam przyszego Pana do kupowania czego

u nas, ne quid pro se suisu ; usurpet Niech nie wymawia, e nas sobie

kupi... Ale daremna spodziewa si wypacenia dugów, luboby si obcy

obowiza na to kandydat. Patrzmy na przeszych elekcyj pacta conventa

;

fortec kilka budowa obiecano, szkoy rycerskie zakada, klejnotami

skarb bogaci — wszystko to raczej stano in contrarium... Jeli aren-

darz w trzechletniem gospodarstwie zrozumiewa dopiero majtno pogo-



ELRKCYA W RZKCZYWISTOCI. 155

i Najwitszej Pannie^). Obok tej da si postawi jeszcze

kandydatura hana krymskiego, podana przez Krym Gierej

gag w licie do Stanów Rzpltej -).

Znajdzie si zapewne wicej pism agitacyjnych przy

kompletowaniu druków i po przejrzeniu niezliczonych manu-

skryptów, zwanych „Silva Rerum", lub „Miscellanea". Po-

minlimy nawet par opisanych przez dra Celichowskiego,

bo ju z dostateczn wyrazistoci ukazuje si oczom naszym

charakterystyka tej literatury ulotnej.

Kondeusz jest stanowczo znienawidziany i wzgardzony;

na obron sAvoj zyska jedno tylko cudzoziemskie, zapewne

patne pióro.

Kandydatura moskiewska miaa szczerego zwolennika

w Dmbskim i bya rozwaana wszechstronnie w wiciu

pismach, lecz napotykaa opór ze strony biskupów i nun-

cyusza dla wzgldów wyznaniowych, nie bya okrelon wy-

ranie co do osoby kandydata, a nareszcie nie moga by
zamieszczon na licie urzdowej, poniewa car nie poda
jej formalnie ani prymasowi, ani stanom Rzpltej. Starania

uboczne w Rzymie, Wenecyi, Wiedniu i Madrycie nie wy-

starczay, a nawet szkodziy jej w oczach Polaków.

towiu: Polska wiksz jest majtno.ici. Wprzód ^ie nowy przychodzie
zestarzeje et malum inyeterascet, nieli zrozumie sposób do naprawy.

W nagrod wypaconych milionów wziby nas pod sil," haereditatem

domus suae gruntujc, trafiwszy na nas tot eladibus fessos... gdzie nas

fawor pocignie dworski. 2) Periculum aequitati.=s, gdyby dom królewski

i pokrewni króla i królowej supra caeteros cives mieli si bdc w for-

tunach podniesieni. (Zastrzedz trzeba, aby) adnych urzdów i królewszczyzn
im nie dawa, napisa prawo zawczasu... Nie statutowie teraz rzdz,
ale statystowie; rajtar albo odat acz i papierowe przestrzeli moe kon-
stytucye. Owo zgoa takiego Pana trzeba. qui aut nocere nolit, aut non
possit. Czego jeeli w Piacie, czyli w obcym spodziewa si? in medio
relinuitur".

') Ce licho w s ki op. cit. str. i8— 44.

'j Stodert an den Rat von Danzig 6 grudnia 1668. Literae des

Sutan Galgan begehren dass pro futura electione der Cham inter candi-

datos coronae mit mog gesetzet werden w Zft d. Westpreusischen Ge-
schitsyereins Heft XXV Danzig 1889 Zur Gesch. d. poln. Konigswahl
hgb. V. Hirsch str. 102.
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Filip Wilhelm, palatyn nowoburski nie aowa pieni-

dzy na agitacy pimiennicz, ale niezalenego, bezintere*

sownego gosu, oprócz jednego moe Gursl^iego, nie znalaz

midzy Polalcami. Wszelkie wróby zapowiaday si dla niego

niepomylnit^

Karol, ksi lotaryski, z pomidzy kandydatów cu-

dzoziemskich by najlepiej widzianym i naj przychylniej za-

leconym, wielkiem te byo prawdopodobiestwo obioru jego.

Piasta zwalcza wyranie i silnie tylko Leibniz; z go-

sów za polskich aden nie odrzuca go bezwarunkowo; nie-

którzy zastanawiali si nad trudnociami wynalezienia od-

powiedniego wymaganiom czowieka; wszyscy godzili si

w zasadzie, a gorce zalecenie Olszowskiego musiao wy-

wiera na szlacht wpyw przewany.

O sposobach urzdzenia obioru lub o zreformowaniu

rzdu Rzpltej nie znajdujemy w caej tej literaturze adnego

wieego pomysu. Wszyscy, nie wyjmujc Olszowskiego,

uznaj konieczno utrzymania liberum veto czyli tak zwa-

nego wolnego gosu.

Mdrsz myl i czystsz mio ojczyzny okaza o-
nierz-poeta, póniejszy dziejopis Kochowski Wespazyan

w utworze wierszowanym, który nie mia na celu zalecenia

jakiegokolwiek kandydata, a zatem nie naley do publi-

cystyki przedelekcyjnej, lecz z wysokiego stanowiska sdzi

spraw Lubomirskiego, a raczej cay spór inter Majestatem

et Libertatem, wywoany przez królow „Ludowik" i przez

Jana Kazimierza. Jestto „K a m i e wiadectwa Aviol-

kiego w Koronie Polskiej senatora niewinnoci, przez jednego

szlachcica polskiego wyd;iny w Roku Paskiem 1668" ^).

W utworze tym Kochowski przedstawia trafnie i rze-

telnie intryg dworu francuskiego, wymierzon przeciwko Ra-

kusom, i kri')lowej polskiej, poszukujcej ma dla siostrze-

nicy; we Francyi widzi „pen niecnot beczk«, z której do

') W edycyi dzie Kochowskiego, ogoszonej przez Turowskiego

Kraków 1889.
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Polski toczy si demoralizacya; do Konde^o budzi w czy-

telnikach odraz i twierdzi, e „w parlamencie niebieskim

uznano szczcia tego (t. j. tronu) za exkluza". „Marszaka"

t. j. Lubomirskiego ma za obroc wolnej i prawnej elekcyi,

a w rokoszu upatruje wskrzeszenie rzekomych rad Kalli-

macha, lub dzieo potg piekielnych „purpuratów piekl

bezdennego". Mimo to potpia zrywanie sejmów, liberum

veto, nieposzanowanie praw , uciemienie wocian , ubez-

wadnienie królów.

xxxu.

Ale ta wolno — szkapa wykielznany

Biey ua przepa i zguby swej szuka....

Z ich „nie pozwalam" przykróci im togi

Czem to naród ten i panom swym srogi.

XXXVIII.

Prawa ich jako owa pajczyna

Pan si przebije, uwinie chudzina,

XXXIX.

Nierzd to, co oni zow wolnoci

I rozpusty jest pole wyuzdanej
;

T napuszeni z swoj zwierzchnoci

Hardzie obchodz, brykajc na pany

;

Poddanych za owych nad Turczyna ciej

Jako kady z nich grdeczy i ciemiy

!

XL.

Przez t tedy ich, co si ni tak chlubi

Wolno, naprzód si Polacy polizn.

Któr tak oni nieuwanie lubi,

Jak mui^hy sorbet, przyprawion trucizn.

Przez co uroli, przez to si i zgubi

I w tych kanarach ') arszeniku gryzn.

e W duszy tego uczestnika konfederacyj onierskich,

a nastpnie rokoszu Lubomirskiego, miecia sie obok pragnie-

nia wolnoci cze dla wadzy monarszej, przekonywamy si

*) Zapewne cukrze z trzciny, rosncej na wyspach Kanaryjskich.
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z niezwykego potpienia tak drogocennej dla szlachcica pol-

skiego instytucyi, jak Trybuna Gówny, utworzony i od-

dany przez Stefana Batorego wycznie w moc sejmików

„deputackich".

L.

Ale e pierwsi (waciwie: dawniejsi) królowie nie dbali,

Karanie winnych z rku upucili,

A oszalawszy Trybuna im dali,

Czem dziwnie statum suum osabili.

Niejeden przecie Kochowski , ale zapewne kady
szlachcic -onierz, kady przecitny czonek stanu rycer-

skiego z warstwy redniej ywi te pojcia i uczucia, z któ-

rych biegy polityk mógby wytworzy elementy porzdku ^).

Niestety, elementów takich nie umieli lub nie chcieli zuytko-

wa ani teoretyk A. Al. Fredro, ani praktyczni mowie
stanu: Olszowski, zwolennik Austryi, Pramowski i Morsztyn

stronnicy Francyi, wielbiciele jej obyczajów i literatury, ale

nie interesujcy si wcale wielkiemi pracami Colbert'a i Lou-

vois, na polu administracyi, tinansowoci i urzdze wojsko-

wych, które ju w tym czasie byy dostrzegalne dla bacznego

oka, a z których widomie wykluwaa si niezmiernie potga

Ludwika XIV. Co gorsza, ministrowie ci i cay senat, owa

„starsza bracia" sowem i czynem utrzymywali w swem la-

*) Jeli w. „Kamieniu wiadectwa", przy wadliwej budowie poety-

ckiej, przy wprowadzeniu Kallimacha i purpuratów piekielnych czytelnik

moe przypuci, jakoby przytoczone ustpy nie pochodziy z przekona

autora, to wszelka wtpliwo ustpi musi wobec powtarzania prote-

stacyj przeciwko naduyciom wolnoci w innych utworach. Tak midzy

Epigramatami znajdujemy Piercie Wolnoci: „W piercieniu zoto,

w zocie pera znamienita Kleopatry, lecz w perle trucizna ukryta. Korona

zotem, pera — wolno tej Ojczyzny, ostronie by w tej perle nie byo

trucizny" (wyd. Turows. str. 121). Albo midzy Lirykami z r. l674r jest

wyrany zwrot do liberum veto p. t. Zbytnia wolno, na sejmie 1652:

„Zbytniej wolnoci nie chc i swawolny Twej mioniku. Sarmato, ojczyzny

Z tym si obchod klejnotem Tak teraz, tak i potem. By nie uczyni

z lekarstwa trucizny" (str. 34). Podobnie w Psalmie XI s. 21, pisanym

w r. Ib98.
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boratorium politycznem, „trucizn wolnoci": intercessy, gos

wolny, liberum veto!

To najgorsza, e niesumiennie i nieuczciwie speniali

senatorowie Rzeczypospolitej obowizlii swoje wzgldem
„modszej braci". Tacy poboni, e nie dopuciliby do tronu

ani heretyka , ani schyzmatyka , e przecigali si w po-

bonych fundacyach i budowaniu kocioów, czasem bardzo

wspaniaych, jak naprzykad, kocioa z caym klasztorem ka-

medulskim w Poajciu, o mil od Kowna, wieo fundowanego

przez kanclerza Krzysztofa Paca spoinie z on Eugeni
Mailly w r. 1664 ^), a dzi nalecego do monachów prawo-

sawnych rosyjskich: nie uszanowali przecie witoci przy-

sigi, tak uroczycie wykonanej na sejmie konwokacyjnym.

Wedle Pufendorfa, powiadomionego ze róde brandenburskich,

Grzymutowski, kasztelan poznaski i inni, naradziwszy si

z teologami, mniemali, e ta przysiga jest niewana i nie-

prawna, przemoc i strachem narzucona, sumienie za na-

kazuje kademu w sprawie elekcyi mie na oku dobro po-

wszechne: mona wic zniweczy moc tej przysigi przez

takie zastrzeenie w myli (reservationem mentalem), e Neo-

burga, którego obra postanowili, sami nie bd mianowali,

ale przycz si do tych, którzy go zamianuj" -). Jeszcze

brzydsz wiadomo przesa agent francuski Courtois mini-

strowi swojemu de Lionne: nazajutrz po zakoczeniu sejmu

d, 7 grudnia 1668 r. odbywaa si rada w apartamentach

prymasa wzgldem redagowania uchwa sejmowych. Sobieski

zwróci wtedy uwag na wito przysigi. Xa to prymas

Pramowski wytómaczy mu nietylko jako przyjaciel, ale

^) Wolf: Pacowie 1885 str. 160. Koció w Poajciu bj wznie-

siony i darowany mnichom 1664 ; intromisya do majtków darowanych

odbya si 1 stycznia 1665 r.

*) Pufendorfii Sarauelis: De rebus gestis Friderici Wilhelmi

Magni electoris brandenburgici Commentariorum libri XIX. Lipsiae et

Berolini. Riidiger 1733 tom I, str. 565.
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jako teolog i arcybiskup, e ta przysiga jest niewana, jest

adna ^).

Nie jeste to okolicznoci agodzc dla Sobieskiego,

e obcujc z takimi kolegami, suchajc takiej teologii, a majc
przy boku swoim tak namitn intrygantk, da si uwika
znowu w konszachty z ambasadorami i rozmaitymi agentami

cudzoziemskimi, którzy rónemi drogami i na wszelakie spo-

soby durzyli wpywowych Polaków? W porównaniu z pierw-

szym dostojnikiem kocioa krajowego okaza nawet zdrowsze

poczucie moralne, bo si wybiera na sejmik województwa

ruskiego, eby zdoby zniesienie i uniewanienie przysigi

uchwalonej i odebranej na sejmie walnym konAvokacyjnym,

a w marcu 1669 r. po wielu zabiegach agenta francuskiego,

po listach Ludwika XIV, po trzygodzinnym ataku swojej

Marysieki, odpowiedzia jej stanowczo, e pierwej da sobie

uci rk, ni podpisze umow przeciwn zoonej przy-

sidze ^).

Dobra sawa jego doznaa u historyków dzisiejszych

wikszego, ni suszna uszczerbku, poniewa sdz nie z wa-
snych sów jego, lecz na podstawie korespondencyj drugo-

rzdnych agentów, którzy albo nie byli w stanie powzi do-

kadnych informacyj, albo mieli do czynienia z Marysiek,
jako penomocniczk jego, a wszelkie rozmowy i domysy
ich nurzay si w odmtach tajemnej intrygi. Jawnie bowiem

wszelkie stosunki dyplomatyczne, wedle prawa, usta musiay

podczas bezkrólewia a do sejmu elekcyjnego i prymas Pra-

•) Depesza z d. 19 grudnia 16G8 w T. Luk. XVI, k. 343. Le

granid marechal lui cpposa le serment. L'archevgque leur fit voir non

comme ami, mais comme theologien et archeveque, que ce serment

etait nul.

'^) Courtois do Lionne'a 19 grudnia 1G68 w T. Luk. XVI k. 346

i tene do Bonzy'ego 15 marca 16l)9 w T. Luk. XVII k. 249: M-me
la Gr. Mar^chale m'a dit ce jeudi au soir, que ce matin elle avait ete

3 heures auprfes son mari pour Tobliger par toutes les prieres possibles

a faire un traite; qu'il avait repondu, qu'il aimerait raieu.K, qu'on lui

out coupe le poing, que de ravoir signe au prejudice du serment.
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mowski niezwocznie po abdykacji Jana Kazimierza, czyli

raczej po pierwszej radzie senatu w bezkrólewiu d. 17 wrze-

nia rozesa do posów zagranicznych wezwania, aby ust-

pili z granic Rzpltej. Bonzy i pose nowoburski Giese wy-
jechali ju poprzednio, cesarski i brandenburski ocigali si

pod rónymi pozorami a do padziernika, moskiewski pro-

ponowa, e chciaby mieszka o wasnym koszcie, nie po-

bierajc utrzymania ze skarbu polskiego: wszyscy jednake
wyjechali przed dniem zebrania si sejmu konwokacyjnego.

Wysany powtórnie od Ludwika XIV Bonzy jecha bardzo

powolnie przez Niemcy, zatrzymywa si w Supiu (Stolpe),

a gdy si odway przyjecha do Gdaska, owiadczyy mu
wadze miejskie wrcz, e nie yczy sobie Rzeczpospolita,

aby jecha do Polski. Osiedli si przeto od 9 stycznia 1669 r.

w miecie, pooonem wprawdzie nad Wis, lecz nalecem
do elektora brandenburskiego Kwidzyniu (Marienwerder),

i prymas, mimo najgortszej chci popierania interesów fran-

cuskich, móg tylko przysa mu paszport na przejazd do po-

blizkich kocioów w Prusach Królewskich dla suchania

Mszy S-tej w dniach witecznych ^).

Kandydaci do korony zgaszali si do prymasa, nad-

syajc swoje pimienne owiadczenia przez kuryerów niby,

a waciwie przez agentów, mniejwicej zdolnych do czynie-

nia stosownych zabiegów midzy dostojnikami Rzpltej. Pry-

mas wpisywa imiona do urzdowej listy kandydatów, ska-

da do rady senatu, a cichaczem prowadzi ukady z tym
i owym. Podobnie targowali si inni senatorowie i mini-

strowie.

Nowoburczyk by zameldowany ju dawniej; obecnie

mia on w Warszawie niejakiego H. Stamberga, jak si
zdaje, obywatela polskiego, biorcego informacye od Lipskiego

') Goes do ces. Leopolda I z Królewca 18 grudnia 16G8 w XIV t.

Urkunden etc. hgb v. A. F. Pribram s. 406. Bonzy do Lionne'a d. HI

stycznia 1669 w T Luk XVII k. 98.

Korzon. Sobi ski. T. U. 11
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regrenta kancelaryi koronnej przy Olszowskim M. Popieranie

kandydatury tej miao si prowadzi przez stosunki elektora

brandenburskiego, dyplomatów francuskich i posa cesar-

skiego, Schafgotscba. Pierwsze, pomimo gorliwoci szczerej,

nie dopisyway, poniewa elektor Fryderyk ^Yilhelm zajecha,

starostwo Drabim podczas bezkrólewia, czem wywoa obu-

rzenie w Polsce przeciwko sobie -); usugi innych byy obu-

dne. Ambasador francuski Bonzy wstpowa po drodze do

miasta Neuburg i pisywa depesze do palatyna Filipa Wilhelma

z Supia, z Kwidzynia, niby yczliwe i usune, ale mia od

Ludwika XIV instrukcy przeprowadzenia kandydatury fran-

cuskiej w razie pomylnego ukadu okolicznoci. Specyalnie

w sprawie Kondeusza by wysany, jak wiemy, opat Courtois,

a minister de Lioune pod d. 20 grudnia 1668 r. dopytywa

si ju: jak drog mógby najdogodniej przejecha Kon-

deusz do Polski? Pisao si to nie na arty: o przejazd pro-

wadzono korespondency z bikupem monasterskim i ksiciem

hanowerskim; w paacu Kondeusza wszystko byo przygoto-

wane do drogi; podobno wybito ju monety z jego wizerun-

kiem i imieniem na jednej stronie, a saw i walczcemi

wojskami na odwrociu '^). Courtois utrzyma si pod postaci

rzdcy paacu Kazimierowskiego pomidzy sub Jana Ka-

zimierza, a z Sobieskiemi widywa si niby w interesach fa-

') w raporcie, czy Ucie do palatyna dd. „In domo Lipski d. 9

Januarii 1GG9 H. t.", wydrukowanym u Krebsa pod n-rem XI czytamy:

apud nos Polonam gentem (s. 198). e ten list by pisany przez Polaka,

zapewne przez jakiego ksidza, dowodzi dobra znajomo kraju i stosun-

ków kocielnych. Tak np. eby zrozumie obawy proboszcza Lipskiego

zawarte w sowach: cum maxime sibi ab V. caveat apertissimo suo aemalo

et loci ordinario (s. 201), trzeba widzie, e Warszawa naleaa do dye-

cezyi poznaskiej, w której biskupem by wtedy Stefan Wierzbowski.

Tego nie wiedzieli, a wiec i nie zrozumieli uczeni i sumienni wydawcy

aktów bezkrólewia tak Krebs, jak Hirsch.

') V. Crockow an den Kf. v. Brandbg. z Królewca 14 padziernika

1668 u Hirscha Zur Gesch. d poln. Kgswahl str. 137.

^) Prócz wyej cytowanych : Lionne do Bonzy'ego 20 grudnia 1668

w T. Luk. XVI k. :-il:9, 352. Pufendorf D. r. g. Fr. Wilh. Magni

electoris Brand. 1733 str. 564.
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milijnych z powodu zam,'^pójcia Aloizy d'Arquien za mar-

kiza de Bethune ^).

Cesarz Leopold I, speniajc zobowizanie wzgldem
rzdu francuskiego, tudzie ulegajc radom swoich ministrów,

Lobkowitza i x\uersperga, da instrukcj ambasadorowi, aby

popiera Neuburga. Ale Karol (V) ksi lotaryski mia pro-

tekcy cesarzowej wdowy i zakochanej w nim arcyksiniczki

Eleonory, siostry cesarskiej. Za staraniem tych dam, cesarz

pozwoli na wysanie drugiej ambasady, majcej reprezento-

wa Lotaryczyka, a po niejakim czasie poleci swemu amba-

sadorowi Schafgotschowi, aby nie przeszkadza temu wspó-

zawodnikowi. Ju tedy na pocztku grudnia znajdowa si

w Warszawie jezuita O. Richard, czyni zabiegi i obnosi

po domach portret Karola. A sam Karol usadowi si na

lsku w Tarnowicach, mia rozstawiony na pobliskich kwa-

terach puk austryacki swojej komendy, polowa w okoli-

cznych górach i czstowa codziennie odwiedzajc go szlacht

polsk. Niewybredni to byli gocie: wystarczao dla nich

ladajalcie wino, piwo, sól, chleb i koper; na odjezdnem do-

stawali po talarze do rki i odjedali zadowoleni. Z czasem

rozszerzyo si grono godowników, gdy przyjedali po-

sesyonaci z województwa krakowskiego — cae województwo,

jak pisa z przesada Chavagnac. Powiadano, e ksi zrobi

wycieczk a do Czstochowy, ufny w yczliwo duchowie-
stwa, protegowany gorliwie przez jezuitów. Na koszta agi-

tacyi dosta od matki swojej dyament3\ wartajace 50.000 ta-

larów, i od stryja, panujcego ksicia Karola IV-go wielki

brylant, szacowany na 400.000 liwrów. Ale agenci gosili,

e w Warszawie kupiec. Woch Chinachi ma wypaci 3 mi-

liony na czyje zlecenie -).

*) Courtois do Lionne'a 7 grudnia 1668 w T. Luk. XVI k. 803.

*) Chavagnacs. 292 i nast. ; la communication secrete 15 stycznia

1669 u Krebsa nr. XII str. 208. Courtois do Lionne'a 19 i 21 grudnia

1668 w T. Luk. XVI k. 341, 357. Jednake znajdujce si w H.- H.-

und Saatsarchh Conclusum konferencji z d. 29 marca 1669 (ad 4-um,

ad 5-um) nakazuje Schaftgotschowi, aby sie zachowywa wzgldem ksi-

cia Lotaryuskiego „dubios und perplex'' i aby nie uznawa posa jego.

11*
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Kady z tych pretendentów - innych, efemerycznych, jak

ksit: Kozm toskaskiego, Jana Fryderyka hanowerskiego,

i ex-królowa szwedzk Krystyn pomijamy — stara si po-

zyska dla siebie Sobieskiego, który „cign za sob wciekle

wielka mas ludzi" (une furieuse quantit6 de monde) i).

Bawi Sobieski w Warszawie po ukoczeniu sejmu

jeszcze przez par tygodni do 19 grudnia. „Pod tene tu

czas przypada ta nieszczsna dystrybucya chlebów zimo-

wych, która jeli na kadem miejscu jest cikiem ugry-

zieniem gowy, dopiero na tem tu, gdzie kady praesens

chcia by wolnym, albo mie wicej, nieli drudzy". Roz-

dziela te donatyw midzy wojskiem^).

Z przypisywanych mu w tym czasie owiadcze w spra-

wie kandydatur do korony wykrelmy najprzód zupenie

myln plotkarsk relacy niewiadomego korespondenta czy

agenta nowoburskiego, datowan 9 stycznia 1669 r. „in

domo Lipski" o naradzie Sobieskiego z wojewod krakowskim,

o zerwaniu ze stronnictwem Kondeusza i o zapewnieniu usug

Filipowi Wilhelmowi. Przecie Sobieski wyjecha 19 grudnia,

a Lubomirski Alexander, wojewoda krakowski wcale, nie

przyjeda do Warszawy przez cay czas sejmowy z po-

wodu nie-zdrowia ony i syna Józefa: wic adne spotkanie

w domu Lipskiego odby si nie mogo 3). Ta relacya je-

') Courtois -21 grudnia 1668 w T. Luk. XVI k. 358.

2) List do Lubomirskiego 18 grudnia 1668 z wyran zapowiedzi:

Jutro wyjedam do yolca na wita, gdzie czeka bd rozkazu WM Pana

a do niedziele, bo na nowe lato chciabym stan w Pielaskowicach".

Klucz ycki nr. 192 s. 427, 428. Mylnie wic w tym zbiorze zamieszczony

zosta list do Radziwia nr. 189 pod dniem 19 listopada 1668, gdy wy-

raenie „ad hunc usque diem w Warszawie zostawaem" wskazuje, e by

pisany na wyjezdnera. Mylnie take oznaczon zostaa data n-ru 193 na

18 grudnia 1668, gdy tre listu odnosi si wyranie do bytnoci Jana

Kazimierza w Biay na chrzcinach t. j. do dni kwietniowych 1668. O do-

natywie Akta Grod. Lw. po Bernardyskie t. I str. 68.

^) Krebs op. cit. XI, s. 197: Convenerat una Sobieski et pala-

tinus Cracoviensis. A w powoanym licie do Lubomirskiego z d. 18 grudnia

1668 Sobieski pisa: „Dawszy zna WMM. Panu o bytnoci mojej w War-
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dnake. wydrukowana przez Krebsa, posuya za argument

do zarzutu, jakoby Sobieski zwodzi targi ze wszystkimi pre-

tendentami.

Równie na osobistym rachunku nie powinny figuro-

wa rozmowy Marysieki z ChaYagnac'iem, posem Lotary-

czyka: lecz te nale do póniejszego czasu.

W grudniu 16ri8 r. widywa Sobieskiego podobno jeden

tylko Courtois; by wiadkiem nieporozumie jego z Paeem

i sysza z ust jego wymówki na lekcewaenie, jakiego do-

znawaa Marysieka w Paryu. Bywa te obecnym przy

takich rozmowach kawaler d'Arquien. Znane ju nam da-
nia co do majtku Espouesse. opactwa i kompanii szwajca-

rów gwardyi, Sobieski popiera wasnemi sowy i grob, e
cofnie swe sowo po upywie 6 tygodniowego terminu ocze-

kiwania. Wszake na powtórzon czterokrotnie prob obsa-

dzenia fortec pruskich zaogami da zapewnienie, e odpo-

wiada ZH Elblg. Malborg. Gniew i Tuchol, w Toruniu

za osadzi siln zaog na przedmieciu. Korycki otrzyma

ju ordynans pilnowania Wisy, a najbardziej Tczewa (Dir-

schau). Zamek krakowski dosta 500 ludzi na zaog; w oko-

licy wyznaczone zostay kwatery dla wojska w znacznej

sile 1).

Gdy poowa reofimentu Koryckiego miaa ruszy w po-

chód brzegiem Wisy do Prus, Dymitr Winiowiecki zatrzy-

ma go, jako przebywajcy w obozie hetman polny kontr-

szawie, spieszyJem dla tej samej najbardziej przyczyny: alici tylko list

zastaem, a wiadomo, e dla saboci zdrowia Jej MPani Siostry i JWP
Jozepha zjechacie WMPan nie móg... Bytno WMPana i Brata jako

tu bya potrzebna, wypisa niepodobna. Sia si tam pomieszao rzeczy,

których niektórzy okazy. kad samego WMPana... Gdzie mi jednak

WMPan rozkaesz zajecha, albo jeli nam samym ten zechcesz w Solcu

uczyni honor, z wielka wiadomoci oczekiwa bd impacyencya". Lubo-

mirscy oboje przyjechali te w czasie wit do Solca.

') Courtois do Lionne'a 19 grudnia 1668 w T. Luk. XVI k.

338-340.
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ordynansem. Na to oburzy si Sobieski i nie wyznaczy

cilebów zimowycli na wojslca buawy polnej i).

Tymczasem od Bonzy'e^o przyszed list nieprzyjemny,

zawiadamiajcy o niemonoci spenienia da Marysielci

co do Awdania jej rodzicom dóbr Espouesse z powodu oporu

Kondeusza i co do nadania jej bratu opactwa Fcamp, po-

niewa jest ju nadane patentem Icrólewskim Janowi Kazi-

mierzowi. Sobieski rozgniewa si tak dalece, e chcia

wnie na radzie senatu wykrelenie Kondeusza z listy kan-

dydatów, lecz powstrzymaa go jakoby Marysieka, posy-

ajc kartk na posiedzenie z zapowiedzi, e za powrotem

do domu znajdzie j w trumnie, jeli wykrelenie nastpi.

Czy to prawda? Orzec trudno. Bonzy dowiedzia si o tem

z niewiarogodnych ust kawalera d'Arquien. który przyjecha

umylnie do Kwidzynia dla usprawiedliwienia swojej siostry

i porozumienia si z nim w imieniu Sobieskiego, odjeda-

jcego na Ru ^).

Od elektora brandenburskiego przyjeda znowu Nie-

mirycz i otrzyma od obojga Sobieskich jakie zapewnienia

na korzy Filipa Wilhelma nowoburskiego. Bonzy w depe--

szy, do tego kandydata adresowanej, wyraa obudn ra-

do, lecz agent nowoburski Stamberg, stwierdza, e So-

bieski i prymas wahaj si; e w przyszoci moe skoni

si do pomylniej szych postanowie ^).

^) Conrtois do Lionne'a 21 grudnia 1668 w T. Luk. XVI k. 358

J'appreliende une brouillerie eclatante entre le Grand General et le prince

d'Imitre, petit General sur ce... List Sobieskiego do Al. Lubomirskiego

z ókwi 30 stycznia 1669 u Kluczyckiego nr. 200 s. 438 wskazuje^

e wtedy dopiero naprawia si zatarg : Wczora na ostatek by u mnie

p. Wyycki. aby i na Buawy maej kuchni obmyla chleb (co niech

bdzie przy WMPanu pilnie prosz).

^) Bonzy do Lionne'a 11 stycznia 1669 w T. Luk. XVII k. :-59, 41.

^) Bonzy do Neuburga 4 stycznia 1669 w T. Luk. XVII k. 22.

„J'ai bien de de la joie des assurances, que M. Niemieritz a porte a V. A. S.

de la part de Mr. le Grand General et do M-me". Stamberg 12 grudnia

1668 z Warszawy u Krebsa X str. 197: Was anlanget Archiepiscopum

undt Sobieski, balanciren beyde noch, werden aber, wie man uns Hofinung
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Z caej tej korespondencyi wynika, e Sobieski, wy-

jedajc z Warszawy w d. 19 grudnia 1668 r, nie za-

cign adnego zobowizania wzgldem popierania czyjej-

kolwiek kandydatury na przyszej elekcyi.

W same wita Boego Narodzenia przyjeda do So-

bieskich. bawicych w Solcu, Aleksander Lubomirski z ona
Helen z Ossoliskich. Zdawaoby si, e te odwiedziny byy
stwierdzeniem wyraonej w listach wzajemnej yczliwoci

i jednomylnoci. Wszak Sobieski nazywa ksin zawsze

kochan siostra, przypominajc pochodzenie matek od dwóch

rodzonych braci Daniowiczów ; wszak ksi Aleksander

Ostrogski i Zasawski, siostrzeniec Sobieskiego, jest synowcem

Lubomirskiego: a jednak pomimo tych koUigacyj przyja
jest tylko pozorn, ksina Lubomirska nienawidzi Mary-

sieki, ksi nie sprzyja Francuzom i pozwoli stronnikom

swoim wystpowa przeciwko Sobieskiemu na sejmikach woje-

wództwa krakowskiego ^).

machet, auch zu Ew. Durchlaucht treten. Spostrzeenia te stosuj si do

jednej i tej samej chwili mimo rónicy dat, poniewa Stamberg pi.sa

z Warszawy, a Bonzy z Gdaska, odlegego o kilka dni drogi.

M Kluczycki nr. 197 s. 431. Delikatna wymówka z powodu

sejmiku korczyskiego w licie 2 marca 1669 (nr: 2U2 str. 440): „Przy-

jaciele WMPana i Brata i na sejmiku korczyskim i w.szdy niech mówiaj

co im si zda, byle si to honoru mego nie tykao, bo ja i przyjaciele

moi na adnem miejscu le WMPana traktowa nie pozwolimy — i to

s przyjacielskie znaki i dowody". A 21 marca (nr. 203) o ks. Lubo-

mirskiej : „Pisze Jni Pani siostra do ony mojej, em si j lekkich

przyjani i od których mi si nie dobrze nagrodzi. Có ja mam z tern

czyni, e kadego wedle siebie sdz... kiedy tak corruptum saeculum".

Z listu Morsztyna do swojej ony w T. Luk. XVII k. 122 dowiadujemy

si, e wróg Sobieskiego, kasztelan krakow.ski (S. Warszycki) i wojewoda

krakowski (Lubomirski), poduszczany przez swoj on, która jest nie-

przyjaciók osobist Marysieki i wciekle nienawidzi Francuzów (en-

ragee contr le nom francais), staraj si rozerwa wojsko za pomoc
konfederacyi.
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Okoo Nowego Roku (1669) wyjechali Sobiesey do Pie-

laszkowic. a 16 stycznia, pomimo choroby „chopca" — do

ókwi. Std atwo byo dojeda do Lwowa, eby wywie-

ra wpyw na sejmik województwa ruskiego, szczególnie za

porednictwem Ozgi, niegdy sugi domu Sobieskich, obecnie

bardzo popularnego midzy drobna szlacht sejmikowicza ^).

Wiemy ju. jak pragn Sobieski przeprowadzi skasowanie

przysigi, wykonanej na sejmie konwokacyjnym. Nie szcz-

dzi te z pewnoci zabiegów i zjeda osobicie do koa —
lecz dozna zupenego zawodu.

W poowie lutego by we Lwowie zjazd niemay panów:

Jabonowski, Sieniawski, kilku Potockich etc. Sobieski ocze-

kiwa i zaprasza szwagra Radziwia z kochan siostr, lecz

wojewoda kijowski Stanisawski umar tutaj i pogrzeb jego

odbywa si 18 lutego. Sejmikowano, zdaje si, dwa razy:

w pierwszej poowie miesica nastpio zerwanie z powodu

kótni prywatnej i Ozga zosta wypdzony, omal nie rozsie-

kany; po raz drugi zagajono obrady w dniu 19 lutego; trway

one do 22 -go. a zakoczyy si podobno znowu rozerwa-

niem 2)j nie doszo bowiem (do'nas przynajmniej), adne echo

uchwa lub instrukcyi poselskiej.

Wyraniej objawiy si denia szlachty na innych

sejmikach. Generalny wielkopolski w nrodzie w pierwszej

poowie lutego rozerwa si pod wpywem rozterki midzy
Grzymutowskim kaszt, pozna, a Janem Leszczyskim kan-

clerzem w. k.. midzy siostrzanem a wujem. Przyczyni si

do zaburzenia owczy, Zelcki. znany stronnik Francuzów,

dobywajc szabli czy szpady (nosi si po francusku) „Jm
Pan poznaski bardzo le traktowany i z koa wyni mu-

») Kluczycki: listy z dd. 6, 16, 29. 30 stycznia 1669 nry 195

197, 199, 200.

-) O pierwszem zerwaniu wiedzia Morsztyn w Warszawie 15 lutego

1669 (w T. Luk. XVII k. 137), o zaczciu drugiego przed 3-ma dniami

pisa Courtois 22 lutego (tame str. 168). Sam Sobieski z koa pisa do

szwagra Radziwia bez daty: „Dzi sejmik skoczymy albo rozerwiemy".

(Kluczycki nr. 201 s. -449).
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sia; lubo si byli pojednali z Jm panem kanclerzem; ale

si Jm pan poznaski bez swoich jedna przyjació: odst-

piony te od nich zosta." Gównym wszake powodem ro-

zerwania bya kwestya pospolitego ruszenia, które szlachta

uformowa miaa na sejm elekcyjny, a którego wojewoda

Opaliski dopuci nie chcia, jako oligarcha, pragncy kie-

rowa spraw narodow po swojemu w maej gromadce po-

susznych sobie sej mikowizów. Szlachta okazaa znowu swój

wstrt do kandydatów i do intryg cudzoziemskich, a szcze-

gólnie do Kondeusza i Neuburga, o czem dowiedzia si So-

bieski przed zakoczeniem sejmiku ruskiego. Powtórnie ze-

brawszy si. sejmik uchwali przecie obszerne laudum i) z su-

row krytyk intryg, zrywanych sejmów, nieugruntowanego

pokoju z Mo.«;kw. niezaatwionych traktatów podhajeckich,

oraz usiowa zaprowadzenia dziedzicznoci tronu; owiadcza

przeto mocne postanowienie mieniem i krwi ratowa Rzecz-

pospolit oraz prawa i wolnoci swoje, a zatem uchwali oka-

zowanie zbrojne, czyli pospolite ruszenie na dzie 24 kwietnia

pod rod i zacig onierza w iloci dwóch chorgwi, na

pokrycie za kosztów akcyz od piwa i picioro podymnego

z terminami patnoci na 16 kwietnia i 10 lipca-).

Laudum sejmiku sandomierskiego podobnie uchwalio

popis pospolitego ruszenia na 29 kwietaia. Krakowianie w Pro-

szowicach na maj pod wraeniem pogoski, jakoby 30 wozów

z francuskiemi pienidzmi poszo na Ukrain dla przekupie-

nia Kozaków i Tatarów ^), nareszcie trzy województwa mao-

') „Condeusz y Neyburczyk prawie pro exclusis w tamtych kra-

jach-* Kluczycki nr 201 s. 439. Niektóre szczegóy i laudum w TheatrI

Europ. X, 36—37 oraz w depeszy Bonzy'ego do Courtois d. 10

marca 1669.

*) Theatr. Europ. X str. ,S6.

*) Oblata oryginalna ksig grodzkich krakowskich w MS. nr. 841

Bibl. ordyn. hr. Krasiskich, odpis w MS. Bibll. Uniw. Warsz. l*/3 na po-

cz.atku, obok susznych da, znajduje si tu par niedorzeczno.ci Tak,

przy potpieniu nielegalnego wyroku na Lubomirskiego jest danie, wy-

jte jakby ywcem z teoryi A. M. Fredry : dooy w przysidze sena-
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polskie (krakowskie, sandomierskie i lubelskie) potpiy oli-

garchów na swym sejmiku generalnym w Nowem Miecie
Korczynie d. 18 lutego 1669 r. Marszakowa! tu Jan Karol

ksi Czartoryski, podkomorzy generalny województwa kra-

kowskiego, a wic urzdnik ziemiai^ski, nie senator. Laudum
zaczyna si od wystawienia niebezpiecznego stanu ojczyzny,

któr król Jan Kazimierz przez niesychan dotychczas

w Polszcz abdykacy z „królewskiej swej wypuci opieki".

Podnosi nastpnie spraw nielegalnej elekcyi i oskara jej

promotorów, e, posugujc si niegodziwymi rodkami (illi-

citis mediis"), przywiedli Rzplt do niebezpieczestw osta-

tecznych w polityce zagranicznej i zamieszali j wewntrz
tak, i praktyki ich „krwi bratersk gasi si i oblewa
musiay". Dla zapobieenia takim intrygom szlachta ma sta-n pospolitem ruszeniem na dzie 16 maja i obiór nowego

króla na sejmie elekcyjnym ma by dokonany nie przez

posów, ani przez deputatów; ale „przez nas wszystkich"

t. j. yiritim z wykonaniem przysigi konfederacyjnej —
niewtpliwie wedle przepisanej przez konstytucy listopa-

dow roty.

Nadto wda si sejmik generalny w exorbitancye czyli

w okrelenie warunków dla przyszego króla i w napraw
spenionych poprzednio naduy. A wic da, aby „na

wszystkie wieki pamitny, nieprawny i niesuszny dekret",

który „nakry" . p. Jerzego Lubomirskiego, m. w. k.

i h. p. k., by skasowany, zniweczony i z ksig sdowych
wymazany, a na przyszo aby do podobnego ucisku wszelka

droga dla majestatu królewskiego bya zagrodzon. Konfe-

rencyj i audyencyj nocnych u dworu by nie powinno. Kró-

lowi i Królowej wolno bdzie trzyma cudzoziemców nie

torskiej, e nie tak rozrzutnie honorami i substancjami conoivis szafowa

bd-]. Przy artykule, zabraniajcym rozdawania starostw na prawie dzie-

dzictwa, jak Baru Bogusawowi Radziwiowi, jest nacechowany prywat

wyjtek na rzecz Goluchowskiego, miecznika sanockiego, aby mu nada
królewszczyzu Skotniki Wielkie na umorzenie nalenych mu od skarbu

2i.000 zp.
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wicej nad cztery osoby i to tylko „do podej usugi". adne
])romocye, t. j. rozdawnictwo urzdów i dóbr. nie powinny

i przez biaogowy. Ponowiony by ma zal5:az nadawania

jednej osobie l^illiu niepoczalnych urzdów (incompatibilia).

Dochodzenie ma by wytoczone „na dobracli i substancyach"

pewnych urzdników za wywiezienie ze skarbu Rzpltej 170-ciu

szpalerów, zwanych „Potop", przez Z3'gmunta Augusta „cum

inyidia caej Europy kupionych za 80.000 dukatów i po

dzidzie zazdroszczonych". Inne artykuy pomijamy.

Podobnie szykoway si na elekcy województwa wielko-

polskie: odbyy popis pospolitego ruszenia w d. -i- kwietnia,

wyznaczyy dowódców i czas cignienia si na dzie 23go

maja pod Koem, zastrzegajc si „wzgldem forytowania

kogokolwiek na królestwo per yim ( = przemoc) przeciwko

wolnej elekcyi^)."

No, czy nie jest jeszcze wyranym i zrozumiaym po-

gld szlachty na ca t akcy, do której wcignitym by
Sobieski przez Ludwik Mary i przez Marysiek? Czy

baczny obserwator nie móg przewidzie, w jakim kierunku

zatoczy si elekcya, chociaby nie czyta pism i broszur po-

litycznych ?

Sobieski czu si skrpowanym wizami wykonanej

przysigi, lecz wydosta si z ostpu dawniejszych knowa
stronniczych na otwarte pole de narodowych nie by
w stanie.

Naj pilniej cigali go Francuzi. Courtois jedzi do

Kwidzynia, skd wróci do Warszawy, zaopatrzony w wiee
instrukcye od Bonzy'ego, i d. 25 stycznia wyruszy w orszaku

Jana Kazimierza na pobon pielgrzymk do Sokala. Prze-

mrozi sobie nogi bez poytku, bo nikt ze szlachty (pas une

ame. ani ywego ducha) nie wyjeda na spotkanie zniena-

widzonego ex-króla, a Sobieski przysa tylko wymówk, e
pilnowa musi sejmiku. Wic d. 7 lutego musia agent Kon-

') MS. 841 bibl. ordyn. hr. Krasiskich, laudum tych województw

w oryginale.
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deusza zgosi si listownie do Marysieki z Sokala, eby
otrzyma zaproszenie do ókwi. Jako otrzyma niezwocznie ^).

Uprzedzi go ju kawaler D'Arquien, wróciwszy z Kwi-
dzynia z nowinami od Bonzy'ego, które Marysiek wpra-

wiy w oburzenie. Napisaa do Bonzy'ego list gwatowny:
„Co do opactwa nie ma artów ze mn na tym punkcie.

Nazywajcie mi Turczynk, jak wam si podoba, Iyjcie

mi: nic z tego nie bdzie. Opactwa! na mio Boga! Bo
bez tego nie ma ratunku!" Chodzio tu nietylko o zadowo-

lenie brata, do natrtnego i posuwajcego si w dysputach

do ostatecznego grubinstwa, lecz o zwolnienie wasnej szka-

tuy od kosztów na utrzymanie tego kawalera ^).

Wic wcale nie gadko poszy rokowania w ókwi
i we Lwowie opatowi Courtois. Sam na sam nie móg si

nigdy rozmówi z Sobieskim; zawsze pilnowali go Marysieka
i brat jej. Raz musia paka ,.gorzko" przez pó kwadransa,

eby ich przekona o niemoliwoci spenienia wszystkich

da. Bywa te wiadkiem scen familijnych i ofiar wy-

buchów gniewnych, które znosi cierpliwie dla mioci Pana

Boga 3).

Niecierpliwi si nawet minister de Lionne w Paryu.
Radby ju zerwa z ni na czysto, a kawalerowi d'Arquien

kaza da do zrozumienia, e moe na zawsze poegna si

z Francy sam. a ca rodzin swoj narazi na wiele przy-

*) Courtois do Bonzy'ego 24 stycznia 1669 z Warszawy z nadzieja

spotkania si z Sobieskim, który bawi zaledwo 10 mil od Sokala; 6 lutego

z Sokala. List Marysieki do Bonzy'ego d. 8 lutego 1669 z rezolncya

:

Nous allons qnerir M. Tabbe Courtois a Sokal. Dubuy (?) do Bonzy'ego

15 lutego w T. Luk. XVII k 91, 120. 1.34, 149.

') Marysieka do Bonzy'ego 1 lutego 1669. Courtois do Lioune'a

a z Kwidzynia 17 stycznia 1669: La gr. — marechale a un interet po-

sitif a ce que ce frere ait de quoi vivre, puisqu'il est s\ir les coffres

depuis le premier sol iusqu'audernier. 23— 28 stycznia 1669 do Bonzy'ego:

Arquien a gronde sa soeur a son ordinaire c'est a dire avec le dernier

emportement. T. iMuk. XVII k. 119, 53, l78.

^) Courtois do Bonzy'ego 22. 23, 28 i bez daty w T. Luk. k. 108,

178, 196.
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kroci i szkód. Jednake , zdobywajc si na roztropne

umiarkowanie
,

proponuje zamiast Fócamp inne opactwo

z 2.Ó tysicami dochodu i wysya przywilej, podobno ex-

pektatyw po mierci niejakiego pana Maison. Wreszcie prze-

sa projekt traktatu do zawarcia z Sobieskim na taki wy-

padek, jeli zamiast Neuburga moliwym si stanie obiór

Kondeusza lub Angbien'a „JKMo (Ludwik XIV) przy-

zwoli i zgadza si na jawne wyczenie ksicia Nowobur-

skiego (a donn les mains et consent sur cette visible exclu-

sion de Mgr. de Neubourg).... Pan Sobieski.... ofiaruje cay
swój wpyw, powag, zrczno i gorliwo na zgromadzeniCj

ile bdzie w mocy jego, jak najwikszej liczby za elekcy

ksicia Kondeusza, oraz na poparcie tego zamiaru przez

wszystkich krewnych, przyjació i podwadnych tak w woj-

sku, jak w województwach". Przybdzie na sejm z licznym

orszakiem. W razie rozdwojonej elekcyi pokona wspóza-

wodnika i zaprowadzi Kondeusza na koronacy do Krakowa.

Nie dopuci, aby w pacta conventa wpisano jakie uciliwe

lub uwaczajce koronie artykuy. Ubezpieczy fortece pruskie

i zamek krakowski, zapobiey wkroczeniu si obcych. Za

takie usugi „majc na wzgldzie koszta, jakie ponosi b-
dzie podczas elekcyi, i zamiar osiedlenia si we Francyi,

tudzie kupienie dóbr zdatnych do ufundowania ksistwa-

parostwa (duche-pairie), JKMo obiecuje rzeczonemu Panu

Sobieskiemu sum 600 000 liwrów patnych w Paryu na-

tychmiast po zawiadomieniu o koronacyi ksicia Kondeusza....

i cztery aski" jakoto: rang marszaka Francyi, tytu ksi-

cia — para, order w. Ducha, dom w Paryu odpowiedni

godnoci jego. Wyjazd z Polski do Francyi nastpi ma nie

pierwej, a w 6 miesicy po dopenionej koronacyi ^).

Otó tego traktatu nie podpisa Sobieski pomimo dwu-

godzinnych nalega, wyrzeka, poajanek Marysieki; zga-

dza si tylko dla dogodzenia królowi francuskiemu napisa

') Lionne do Bonzy'ego d. .31 stycznia 16G9. Le projet du traite

bez daty i podpisów. T. Luk. XVII k. 112, 114, 216—221,
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zobowizanie, e uczyni wszystko, co mona, na korzy
elekcyi Kondeusza, jeli skasowan zostanie przysiga. Ale

d. 15 marca, kiedy to pisa Courtois, by ju wiadomym

wypadek wszystkich sejmików: wic odmowa z Avarunkowej

pozornie nabieraa znaczenia bezwarunkowej. Nazajutrz mia
Courtois postraszy, e wyszle p. Se<^ura do Kwidzynia z do-

niesieniem o zupenem zerwaniu ukadów. Postrach nie wy-

war adnego skutku, bo w tydzie póniej Courtois czyta

i roztrzsa znowu projekt traktatu z Marysiek i jej bratem:

zdoby tylko takie zapewnienie, e Sobieski wszystko zrobi,

ale nic nie podpisze^). Potem 24 marca napisaa Marysieka

do Bonzy'ego, e m jej, chociaby sza gra o sto koron,

nic nie uczyni przeciwko sumieniu swemu, ale porednio,

przez przyjació swoich, przeprowadzi skasowanie przysigi

a wtedy bdzie jawnie robi wszystko, czego bdzie potrzeba,

eby zapewni dobry skutek dla elekcyi Kondeusza. Powta-

rza znów dania swoje i brata; tylko „swego biednego ojca"

poleca bezwarunkowo hojnoci króla, przypominajc wszake

nawiasowo, e pewne myta (octrois), nadane mu na lat 30,

zostay odebrane po roku. Na tym licie dopisa Sobieski

wasnorcznie: „wszystko co pani Marszakowa komunikuje

ambasadorowi, p. Hetman Wki aprobuje i chce dotrzyma

sowa swego, jako czowiek honorowy". Tyle tylko wymoga
na nim ukochana ona.

Tego samego dnia, a raczej wieczorem poegna si

Courtois z Sobieskimi we Lwowie; przekada im jeszcze

raz, e rujnuj cakiem interes odmow podpisu na trakta-

cie. Uspokaja go Sobieski, zapewniajc, e nie ma i mie
nie bdzie adnych zobowiza wzgldem kogokolwiek in-

nego, oprócz Kondeusza, a co do traktatu porozumie si

z Bonzym w cigu 24 godzin, gdy si z nim spotka w War-

szawie. Na rozstaniu Francuz zagada o hucznem powitaniu

Sobieskiego we Francy i i o dobrem winie, jakie bd spi-

*) Courtois do Bonzy'ego 15 i 22 marca l6t)9 w T. Luk.

k. 248-250, 264.
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jali, na co on odpowiedzia, e czuje si by takim samym
dobrym Francuzem, jak dobr Francuzk jest jego ona i).

Owiadczenie takie razi ucho nasze, jak blunierstwo

przeciwko Ojczynie. Ale nie naley bra takich komple-

mentów w znaczeniu dosownem. Przesada i igurycznc
jest cech stylu owoczesnego. Wszak w listach Sobieskiego

powtarzaj si ustawicznie okrelenia rónych dolegliwoci

i strapie formu, e „wiksze na wiecie by nie mog."
Wszak w nastpnym roku. gdy Marysieka znowu poje-

chaa do Francyi, on sam , ów dobry Francuz, pisa do

niej : „Jakóbka pocaowa i obapi, dla którego wzi przy-

najmniej byo albo chopca, albo biaogow Polk. Bo jeliby

tak mia mówi po polsku, jako Anusia albo Estka (niewia-

domo, czyje to córki), wolabym, eby nic nie umia. Co

bdzie bardzo szpetnie i niedobrze, kiedy, majc Polaka ojca,

po polsku nie bdzie umia, albo e bdzie le pronuncyowa" ^).

Moemy wic miao udzieli Sobieskiemu pokwitowa-

nia za wszystkie dotychczasowe rozmowy i korespondencye

dyplomatyczne. Podejrzanemi wyda si mog chyba jego

zarzdzenia wojskowe.

Wielkopolanie, stanwszy na popisie pospolitego rusze-

nia, upominali si, „aby JWMarszaek i Hetman w. k. podug

pisanego prawa sub interregno chorgwie, które tu na hy-

bernie zostaway w województwach naszych (poznaskiem

i kaliskiem), wyprowadzi" na granice ukrainne, a spis nad-

uy, przez onierza popenionych, mia by zebrany zaraz

przez delegatów i podany na sejmie elekcyjnym^).

') Marysieka do Bonz)'ego ze Lwowa 24 marca, Courtois do

tego 26 marca 1669 w T. Luk. XVII k. 268—271, 274—276.

^) List z obozu 27 sierpuia l670 u Helcia cz. II nr. l4-o

Ptr. 200.

*) Laudum dwóch województw wielkopolskich, dygnitarzy, urzdni-

ków, obywateli stanu rycerskiego take miast i miasteczek, do pospolitego

ruszenia nalecych, uchwalone na popisie 4 kwietnia 1669 (orygina

w MS. nr. 841 bibl. hr. Krasiskich).
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Kaza on wprawdzie zatoczy obóz nad Horyniem gwoli

osonienia ciany poudniowej od nieprzewidywanych napa-

dów. Jeeli wysa regiment Tedwina w Krakowskie, to si

tómaczy potrzeb zabezpieczenia zaciodnio-poudniowej gra-

nicy przed regimentem austryackim, sprowadzonym na lsk
dla ksicia lotaryskiego ^). Ale poco kaza maszerowa re-

gimentowi Koryckiego z Woynia brzegiem Wisy a do

Prus? Wszak tu nie zagraa aden napad, a wzmocnienie

zaóg fortecznych dogadzao tylko zadaniom Francyi, która

szykowaa znów okrty do przewiezienia Kondeusza z 4 ty-

sicami wojska. Do Grudzia przyszo 300 ludzi piechoty,

co do której jednak zauway winnimy, e komenderujcy

oficer nie okazywa usunoci wzgldem Francuzów, skoro

przejezdnym wzbrania widywania si z ambasadorem Bon-

zym 2).

Wyprowadzenie wojska z obozu moe wyda si szko-

dliwem wobec uniwersau, ostrzegajcego szlacht o moli-

wym napadzie ord biaogrodzkich, datowanego ze Lwowa
d. 20 kwietnia 1669 r. Jan na Zoczowie i ókwi Sobieski...

przy zaleceniu usug swoich braterskich donosi do wiado-

moci: „i lubo za moim z tych tu na elekcy do Warszawy

odjazdem krajów wojska Rzpltej nad Hory, a cz pod

Kamieniec ciga si na czas determinowany... skupione in

omnem necessitatem przy pewnej i susznej zostawa bd
komendzie, jednake wiele jest szlaków i traktów, których

wojskami temi susznie zastpi niepodobna do wejcia w pa-
stwa Rzpltej nieprzyjacielowi. Przeto te majc nietylko

z rónych miejsc, ale i od samego Krymu w tych dniach

') Oprócz w/.niianek w broszurach dosza nas o przyjciu regi-

mentu Tedwina taka tylko przez Theatr. Europ, X .S8, wiadomo, e
zasza pomidzy onierzami a wocianami, g 'ralami i strzelcami biskupa

krakowskiego bitwa, w której polego 40 wocian ; mylnie tu nazwany

regiment Tetnera, w rachunkach skarbowych bowiem ks fil jest podobnej

nazwy jeden tylko: Jana Tedwina, podkom derpskiego

^) Bonzy do Courtos z Kwidzynia 10 marca w T. Luk XVII k.

2U, Lionne do Bonzy'ego 30 kwietnia 1669 w T. Luk. XVIII k. 48.
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przestrogi, e ordy Biaogrodzkio i Nahajskie, którycli jest

cz niemaa, w posuszestwie ju Hana krymskiego nie

s, lecz pod wadz i zwierzchnoci paszy osobliwego, od

Porty podanego, zostawaj... w domach swoich ubezpieczeni

nie byli, ale wczesn pignoribus (— rodzinom) obmyliwali

securitatem (= bezpieczestwo) sami attenti in omnes rerum

zostawajc eventus (= w bacznoci na wszelkie wypadki)

Co za naley zawartej, a przysigami stwierdzonej z hanem

i caym Krymem przyjani, tej Krym statecznie nam obie-

cuje przez posa swego nam dotrzymowa, gdzie i ja take

posa swego do Hana i caego Krymu expedyowaem z de-

klarowaniem wzajemnego od caej Rzpltej teje dotrzymania

przyjani i jednostajnej zgody" i)-

Biegay do czste poselstwa od Kozaków i w ko-

respondencyi francuskiej powtarza si wci twierdzenie, ja-

koby si garnli do Sobieskiego z wszelka gotowoci do

usug na jego skinienie. Rozejrzemy si póniej w tych sto-

sunkach; na teraz wystarczy nam wiadomo, e Doroszeko

by zajty sprawami Zadnieprza.

Wogóle wic od Ukrainy, od stepów i od granicy tu-

reckiej nie zagraao w tej chwili adne niebezpieczestwo.

Naleaoby zuytkowa t chwil spokoju na przygotowania

do walk nieuchronnych przyszoci; lecz któby móg zada-

nie takie podj w czasie bezkrólewia? Prymasowi starczyo

przezornoci tyle zaledwo, e upowani Sobieskiego -) do uy-

cia poborowych pienidzy z ruskich województw na opace-

nie kozaków,- serdyniat, wicych si przy Polsce, i po-

chwali go za wypacenie odu garnizonowi Biaocerkiew-

skiemu.

Mona byo bez ryzyka wysa jeden albo par regi-

mentów w gb' Korony; mogy zachodzi wzgldy bezpie-

czestwa wewntrznego, jak n. p. opatrzenie zaog samej

') KI uczy ki nr. 200 str. 450.

^) Klucz ycki depesza prymasa do Sobieskiego d. 22 maja

1669 z Warszawy nr. 204 str. 444. 445.

Korzon. Sobieski. T. II. 12
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Warszawy. Sad nasz wytworzy si wtedy dopiero
,
gdy

obaczymy, jaki z wojska zrobiony by uytek.

Biografa zajmowa musz nietylko sprawy publiczne,

ale i domowe, prywatne, osobiste. W tym dziale nastrcza

si nam obecnie stosunek yczliwy szczerze, nawet serdeczny

z Michaem Kazimierzem Radziwiem, jako mem „z serca

kochanej siostry" rodzonej Katarzyny.

Na sejmie konwokacyjnym Radziwi mia przykre zaj-

cie o buaw poln litewsk z Pacami, którzy, podajc
jej dla swego stronnictwa, wystpili z zarzutem, jakoby kon-

ferowa j Jan Kazimierz ju po abdykacyi, a wic niele-

galnie. Powziwszy „t relati", sam Jan Kazimierz napisa

pod adresem Sobieskiego: „Ale my w tem Uprzejmo Wa-
sz verbo Nostro upewniamy, e jako susznym i prawnym

sposobem, a nie bez wiedzy Uprzejmoci Waszej t buaw...

contulimus, tak naszej kollacyi i przywileju nie odstpimy"...

Naturalnie, Sobieski by po stronie szwagra i mia z Pacami

rozterk, któr zagodzia Marysieka ju po sejmie na wy-

jezdnem z Warszawy racyami politycznemi
,
gdy wszyscy

naleeli wtedy do jednego stronnictwa francuskiego ^). Radzi-

wi utrzyma buaw obok pieczci mniejszej, nie posiadajc

podobno wybitnego uzdolnienia ani do jednej, ani do drugiej.

W lutym oboje Radziwiowie przyjechali w odwiedziny

do Sobieskich i bawili si przez „kilka niedziel" a do 27go

marca „niesychanie dobr konwersacy" ^).

Trzeciego zaraz dnia po rozjedzie (a wic 30 marca)

da zna p. Janiewski o pónocy, o niebezpiecznem zdrowiu

Marysieki: „Przybiegem tedy — pisze Sobieski — godzin

') Keskrypt d. d. Biaoka HO listopada 1668 u Kluczyckiego
nr. 190, str. 424. Courtois do Lionne'a 19 grudnia 1668 w T. Luk.

XVIII k. 3.38.

^) Powitanie listowne przybyych „w nasze kraje" pisa Sobieski

w dniu zakoczenia sejmiku, a wic okoo 18 lutego; Courtois wspomina

w raporcie z 23- 28 lutego 1669, e Radziwiowie ju sa we Lwowie;

o wyjedzie „wczoraj" pisa Sobieski do Lubomirskiego 28 marca. Klu-

czycki nry 203 i 2U6, T. Luk. XVII k. 176.
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dwie na dzie do Lwowa
,

gdzie w srogiej zastaem j
gorczce i któr P. P. Doktorowie osdzili byli za ma-

lign. Gdymy tedy wszysey w wielkiej zostawali trwodze

i w wielkiem biedzeniu si : jeeli krwi upuci , albo

nie — czwartego od choroby dnia pokazao si kilka na

piersiach krostek, które zarazem ja osdzi za osp; i e
jednak nas nastraszyy, bo si zdao nazajutrz, e ich nie

przybyo. Ku wieczorowi jednak poczy nieznacznie wv-

sypowa . a na ostatek wysypaa si w dni kilka taka

ospa, jaka ju wiksza na wiecie by nie moe. Tu gdy-

my ju dobra wzili nadziej , znowu za zatrwoyo nas

nieruszenie si dziecicia i cae nieczucie przez dni kilka.

Dostalimy kinder-balsamu szczciem u JMPani choryny
(Sieniawskiej) — i ten nie pomóg, a inne róne oywia-

jce i posilajce maci, olejki, osobliwie muszkatowa ma.
Owo zgoa przyzna w tym terminie doktorom lwowskim, e
dobrze stawali, e matk i dzieci salwowali, i skoro tylko

swych ingredyencyj na ppek nalali, tej minuty zaraz si

dzieci ruszyo. Jam ju w gow ledwo nie zaszed, bo

i Jakóbek pod ten czas chorowa: to mi tu jeden zawoa,

e JejMo si le ma, a tu drugi, e Jakóbek, któregomy

zaraz na stron odczyli, skoro si tylko ospa pokazaa.

Jedna tylko JPani wojewodzina ruska (Jabonowska, dobra

przyjacióka) mi dopomagaa , która zaraz dowiedziawszy

si, z domu przybiega, przy dzieciciu za bya pani Gra-

biaczyna. Owo za ask Bo, a prawie cudown, wszystka

ta szczliwie si skoczya tragedya, to naprzód e ju za

ask Bo cale zdrowa, potem e ospy jednej drobiny, jednej

kropli, jednego doeczka nie zna, a bya tak wielka, e
ju wiksza by nie moga. Marne lekarstwo, którego na to

zaywaa: stara tylko sonina z mlekiem; teraz za pewn
wódk czerwone owe znaki zbywa, tak e ju ich mao co.

We brwiach tylko doczesna szkoda, które cale wylazy, i wo-
sów w gowie sia. Mam w Bogu nadziej, e ze mn wespó
w poniedziaek wielkanocny (22 kwietnia) ztd wyjedzie...

12*
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To jest najdziwniejsza, e 16 nocy snu na oczach nie miaa

a jest za ask Bo ju dosy rzewa".

Ten list by pisany do siostry dnia 16 kwietnia. eby
si decydowa w takim stanie na dalek podró do War-

szawy za dni sze, musiaa Marysieka na wskro by
przyjt namitnociami politycznemi. W istocie pisaa do

Bonzy'ego, e pomimo obaw ma o jej zdrowie puszcza

si w drog, eby za jakbd cen ukoczy interes ku

zadowoleniu JKMci Ludwika XIV ^).

Jednoczenie do szwagra pisa Sobieski o sprawach po-

litycznych: „Z punktu sejmiku wileskiego wyrozumiewam

nieustajc zawzito; ale si tem bynajmniej turbowa nie

potrzeba. W Haliczu pierwszy sejmik rozerwa p. Telefus;

na drugi wyda JPwojewoda ruski uniwersa i stan (sejmik)

pod niebytno contradicenta, gdzie i interes WXMci zle-

cony by pp. posom, których obrano dwudziestu i kilku.

We Lwowskiej Ziemi nie chciano po popisie sejmikowa,

jako sobie byli przyrzekli, i pospolitemu ruszeniu niektórzy

kontradikowali, chcc czeka z Warszawy od JMX. Pry-

masa i odemnie wiadomoci. P. lwowski (A. M. Fredro)

pisa od JMP. wojewody ruskiego o uniwersa na pospolite

ruszenie Ziemi Przemyskiej: nie wieme tedy, jeli (= czy)

to przyjdzie do skutku. Ja termin zatoczenia obozu nazna-

czyem pro 20 mai nad Horyniem pod Huszcz i uniwer-

say wydaem; nad wojskiem komend podobno mi przyj-

dzie zleci JMP. sdeckiemu (Niezabitowskiemu), który bdzie

wprzód ze mn na pocztku elekcyi w Warszawie, gdy ja

pewnie 1 maja stan w Warszawie u siebie postanowiem" ^).

Spóni si o par dni, ale przywiezie z sob swoj Ma-

rysiek na waln rozpraw z narodem szlacheckim, tak

dugo projektowan, gotowan i „praktykami" pokrzyowan.

^) Bonzy do Lionne'a z Biaoki 5 maja 1669 w T. Luk. XVIII

k. 71.

-) Kluczycki nry 207, 208.
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Nie wiem kto? czy który z pilniejszych od nieobecnego

Sobieskiego marszaków ^), czy starosta warszawski Jan na

Krasnem Krasiski, referendarz koronny, urzdzi pole elek-

cyjne midzy Warszaw a Wol, w pobliu Stawek, rezy-

dencyi prymasowskiej, po której dzi pozostao niezrozumiae

dla Warszawian wspomnienie w nazwie ulicy „Stawki^ pod

Powzkami. Znika te maa rzeczka Drna, która tworzya

niegdy kilkanacie stawów na uytek mynów i foluszów.

Wtedy wszake pomidzy tymi stawami wznosi si prze-

liczny, wesoego pozoru paac Pramowskiego -).

O maej wier mili od miasta by urzdzony kwadra-

towy okop o trzech bramach, z których jedna, rodkowa,

przeznaczon bya dla Maopolan, za wschodnia i zachodnia

dla Wielkopolan i Litwinów.

Wic w niezgodzie z geometry znalaza sie termino-

logia prawnicza, gdy miejsce to wraz z obradujcymi ludmi

nazywaa „koem'' rycerskiem; wchodzili do niego tylko delegaci

od województw; same za województwa nie zmieciyby si

tutaj, wic obozoway opodal pod namiotami. W rodku
okopu wznosi sie wysoki i obszerny budynek drewniany

z awami dla senatorów; bya to tak zwana szopa senatorska.

Przy bramach staa piechota na stray. Koszt wystawienia

okopów i szopy wraz z mostem na Wile wyniós 40.082 zi.;

by pokryty z funduszów skarbu koronnego ^).

Wolno ju byo przyjecha pod Warszaw posom cu-

dzoziemskim, lecz musieli zamieszka w okolicznych, wska-

^) Wedle Kochowskiego (Dzieje Polski za pan. Mich. Kor.

Klimakter 4-ty wyd. Raczys. Lipsk 1853) mieli wymierza geometrycznie

marszakowie, lecz nie zapewnia, czy oni, lub ich urzdnicy wykonali

to rzeczywicie. Litewskich marszaków nie byo wcale a do koca sejmu.

-) Podziwiany przez Werduma: Liske, Cudzoziemcy w Polsce

str. 120.

^) Rachunki Seymowe pro die 26 Januarii 1662... J. Andrz. Morstina

z Raciborska podsk. w. k. ksiga 62, dzia p. t. „Na róne ordinarne

i extraordinarne... expensa". Tame jest skromny wydatek 209 z. „od

naprawy okien, pieca i okrycia kirem aw w izbie senatorskiej pod

ConTocatia".



18^ ROZDEIA XIX.

zanycli przez prymasa paacach lub dworach, jako to: am-

basador francuski Bonzy w myliwskim dworze królewskim

Biaoce, cesarski hr. Schaffgotsch w Nieporcie, szwedzki

hr. Tott w Radzyminie, nowoburscy: Giese i baron Boyne-

burg w Falentach, lotaryski hr. Chavagnac w odlegej

o mil willi zmarego sekretarza koronnego ksidza Miaskow-

skiego ^). brandenburscy: Hoverbeck i v. Jena w Jabonnie,

Ostatnim przj^echa 3 maja Boyneburg. Wszyscy inni

posowie okazali wikszy popiech. Bonzy pojawi si pod

Warszaw ju 19 kwietnia, ale wci rozjeda tu i ówdzie,

robic po 7—8 mil dziennie, eby nie siedzie przed rozpo-

czciem sejmu na kwaterze pod dozorem. Na wszelkie po-

baanie miao móg liczy, majc po swojej stronie pry-

masa. Nadto Courtois, bawicy w Warszawie ju od 9 kwiet.

nia, zoy mu zadawalniajce doniesienie, e podczas cho-

roby Marysieki, majc wolny przystp do Sobieskiego i po-

magajc mu w odcyfrowaniu nadchodzcej korespondencyi,

wyrozumia szczer jego yczliwo dla Kondeusza. A Mor-

sztyn lepsz jeszcze wywiadczy przysug: o pó mili od

Biaoki wskaza Bonzy'emu ukryty w lesie dom swego

oficyalisty do tajemnych schadzek ze stronnikami francu-

skimi; dom ten komunikowa si z Warszaw za pomoc
podziemnego korytarza ^). Doskonale tedy przygotowan bya

kandydatura Kondeusza. gdy si opieraa na prymasie, mar-

szaku i hetmanie w. koronnym^ podskarbim w. k., Jabo-

•) Stodert i Wider 3 maja 1669 u Hirscha Z. G. d. poln: Konigs-

wahl str. 104. Chavagnac (Memoires 1701. Amsterdam str. 282' na-

zywa t will Charisse ; z tak skaonej formy niepodobna odgadn, jak

si nazywaa rzeczywicie. Wzmianka o Miaskowskim w Vol. Leg,

V. 569.

*) Courtois do Lionne'a 12 kwietnia; Bonzy do Lionne'a z Nie-

portu 19 kwietnia, z Biaoki 5 maja 1669 w T. Luk. XVni k. 18.

23, 76. Ta ostatnia wiadomo nastrcza archeologom ciekawe zagadnienie :

jaki to by korytarz podziemny? skd wychodzi: z zamku czy z miasta?

W obu wypadkach musiaby przechodzi pod korytem Wisy. A moe
zaczyna si gdzie na Pradze. Pooenie domu tajemniczego nie daje si

oznaczy z depeszy Bonzy'ego.
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nowskira, Potockich, Sieniawskim, a midzy Litwinami na

Pacach.

Po naboestwie, odprawionem przez prymasa, i kaza-

niu, wygoszonem przez X. Pikarskiego w kociele w. Jana,

nastpio otwarcie sejmu d. 2 maja o godzinie 3-ej w oko-

pie. Lask trzyma i do chwili obioru nowego marszaka

stanu rycerskiego ,t. j. do d. 10 niaja, zatrzyma Chrapowick^

podkomorzy smoleski, jako marszaek sejmu poprzedniego.

Na tem pierwszem zebraniu bez rozpraw podobno przy-

jte zostay przepisy policyjne czyli „Porzdek.... przez opi-

sane artykuy do samego tylko aktu elekcyi nalece, uchwa-

lony i postanowiony roku Paskiego 1669 dnia 2 miesica

maja". Zakazyway one jawne lub skryte podmykania „pu-

ków, rot z cudzoziemców cujuscunque nationis tak konnych,

jako i pieszych, tudzie dzia bliej trzech mil pod Warszaw"
pod grob kary, na wroga ojczyzny przepisanej. Wzbro-

niony mieli przystp nietylko zbrojni, ale i „wszelacy cudzo-

ziemcy, tak duchowni, jako i wieccy... aby si w Warsza-

wie i nad Warszaw blisko nie bawili, a daleko wicej in

loco Consilii publici (=na miejscu obrad publicznych) aby

nie bywali". Tego cile mieli pilnowa JPP. Marszakowie

obojga narodów. Dla Sobieskiego wynika std niemiy obo-

wizek czuwania nad Bonzy'm.

Polakom nie wolno byo przychodzi do okopu z bro-

ni paln i ukami, z czekanami i puginaami pod kara sie-

dzenia wiey przez 6 niedziel i pacenia 200 grzywien. Za

rozruch
,
zwad, uderzenie jakiekolwiek zaczynajcy mia

by na gardle karany; jeliby jeden drugiego umylnie

z mostu zepchn, mia by karan siedzeniem rok i 6 nie-

dziel i dwiema sty czterdziest grzywien, a jeeliby ze-

pchniony uton, ma gardo traci ten, który zepchn.

Statków, na których most stoi, porywa i dylów rozbiera

nie wolno; furmani i przekupnie przez most jecha nie mog
od 8 do 9 zrana i od 4 do 5 popoudniu, czego warta mar-

szakowska ma pilnowa. W gospodach tak w miecie, jak

i na okolicznych stanowiskach , aby si kady skromnie
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i uczciwie zachowa, wystpków adnych nie czyni; niebez-

pieczestwa x)gniowego pilnie si wystrzega i t. d. i t. d. ^).

„Tego wszystkiego przestrzega, jako pospolitego po-

koju ma urzd Jchm. PP. Marszaków obojga narodów, take

i sudzy, urzdu Jchmoci. Dla karania wszelkich krzywd

utworzony zosta sd kapturowy gówny pod prezydency

Jana Sobieskiego, lub (w zastpstwie) Jana Klemensa z Ruscy

na Branicach Branickiego, marszaka nadwornego koronnego,

z trzech kasztelanów i 12-tu urzdników stan rycerskiego^),

Zdawaoby si podug brzmienia artykuów „Porz<adku",

e na polu elekcyjnem nie bdzie zgoa adnej siy zbrojnej.

Tymczasem ju dnia 1 maja Micha Kazimierz Radziwi

przyprowadzi 5 chorgwi hajduków po 100 ludzi, kompani

piechoty od 60 gów, chrgiew usarsk, dwie dragoskie

i jedn rajtarsk niemieck, a wic widocznie cudzoziemsk;

60 dworzan z dzidami, ubranych po turecku, tworzyy naj-

mniej gron eskort, bya to bowiem rodowita szlachta li-

tewska. Pacowie, Micha, hetman w. litt. i Krzysztof kanclerz

w. litt. oraz Poubiski b. pisarz polny litt. przyprowadzili

jeszcze wiksz liczb. Z dum prowincyonaln napisa Chra-

powicki o nich, e wjechali do Warszawy „wcale liczno

i gromadno, ad invidiam koronnych". Potem 4 maja, w pitek

wieczorem, wjecha Sobieski z orszakiem licznych i wawych
dworzan i chorgwi janczarsk, z prawdziwych Turków ma-

hometan zoon. Powiadano o nim, e obsadzi dragonia

1) VoI. Leg. V. fol. 1—5.

') Dla cisoci warto zaznaczy, e lubo ustanowienie owego judi-

cium compopitum czyli kapturu gównego znajduje siew Vol. Leg. V. fol" 6—

7

pod d. 2 maja, nastpio jednak rzeczywicie 21 maja, kiedy marszaek

koa rycerskiego zamianowa deputatów, a Sobieski przysigo wykona;

otwarcie sadów byo zapowiedziane nazajutrz na godzin 8 rano, lecz

nie przyszo dó skutku dla tego, e sam Sobieski przyjecha dopiero po

10- tej do wasnego mieszkania w kamienicy pod Fortun. Ufundowano

przecie jurysdykcy i zlecono instygatorowi kor., aby przygotowa „po-

rzdek". Pierwsza sprawa przeciwko Rupniewskierau superintendentowi

mennicy krakowskiej bya sdzona 2.S maja, jak wiadczy Chrapo wieki,

Dyaryusz, str. lll, ll4.
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i rajtarya cay bieg Wisy, e swoje chorgwie usarskie,

kozackie i tatarskie rozkwaterowa w Wielkiej Polsce. Temu
wierzy trudno, bo musiaby cliyba cay obóz nad Horyniem

wyludni: ale o wspaniaoci jego dworu wiadczy z podzi-

wem Chavagnac. porównywujc z monarszymi. 21 maja

odby si wjazd Bogusawa Radziwia z piechot i jazd.

Inni senatorowie mieli pomniejsze orszaki. Wogóle za.

podug rachuby Sobieskiego, liczba onierza zdatnego do

wszelkiej bitwy przewyszaa 12000. Nie prowadzono artyle-

ryi. ale w Warszawie, w arsenale nie brako armat, które

mógby opanowa ten. ktoby zechcia krwawa walk roz-

pocz.
Bya to armia oligarchii polskiej, albo raczej caa suma

wojsk monowadczych, zgromadzonych nie na obron Polski,

lecz gwoli ambicyi domów, rodów, lub osób. Siy te nie s
bynajmniej imponujce pod adnym wzgldem ^). Gdyby
wystpiy do walki domowej, mogyby tylko zrobi burd
anarchiczn — szczciem nie zamierzana przez adnego

z tych ambicyuszów; chodzio im tylko o popisanie si

effektowne przed tumami potency w celu uzyskania go-

sów wyborczych av najwikszej liczbie. Potency to sztuko-

wana, bo po czci zapoyczona z wojsk Pzpltej, opacanych

groszem podatkowym, po czci wydta kredytem, lub. co

gorsza, jurgieltem cudzoziemczym. To na takie wanie
widowisko dane byy pienidze od obcych d^Yorów. Jeden

z pospólstwa senatorskiego, niezaszczytnie znany skdind
Bkowski, wojewoda pomorski, umawiajc si z elektorem

brandenburskim na popieranie Neuburga, da 45000 zip.

^) Przesadne s liczby, podawane przez sprawozdawców spólcze-

snych jak np. Stoderta i Widera (Hirsch Z. Gesch. etc. str. 103, 105?

115), e Pac mia 5000, Micha Radziwi 4000, Poubiski 3000, Sobie-

ski 4000, Bogusaw Radziwi 2400. Trafn- moe by tylko rachuba So-

bieskiego, powoana w dziele Kazim. Zawadzkiego: Arcana eu Anna-

lium polonicorum libri 7 Cosmopoli 1669 str. 1. O jego wjedzie mówi
dokadniej anonim (Rousseau de laj Yalette) Casimir Roy do Pologne

T. 1 Paris Claude Barbin 1679 str. 242.
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na sejm elekcyjny i 15000 na sejm koronacyjny; na pierwszy

mia przyby z 4-ma tysicami szlachty i tysicem zacinego

onierza, na drugi ze zwyczajnym swym dworem, co

wszystko pocigao wydatek 100.000 zi. i przyprawio go

ju o dugi, a nawet o sprzeda niektórych majtków swoich

dziedzicznych ^). Zdaje si, e ani jedna, ani druga strona

umowy tej nie wykonaa, a nawet i pryneypalni monowadcy
wicej si nasuchali o grubych sumach cudzoziemskich, ni

ich ogldali

Nie byo czego zazdroci ani Koron iarzom, ani Li-

twinom !

A pod wzgldem umysowym przedstawia si potencya

oligarchów jeszcze mizerniej. Czy ktokolwiek z nich, nie

wyczajc Sobieskiego, przyniós na pole elekcyjne now
ide, polityczny program, imi godnego korony polskiej kandy-

data? Wic jake mtne i poziome bd przedmioty wszel-

kich ukadów, jak chwiejn zatem musi by akcya caa

oligarchów!

Ju w pierwszych dniach sejmowania wysacy rady

gdaskiej widz, oprócz Neoburczyków (waciwie stronni-

ków Francyi) i Lotaryczyków, trzecie stronnictwo: nieza-

lenych, Independentium. S te wyrani zwolennicy Piasta

(Piastei), którym rozdaj si egzemplarze Cenzury kandyda-

tów, albo list A. M. Fredry -).

A có to bdzie, gdy przybd województwa maopol-

skie i wielkopolskie viritim! Widzielimy, e nie poskutko-

way uniwersay prymasa, ani pogróki Litwinów, nastajce

na urzdzenie elekcyi przez deputacye od województw. Sej-

miki dwóch gównych prowincyj koronnych uchwaliy po-

spolite ruszenie. Wic przyjd dziesitki tysicy szlachty.

^) V. Crockow do elektora brand, z Królewca 14 padziernika 1668

u Hircha. Z. Gesch. etc. str. 139.

^j Stodert u. Wider 8 maja : de Piasto ist alles still ; apparet sa-

niores ex nobilitate eundem reformidare ; 17 maja: Censura Candidatorum

ist intor Piasteos privatim vertheilet, Exemplaria desselben aber publice

gar nicht zu haben (Hirsch Z. Gesch. etc. str. 105, 112).
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prowadzone przez swoich ziemiaskich urzdników, od ma-

gnatów niezalene, a nawet niechtne im; rozo si one

obozami a pod Ujazdów i zmieni si wygld pola elekcyj-

nego i wejd nowe elementy w gr polityczn. To si da

uczu od pocztku czerwca.

Zaszkodzia Marysiece podró przedwczesna. Po przy-

jedzie do Warszawy Sobiescy nie zgosili si do Bonzy'ego;

po kilku dniach dopiero wcisn si do nich Courtois i zdo-

by zaproszenie dla ambasadora na konferency o pónocy.

Mona byo rozmówi si tylko o rzeczy gównej z Sobieskim,

gdy jego ona znajdowaa si w stanie wielce niebezpie-

cznym : miaa gorczk, nie czua porusze dziecka od 7 u

dni. Nazajutrz, a raczej nastpnej nocy, 8 niaja. Sobieski

przyby pokryjomu do Morsztyna, gdzie spotka si z Pacem

i z Bonzym, lecz tak by zaniepokojony i przeraony cho-

roba Marysieki, e nie by w stanie rozprawia i owiadczy,

e si zgodzi na wszystko, co bdzie umówione z prymasem.

Potem 9 maja biegali Des Noyersi Courtois z rónemi zle-

ceniami, a gdy Sobieski za nic nie móg pojecha do pry-

masa, wic sam prymas z Pacem, Morsztynem i Wielopol-

skim, starost krakowskim, przywieli mu Pienika, jako

kandydata do laski sejmowej. Wysuchawszy wszystkich

owiadcze, Sobieski da sowo, e bdzie popiera Kondeusza,

i akceptowa Pienika, przez co obiór jego stawa si

pewnym; liczono, e na 2000 gosujcych, padnie na 1500

kresek. Tego dnia Marysieka urodzia dwie córki — nie-

ywe 1). W par tygodni potem bya gotow do konszachtów

politycznych.

Ale rachuby stronnictwa francuskiego nie sprawdziy

si: Pieniek otrzyma tylko H07 gosów, a w tej liczbie

znajdoway si gaki pachoków, nieprawnie wprowadzonych

^) Bonzj do Lionne'a z Biaoki 10 maja 1669 w T. Luk. XVIII

k. 83-87-
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do koa; znaczn wikszo, 929 kresek otrzyma d. 10 maja

Szczsny na Podhajcach Potocki podstoli koronny, syn nie-

gdy hetmana w. k. Rewery. Wypadek ten -wywoa wielk

konsternacy w stronnictwie francuskiem: Bonzy nazwa

uderzeniem maczugi i posdza ju to Radziwiowa Kata

rzyn, e, przesiadujc przy Marysiece, wywara szkodliwy

wpyw na brata, ju samego Sobieskiego, e, straciw '/; na-

dziej uratowania ony swojej, zaniecha myli _^ zasiedlenia

si do Francyi i przechyli si na stron Neoburczyka, a Pac

posdza samego Bonzy'ego o jaki figiel ^).

Obrany tak niespodzianie marszaek koa poselskiego

bez oporuj wykona przepisan mu cis rot przysigi „na

to, i, zostajc na tej elekcyi dyrektorem, ni od kogo oprócz

Koa Rycerskiego dependencyi mie nie bd; z adnym
konkurentem o królestwo sam przez si, ani per subordinatas

personas znosi si, ani praktykowa nie bd, i owszem,

gdybym cokolwiek szkodliwego postrzegl, ostrzeg Rzplt; upo-

minków, prezentów, honoraria eo nomine tak a civibus (= od

obywateli) od nikogo, jako ab externis (= od cudzoziemców)

nie braem, ani bra bd. ani si bd obietnicami uwodzi

adnemi od konkurentów, i adnych interesów, ani te swoich,

promowowa nie bd: take instrumentum authenticum wol-

nej elekcyi nikomu nie podpisz bez powszechnej zgody

Koa Rycerskiego ^)".

Oprócz tej bya jeszcze przysiga wszystkich czonków

sejmu (juramentum generale) przedmiotem dugich rozpraw

od pierwszego dnia i przyjt zostaa 9 maja nietylko dla

nowoprzybyych posów i senatorów, ale i dla tych, którzy

skadali ja na sejmie konwokacyjnym. Nowy marszaek

zaraz 1 1 maja chcia dopeni obioru deputatów do odbie-

rania juramentu; znaleli si wszake agenci oligarchów,

) Recessus comitiorum a. 1669 liczy 608 i 881 gosów (Hirsch

Z. Gesch. str. 48), lecz wiarogodniejsze sa liczby Chrapo wickiego
iDyaryusz str. 107), który jeszcze nie zda laski, a wic przewodniczy

gosowaniu. Bonzy do Lionne'a 13 maja 1609 w T Luk. XVIII k 99.

') Vol. Leg. V fol. 8.
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którzy mieli miao da albo zaniechania zapadej ju
uchway, albo przynajmniej poprawienia roty. Zawichrzyy

si rozprawy ze strat czasu na przecig kilku posiedze;

pewien Gaecki, podczaszy kijowski, który sugiwa elekto-

rowi brandeburskiemu jako pokójowiec i jako posaniec

w sprawie kandydatury nowoburskiej, wystpi 13 maja

przeciwko stronnikom Francyi z oskareniem, e brali pie-

nidze od Kondeusza i wymieni trzech: kanclerza Paca,

owczego w. k. Zelckiego i wojewod inowrocawskiego

Krzysztofa egockiego. Powstay srogie haasy, które pona-

wiay si 14 i 15 maja. elcki tomaczy si, e dawniej

zarzdza prywatnymi wydatkami królowej Ludwiki Maryi,

lecz o adnych przekupstwach nie wiedzia i teraz da sdu
na oskaryciela; poplecznicy Paca woali, e Graecki jest

nasadzony przez Michaa Radziwia, a Sandomierzanie dzi-

kowali mu za to, e wyjawi nazwiska zdrajców Ojczyzny;

wreszcie zagodzi to zajcie Zaremba, sdzia sandomierski,

wnioskiem pojednawczym, eby jednego i drugiego zostawi

w spokoju 1). Ostateczny za wynik dwutygodniowych spo-

rów by taki, e przysiga ogólna miaa by wykonana.

Wprawdzie 14 maja stan rycerski, wchodzc do szopy, zna-

laz wszystkie swoje awki nie wiedzie przez kogo zajte

i musia zawezwa urzdowo marszaka w-go, aby nazajutrz

awki byy wyrzucone dla uprzatnienia miejsca; 15 maja

spóni si prymas tak, e posiedzenie musiao by odro-

*) Chrap o wic ki (str. 108) objania zaczepk Gaeckiego wy-

brykiem odurzenia alkoholicznego („podpiwszy") ; nie potwierdza tego

zarzutu ani przebieg rozpraw, ani wiadectwo innych sprawozdawców.

Bonzy do Ludwika XIV d. 17 maja 1669 w T. Luk. XVIII k. 106,

nazywa go suga elektora brandenburskiego (dependant et actuellement

douiestique de Brandenburg). Najbezstronniej i najdokadniej opowiedzieli

to zajcie urzdnicy gdascy (Hirsch Z Gosch. str. 48— 51). Sowa
Gaeckiego s zupenie rozsdne: „Ja nie braem adnych pienidzy, ale

i wiem, i znam takich, którzy je brali". Tak, owczy rozdawa pienidze fran-

cuskie onierzom, kanclerz w. 1. spoinie z Boratinim kupowa stronni-

ków francuskich, wojewoda inowrocawski egocki bra razem z innymi.

Nie ma tu mowy o przyznaniu si do poduszcza M. Radziwia.
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czone; ale 16 maja nastpio przecie mianoAvanie deputa-

tów do odbioru, a 17 maja przez cay dzie odbieran bya
przysiga w szopie senatorskiej w porzdku województw,

grupami po 9 osób ^).

Zajrzyjmy teraz za kulisy.

Przez cay dzie 13 maja a do pónej nocy i naza-

jutrz Bonzy pracowa nad pojednaniem Sobieskiego z Krz.

Pacem; wchodziy tu w gr i buawa polna Radziwia,

i majtek Espoisse Arquien'ów; nareszcie zgoda stana
id. 15 maja w rezydencyi prymasa Sobieski, Pac i Mor-

sztyn postanowili zawiza konfederacy na rzecz Kondeusza

i uy rodków ostatecznych, gdy bd mieli pewno, e
nie opuci ich w adnym razie Ludwik XIV -).

O, teraz domylimy si, dlaczego Pramowski opóni
si na sesy sejmow d. 15 maja. Ale w có si obróciy

owe rodki ostateczne, których miaa uy zawizujca si

konfederacya ? Chyba najdalszym od ostatecznoci byo przy-

jcie i powtarzanie narzuconego przez Koo Rycerskie jura-

mentu generalnego i to w szopie senatorskiej, któr Sobieski,

jako marszaek w. k., wyprztn z awek zbytecznych

musia!

Wypowiadali oligarchowie niezadowolenie swoje z zu-

chwalstwa drobnej szlachty, ale tylko przed opatem Courtois,

dajc mu dane zapewnienie, e w pactach conventa'ch

wadza królewska nie dozna adnych nowych ogranicze.

Za w wystpieniach publicznych, a nawet w naradach ta-

jemnych nie okazali bynajmniej ochoty do walki z t
szlacht. Ratowa spraw Kondeusza usiuj kobiety Fran-

cuzki. Kanclerzyna Pacowa zaprosia Bonzy'ego na rendes-

Yous d. 18 maja gdzie o pó mili od Biaoki i wyoya
mu, e Kondeusz powinien ofiarowa na elekcy 5 milionów,

poniewa tyle posiada dochodu rocznego, a kady czowiek

^) Recessus comitiorum electionis 1669 u Hirscha Z. Gesch.

8tr. 50— 51. Chrapowicki jest tu zbyt lakoniczny.

^) Bonzy do Lionne'a 17 maja 1609 w T. Luk. XVlI k. 108,

110, 113.
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prywatny powiciby chtnie jednoroczny swój dochód na

zakupienia jakiego wielkiego zakadu. Nie przekonaa Bon-

zy'ego i otrzymaa wcale wyran odmow ^). Na wielkiej

tedy naradzie caego stronnictAva w liczbie 16 osób, która

si odbya u Morsztyna, a trwaa przrz ca noc na 20 maja

a do dnia, kanclerz Pac owiadczy si przeciwko elekcyi

Kondeusza, powiadajc, e staa si zbyt trudn po odrzu-

ceniu propozycyj dogodnych dla Rzpltej (!). Nad ranem

zgromadzenie podao jeszcze fantastyczniejsz propozycy

i to w postaci ultimatum, e potrzeba na elekcy 8 milio-

nów. Bonzy pospieszy odpowiedzie — na wiatr, bez peno-

mocnictwa od swego rzdu — e bdzie móg temu daniu
uczyni zado, jeli w 8-u milionach policzone bd wszyst-

kie wydatki i dug, od Rzpltej naleny z czasów wojny do-

mowej. Takie „jeli" wychodzio znów na odmow. Sobieski

dziwi si wystpieniu Paca i podejrzywa w tem jak
zmow z Bonzy'm. Usyszawszy to, Courtois pobieg do Ma-

rysieki i ta przecie podniecia swego Celadona do hazar-

downiejszych owiadcze, e gotów jest sam podj si

sprawy. Zapewnia przytem, e nawet in articulo mortis,

chcc by w zgodzie z sumieniem, nie mianowaby nikogo

innego, tylko Kondeusza. Owiadczenie to mia powtarza

przed siostr swoj, przed Lubomirsk wojewodzin kra-

kowsk, przed wojewod pomorskim Bkowskim i przed

marszakiem stanu rycerskiego ^).

Publicznie atoli Sobieski nie wykracza bynajmniej

z porzdku i zwyczajów sejmowych. Posuszny uchwale obj
prezydency w sdzie gównym kapturowym i przysig
prezydyaln wedug dawnej roty wykona. Zaspa wprawdzie

godzin otwarcia i ukaza si zamiast o 8- ej rano po 10-tej;

ale za to wyda obiad dla kolegów „w stanowisku" swojem,

wyznaczonem z urzdu jako hetmanowi w. koronnemu,

') Bonzy do Lioiine'a 20 maja w T. Luk. XVIII k. 120, 125.

^) Bonzy do Lionne'a 24 maja 1669 w T. Luk. XVIII k. 138,

140— 142, 147. W liczbie 16-tu osób s wymieniani prymas Pramowski,

Pac kanclerz, stolnik (Wielopolski), Sobieski.
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W rynku m. Starej Warszawy, w kamienicy pod Fortun ^).

Nie przeszkadza te roztoczeniu draliwych rozpraw i po-

stanowieniu przykrej uchway tego dnia 22 maja, aby
wszyscy posowie cudzoziemscy mieli przy sobie zaprzysi-

onych przystawów, którzyby im nie pozwalali na adne
wizyty nocne i nie wdawali si z nimi w adne rozmowy
polityczne -).

Nie urazi si Sobieski uchwalon d. 25 maja „Dekla-

racy" unicestwiajc dekret na Lubomirskiego „marszaka

w. i hetmana polnego koronnego". Wyranie potpionym
tu zosta „sd umylnie sformowany; Lubomirski uznany

„nietylko niewinnym, ale i owszem znacznie ojczynie naszej

zasuonym"; na przyszo nakazane zachowanie konstytucyi

z r. 1588 „z tym dokadem, aby Król Im przy takowych

sdach nie zasiada". Wedle logiki prawniczej naleaoby
unicestwi i nadanie urzdów Sobieskiemu, a wic odebra
mu lask, któr dotychczas piastowa; takiego wszake wy-
wodu deklaracya nie obja, poprzestajc na przywróceniu

') Chrapowicki Dyaryusz str. 114, Gdy cay skad sdu kaptu-

rowego przyby do zamku, starosta warszawski Krasiski, referendarz

koronny, wzbroni mu wstpu (23 maja) z powodu, e pachoek jego

zosta przez kogo? zraniony pik przy bramie. Sobieski nie uy siy

zbrojnej, lecz odprowadzi sdziów do swojego mieszkania. Z Kecessus

(u Hirscha str. 56) dowiadujemy si, e starosta (nie za kasztelan

Oborski) by za to pozwany i skazany na dwie niedziel wiey i 200 z.
kary pieninej. Usprawiedliwia sie przed Koem, e nie mia wpuszcza

nikogo do zamku bez rozkazu i wiedzy Kzpltej. Chciaa go szlachta na

mier sdzi albo rozsieka.

') Hirsch str. 5.3. Niewiadomy z nazwiska korespondent Neuburga,

Woch, w doniesieniu z d. 19 maja 1669 (u Krebsa Yorgeschichte

str. 207) opisuje nieznan skdind scen, e szlachta robia wyrzuty

prymasowi i Sobieskiemu o kabay i naduywanie urzdów swoich; pierwszy

odpowiedzia arliwomi zapewnieniami gorliwoci o dobro Ojczyzny, drugi

gbokiem milczeniem. La nobilta s'e di chiarata publicamente... eon un

profondo silentio. Scena taka moga mie miejsce albo 14 maja, kiedy

w szopie stan rycerski domaga si od marszaka w. koronnego usunicia

aw, albo 16 maja, kiedy prymas mia dug mow wród wielkiego toku

i wrzawy, która, wegen des grossen Getiimmels und machtigen Gedran-

ges wenig gehort werden kann". (Hirsch Z. Geschich str. 50).
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czci nieboczykowi. niestety! splamionej póniej szemi prze-

stpstwami rokoszanina. Suszna w zasadzie, jako naprawa

nielegalnego i niesprawiedliwego procesu, deklaracja ta wy-

gasza przecie obdne i szkodliwe dla Rzpltej pojcia:

usprawiedliwienie wojny domowej, wolnoci kontradykcyi

poselskiej t. j. liberum veto i utrudnienie procesów o zdrad

kraju, lub obraz Majestatu przez przeniesienie ledztwa na

sejm „drugi", iby „celeritate nie szwankowaa innocentia"

(= przez popiech, aby nie szwankowaa niewinno). Natu-

ralnie, deklaracya ta bya wynikiem walki stronnictw i try-

umfem Lubomirskiego synów, z których starszy Stanisaw

zabiega okoo tej sprawy od pocztku sejmu i nagli stryja

swego Aleksandra do jak najrychlejszego przyjazdu, albo

do przysania „wicej przyjació swoich ^)". Jako sprawa

przeprowadzon zostaa nazajutrz po przyjedzie.

Wjecha 24 maja Aleksander Lubomirski wojewoda

krakowski z dworem swoim, a pospolite ruszenie z jego wo-

jewództwa obozowao ju o 10 mil tylko od Warszawy;

Sandomierzanie zatrzymali si niewiele dalej, o mil 12. Tym-

czasem konfederacya oligarchów rozpada si. Kanclerz Pac

przenosi si do stronnictwa lotaryskiego, a ona jego wy-

nalaza nawet pokrewiestwo z hr. Chavagnac'iem dla na-

wizania poufalszego stosunku. Sobieski ostyg te w zapale

do walki i skania si ku Lotaryczykowi, wyrzekajc si

protegowanego przez Francy Neuburga. Najwiksz stao
okaza w tym razie prymas Pramowski: w sobot d. 25

maja zaprosi do siebie okoo 30-tu osób i tyle dokaza, e
wszyscy obiecali trwa jeszcze przez jaki czas w sojuszu

dla popierania Kondeusza, nawet Pac zapewni, e dotd

nie skrpowa si adnemi zobowizaniami wzgldem innych

kandydatów -).

•) Vol. Leg. V fol. 10. List St. Lubomirskiego do Aleksandra

z d. 2 maja 1669 u Kluczjckiego nr. 212 s. ib'^; wida z niego,

e z wielka zoci opiera sie restytucyi Pramowski.

*) Clirapowicki str. 115 Bonzy do Lionne'a 31 maja 1669

z Biaoki w T. Lnk. XVIII k. 161.

Korzon. Sobieski. T. II. 18
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Ale zaraz w poniedziaek cl. 27 maja znany oddawna

powany siwizn pose i chory sandomierslci Marcin Dem-

bicki, zgorszony sporami, trudnicymi przyjcie wniosków

marszaka sejmowego i wprowadzeniem zatargu Zamoyskich

z ksin Winiowieck, zapowiedzia, e wkrótce przyjdzie

pospolite ruszenie sandomierskie dla przypieszenia rezultatu

obrad ^). We wtorek za 28 maja drugi Sandomierzanin,

Pkosawski, wród rozsroonych twarzy i niezmiernego roz-

namitnienia szlachty opowiedzia na mocy otrzymanego listu

o naradach, odbytych u Morsztyna i u prymasa. Dodano

mu za delegatów Krzyckiego od Wielkopolan i Chrapowi-

ckiego od Litwy i posano od senatu z poleceniem, aby

odczyta owo doniesienie bezimienne, oraz aby zaprotestowa

przeciwko radom poktnym. W szopie wykrycia takie spra-

wiy duo wstydu i przygnbienia. Prymas wykamywa si,

zapewniajc o swej bezstronnoci, e wyda tylko zwyk
kolacy dla dobrych przyjació; bya mowa wprawdzie

o elekcyi, ale tego niepodobna broni prymasowi, aby si

nie porozumiewa prywatnie i poufnie z senatorami. Lepiejby

uczyni Pkosawski, niszczc takie pisma oszczercze, lub

wymieniajc imi autora, nieli rzucajc nasiona nowych

rozterek. Podskarbi Morsztyn uala si nad nieszczsnym

stanem Ojczyzny, gdy kilku dobrych przyjació nie moe
si zebra razem bez obudzenia podejrze. A. M. Fredro,

kasztelan lwowski okaza i odda delegatom jakie pismo

intryganckie ze stronnictwa nowoburskiego. Na to odezwa

si z najwyszem wzburzeniem Trzebicki, biskup krakowski,

e pismo byo do niego przesane, lecz on nie wie, od kogo?

Zaklina si na sw godno pastersk i kapask, e
Nowoburczykowi nigdy suy nie mia zamiaru. Kasztelan

krakowski, sdziwy Warszycki owiadcza, e wolaby wi-

dzie djaba, ni jakiegokolwiek Francuza na tronie polskim.

*) Stodert i Wider 24 maja 166'J wiedza, e z koa byli wysani

delegaci do województw z relacya i wezwaniem, aby przybyway: Hirsch

Z. Gesch. 113, 115.
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ale nie g-odzi si na ograniczenie wolnoci gosu senator-

skiego i radzi wybaczy nawet bdy niej alcie gwoli posza-

nowania wolnoci. W kocu udzielon zostaa delegatom

stanu rycerskiego odpowied ex senatusconsilio, e w spra-

wach tak wanych nie naley kompromitowa i w podejrzenie

podawa senatorów na podstawie tak lekkich i wtych
dokumentów; e senat uprasza, aby stan rycerski lepiej

o nim trzyma ^).

^) Najdokadniej przedstawione sa te dwa posiedzenia w Kecessus

comitiorum electionis u Ilirscha Z. Gesci. s. 54—58. Zawadzki
(str. 6) dodaje, e biskup krakowski mówi take o dwóch pismach, zale-

cajcych Piasta; z tych jedno pochodzi od A. M. Fredry. O Zawadzkim

winnimy poda dokadniejsz wiadomo. Jako pose jednej z ziem pru-

skich by on wiadkiem naocznym elekcyi i uczestnikiem innych sejmów

za panowania Michaa. Pierwsza cz jego dziea ukazaa si w druku

rycho p. t. „Gloria orbi Sarmatico monstrata. Varsaviae 1670", cako,

wite za dzieo p. t. Historia Arcana seu Annalium polonicorum libri VII..-

Cosmopoli 1699 miao by wydane pierwotnie w Gdasku w 1693, lecz

dat zmieni póniej ksigarz-wydawca z powodów politycznych, jak twier-

dzi J. J. Zauski (Biblioteka Historyczna prawników, polityków i innych

autorów polskich. Kraków. Czech, 1832 str. 45). Pod „powodami poli-

tycznymi" rozumiemy stronno autora dla króla Michaa i ton nieprzy-

chylny dla Sobieskiego, który przecie w czasie drukowania ksiki pa-

nowa. Dzieo to nastrcza ciekaw zagadk dla bibliografów, znajduj

si bowiem dzi egzemplarze z paginacy tekstu (oprócz przedmowy)

jedne od str. 1, a inne od str. 8; te ostatnie maj za to powtórzone dwu-

krotnie str. 281— 288; tym sposobem stronnice dalsze 289 — 412 a do

koca s zupenie zgodne
;
poprzednie za róni si zwykle o kilka wy-

razów lub nawet o par wierszy; tylko zakoczenie kadego arkusza

jest jednakowe. Widoczna zatem, e 18 pierwszych arkuszy byy ska-

dane po raz drugi. Sprawdzajc tu i ówdzie, nie wykrylimy adnej

rónicy w wyrazach: wic nie chodzio drukarzowi o adne przeróbki

tekstu, ale chyba o poprawienie bdu paginacyi w arkuszu w l8-ym.

Edycy pierwotn bya ta, której tekst zaczyna si od str. 1, gdy we

wszystkich nagówkach rozdziaów numeracya jest oznaczona liczbami

rzymskiemi: Liber Il-dus, IH-us, IV, V, VI, VII;" druga za ma ozna-

czone literami: „Liber secundus", „Liber Tertius-* i Liber Quartus"

odmiennie od dalszych. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Publiczna

posiada po egzemplarzu z obu edycyj. My do cytacyi uywamy edycyi

pierwszej : kto za bdzie uywa innej, atwo trafi na powoywany ustp,

13*
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Wyszy na jaw tego dnia zabiegi Nowoburczyków

i Lotaryczyków, ale te nie wielkie sprawiy wraenie, bo

te w istocie nie byy gronymi ani ze wzgldu na znacze-

nie osób kaptowanych, ani na kwoty pienine, jakiemi roz-

rzdza mogli posowie niebogatych ksit. Gówna fala

nienawici zwrócia si przeciwko stronnictwu francuskiemu.

Na nastpnem posiedzeniu, 31 maja, zaledwo obrano depu-

tacy do roztrznienia exorbitancyi czyli naduy przeszego

panowania, gdy wszcza si na nowo kótnia o pisma de-

nuncyatorskie. Litwini i Mazury napadli na Pkosawskiego,

ale ten miao stawi im czoo powiadajc, e o tych sekre-

tach wie niejeden w Kole i e on sam po niejakim czasie,

jeli nie bdzie poprawy, wymieni owych wielkich i maych
ludzi, którzy si konszachtami bawi. Nastpnie domaga si,

aby stan rycerski owiadczy si za wykreleniem Kondeusza

z listy kandydatów, a gdyby senat opiera si takiemu zu-

penemu wyczeniu, to Sandomierzanie zadaj odwoania

amnestyi (gonickiej) i wymierzenia kary na winnych za-

mania przysigi. Pokaza ju przytem przygotowany akt

protestacyi. Wojciech Ciechanowiecki obony litewski, po-

chwala taka zapowied, dodajc od siebie, e naley te

i Neuburga wykreli, który ucieka si do rodków nie-

prawnych; Smogulecki znów podniós wczorajsze wykrycia

Fredry: ale te wszystkie spory zagodzi Chrapowicki wnio-

skiem, by deputacya od stanu rycerskiego udaa si jutro

do senatu z owiadczeniem powzitej dzi uchway o wyklu-

czeniu Kondeusza (de exclusione Condaei). Proponowa te

roztrzsanie exorbitancyj w godzinach przedpoudniowych

i udzielanie audyencyj poselstwom cudzoziemskim w godzi,

nach popoudniowych. Cay ten projekt przyjto ^).

dodajc 7 a do stronnicy 288 wcznie. Andrzej Zauski w swoich

Epistolae Historico-familiares przepisywa zwykle z Zauskiego obszerne

wyjtki z rozpraw sejmowych, opatrujc je form wasnego listu i dat
spóczesn opowiadanym wypadkom, ozem nieoglednego historyka moe
wbd wprowadzi.

') Recessus comitiorum u Hirscha Z. Gesch. str 59-60, Chra-

powicki: Dyaryusz s. 118. Jak mao wierzono obietnicom posów nowo-
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Tak wic z pocztkiem czerwca zaczy si na zamku

narady deputatów nad exorbitancyami, od kadego woje-

wództwa oddzielnie przekadanemi , a na polu wolskiem

obrzdy elekcyjne od suchania poselstw cudzoziemskich.

Wyznaczono porzdek audyencyj. Pierwsza mia otrzyma

nuncyusz papieski Marescotti d. 1 czerwca. Ale poniewa

w kole ozway si znów gosy o koniecznoci wykluczenia

intrygujcych kandydatów — jednego, potem dwóch, na-

reszcie wszystkich trzech; wic nuncyusza nie dopuszczono.

Na nastpnem kole, 3 czerwca, zgodzono si udzieli mu
audyencyi nazajutrz, ale pod warunkiem, e zaleca nie

bdzie adnego kandydata.

Jako odbya si audyencya „z wielkim aparatem".

Od miasta a do szopy senatorskiej utworzy si szpaler

z 12-tu tysicy wojska rozmaitego pod 64 rozwinitemi cho-

rgwiami; 120 karet przyczyo si do dwóch urzdowych,

marszakowskiej i delegackiej, reprezentujcych zapraszajce

dwa stany Rzpltej. Sobieski, jako wiecki prezes senatu,

i Potocki marszaek Koa Rycerskiego spotkali nuncyusza

przy bramie wschodniej okopu i zaprowadzili na przygoto-

wane obok prymasa miejsce. Zreszt caa parada zasadzaa

si na teatralnym efekcie, na odczytaniu dwóch pism uwie-

rzytelniajcych i wygoszeniu dwóch mów napuszystych a bez

treci praktycznej i). Wogóle wysannik papiea dopeni

burskich, dowodzi chociaby odezwanie si Sobieskiego do Bonzy'ego na

ucho, e polegaby tylko na porczeniu Ludwika XIV, na co Bonzy od-

powiedzia, e takiego porczenia daremnie si spodziewa (T. Luk.

XVni k. 129).

^) Zawadzki Arcana s. 8 naliczy 58 chorgwi, gdascy za
urzdnicy w Kecessus u Hirscha str. 63, wymieniaj 20 Fahnen Fuss-

volk und 44 Standarten Reiter. Chrapowicki Dyar. s. 120 zapisa

drobne zajcie kareciane: marszaek dworu Sobieskiego chcia, eby
karoca pana jego (próna") sza „na starszem miejscu, ni nasza, delega-

tów". Ambitnym pretensyom uczynili zado delegaci, wsiadajc do karety

Sobieskiego i puszczaj.-jc swoj luzem. W senacie breve papieskie byo
odczytane przez sekretarza koronnego, Maachowskiego, a w kole rycer-

skiem przez marszaka „z trudnoci, bo ^^oski by charakter". Nuncyusz
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tylko form zewntrznych reprezentoAvania najwyszej wadzy
duchownej i nie wywar wpywu politycznego na sejmujcy

naród, ani moralnego na episkopat polski.

Innym wszake posom niepodobna byo zabroni zale-

cania ls;andydatów, bo to stanowio gówny lub jedyny cel

ich poselstw. Gdy wiec 5 czerwca wyznaczono audyency

dla posa cesarskiego hr. Schaffgotsch'a na d. 7, a dla posa

francuskiego na 8 czerwca, Sandomierzanie upomnieli si

o wykrelenie Kondeusza. Byo jeszcze duo zbytecznego

gadania, po trzykro zabierano si i do senatu i znowu

siadano; ale nazajutrz d. 6 czerwca, o godzinie 3 z poudnia

ruszy w istocie stan rycerski do szopy.

Marszaek sejmowy odczyta 8 punktów projektu, lecz

uprasza senatorów, aby raczyli yiritim i we waciwym po-

rzdku gosowa tylko na punkt 1-szy, stanowicy wyklu-

czenie ksicia Kondeusza z elekcyi (exclusio Condaei prin-

cipis ab electione).

W jake trudnem pooeniu znalaz si prymas Pra-

mowski, najarliwszy wielbiciel Kondeusza, lub chociaby

jakiegokolwiek ksicia francuskiego! Próbowa rozwodzi si

elokwentnie nad innemi materyami, lecz z tumu odzyway

si gniewne napomnienia, aby wraca do I-go punktu. da,
aby mu pozwolono porozumie si z senatorami Avprzód, nim

zoy owiadczenie imieniem senatu w sprawie tak wanej:

krzyczano mu zewszd, e to niepotrzebne, e kady senator

ma owiadcza si we wasnem tylko imieniu. Zahukany,

a nie bardzo odwany, wypowiedzia wtedy tak deklaracy:

„Zawsze mniemaem, e wykluczenie naley do samego aktu

elekcyi, i e ten, ktoby chcia przedwczenie wykluczy ja-

Idego kandydata, naruszyby wolno elekcyi, z czego wy-

niknby musiay rozterki w Ojczynie. Co do mnie, chcc
udowodni, e nie mam zobowiza wzgldem nikogo, czyni

obecnie wolne i szlacheckie owiadczenie, e nie chc nikogo

mówi z kwadrans; odpowiedzieli mu prymas po acinie i marszaek sej-

mowy po polsku.
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mianowa królem przeciwko powszechnej wszystkich zgodzie.

Ten kandydat, przeciwko któremu zaprotestuje jeden, jedyny

szlachcic, bdzie wykluczonym dla mnie, a ten, który za

powszechn wszystkich zgod obranym zostanie, bdzie na-

szym i moim królem; mój za gos ofiaruj Rzeczypospolitej

w darze, a jeli ona nikomu nie odda, wtedy niech mi wolno

bdzie cofn moj ofiar".

Nie zadowolnili si Sandomierzanie t deklaracy, jako

niewyran, i woali na biskupa krakowskiego o votum. Ten

rzek stanowczo: „Niech bdzie, niech bdzie wykluczony dla

pokoju!" Po nim Floryan ksi Czartoryski, wielce powaany
biskup kujawski, wotowa w te sowa: „Gos ludu jest go-

sem Boga; kogo lud wyklucza, tego i ja mam za wyklu-

czonego". Zdanie to zawayo tak argumentem, jak charakte-

rem osoby na usposobieniu sonatorów, znalazo si bowiem

czterech zaledwo takich, którzy spróbowali przeczy pod

rónymi pozorami. Wydga, biskup warmiski, odezwa si

za Kondeuszem, lecz ulkszy si krzyków, zgodzi si na

wykluczenie, a musia poprawia sw deklaracy po dwakro,

zanim zadowolni szlacht. Jabonowski, wojewoda ruski,

z pocztku obieca tylko, e nie bdzie nikogo mianowa

wbrew powszechnemu wszystkich przyzwoleniu , lecz gdy

zaczto woa, e takie votum nie jest wykluczeniem, e
bdzie uznanym za wroga Ojczyzny, wyrzek on sowo:

wykluczam. Bakowski , wojewoda pomorski
,

protestowa

w najgrzeczniejszej formie przeciwko niepraktykowanemu

dotd przymusowi, wywieranemu przez stan rycerski na se-

natorów, aby w taki a nie inny sposób gosowali; zastrzega

w imieniu senatu, aby si nie stao szkodliAvym na przy-

szo przykadem. „Ja, przyjmujc dwóch, wykluczam trze-

ciego; kogo wy uznacie za w^^kluczonego, tego i ja uznam".

Formua ta nie podobaa si; powsta wielki haas na wykrty
i wojewoda musia wyranie wykluczy Kondeusza. Podobnie

Zboiski kasztelan dobrzyski za niewyrane wykluczanie

„tych, którzy poparcia szukaj przez umowy z panami za-
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granicznymi", usysza miano wroga ojczyzny i popieszy

przyzwoli na wyrane wylsluczenie Kondeusza.

Killiu senatorów podeszo do prymasa z daniem, aby

inne miejsce do narady wyznaczy i glosowanie do dnia

Jutrzejszego odoy: lecz niezmierny wrzasls, poajanlci i groby
zapdziy icli napowrót do lirzese swoich. Oborsliiego, lia-

sztelana warszawskiego „o mao nie rozsielsano, e wspomnia
mile Kondeusza *)". W obec rozoszczonych twarzy i rozo-

gnionych oczu tumu szlachecl5:iego uginali si najwytrawniej si

sualcy Ludwiki Maryi, najgorliwsi dziaacze francuskiej

intrygi: Gniski, wojewoda chemirisd. niegdy marszaek

sejmu 1664 i prezes sdu nad Lubomirskim, skromnie

owiadczy zgod swoj na wykluczenie. Rey, wojewoda lu-

beski, niegdy podskarbi i powiernik królowej, przyznawa

si, e nalea do tych dostojników, którzy Kondeusza go-

dnym korony polskiej uznawali: teraz wszake, bdc zwi-

zany przysig, widzc inne usposobienie narodu, przewi-

dujc, e Kondeusz nie mógby dosta korony bez krwi

przelewu, chce mie go za wykluczonego. Krzysztof Pac,

kanclerz w. litt. zblad, wymawia si, lecz ostatecznie wy-

powiedzia to, czego zadano. Ci za, którzy w konszachtach

francuskich nie mieli udziau, zarabiali sobie na popularno

gortszemi owiadczeniami, jak np. „Usty i sercem wyklu-

czam Kondeusza" (Jan Potocki, wojewoda bracaAvski) albo:

„Kto yczy sobie mie Kondeusza królem, niech umrze przed

elekcy... mam takiego za wroga ojczyzny ja^ynego" (Lipski,

wojewoda raAVski).

Najciekawsza dla nas: co powie Sobieski?

Jako marszaek w. k., przeczyta podane przez mar-

szaka sejmowego punkty, a po ukoczeniu wszystkicli wo-

tów przemówi w sposób nastpny: „Nauczy mi mój ojciec

Jm , abym szed za powszechn zgod; wic cz si

z Ich Mociami exkludentami z tem zastrzeeniem, aby nie

przychodzili ju do senatu z jak drug exkluzy; prosz

') Poczobutt-Odlanicki str. 112.
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te, aby stan rycerski mia lepsze zaufanie do starszej braci

i ebymy nie potrzebowali sucha docinków: „Rada retrada"

(rctirada?), bo inaczej musiabym si z td absentowa".

Jest w tych ostatnich sowach troch gniewu, a raczej

zego humoru, ale ani ladu groby, ani cienia jakichkolwiek

Kromwelowskich zamachów. Przed kilku dniami przyganial

zuchwalstwu szlachty, a teraz do walki z ni nie bra si

i owszem o serdeczn strun wzajemnego zaufania i mioci
braterskiej potraci. Chyba nie ze strachu, nie przez tchó-

rzostwo!

Teraz Dembicki podzikowa senatowi i uprasza pry-

masa o zatwierdzenie zapadego zgodnymi gosami dekretu

wykluczenia Kondeusza. Wymawia si Pramowski , ale

gdy wszyscy powtórzyli trzykrotnie t prob, zawoa go-

no: „A wic niech bdzie wykluczony". (Ergo sit exclusus).

Nie wymieni imienia: Kondeusz; ale któ móg poda
w wtpliwo, e sowa te do niego jedynie stosuj si?

Potem zaatwiono szczegóy jutrzejszej audvencvi posa

cesarskiego i Sobieski wyznaczy 6-u deputatów do towa-

rzyszenia mu w paradzie.

Taki mniej wicej by przebieg pamitnego posiedzenia

Stanów Rzpltej, które zniweczyo ostatecznie 8-letnia kam-

pani dyplomacyi francuskiej i stronnictwa polskiego, wy-

ksztaconego przez Ludwik Mary. Bonzy w raportach do

swego króla i do ministra spraw zagranicznych przedstawi

je w ostrzejszych znacznie zarysach, ale moliwa przesada

jest nieuniknion w jego pooeniu ^). By przecie skompro-

') Bonzy do Ludwika XIV z Biaoki 7 czerwca 1669 w T. Luk.
k. 201, 202, donosi, e prymasowi grozia szlachta mierci, e dopusz-

czaa si gwatów na kadym senatorze, e senat rozszed si, nie spi-

sawszy aktu wykluczenia przez obaw, de peur de trop offenser V. Mte,

a wszystko to zamieszczone pod myln dat, bo wród okolicznoci dnia

nastpnego, jak audyencya posa cesarskiego i t. p. Do Lionne'a (tame,

k. 208 — 210) rozpisa si obszerniej; oprócz okrzyków: Bij! Zabij! (tue!

tue!) znajdujemy inne pogróki: e przyjd wkrótce województwa, a wtedy

bd wyprawione nieszpory sycylijskie, e zdrajców trzeba rozsieka, e
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mitowany okropnie. Wszak t sam depesz zacz od prze-

chwaek, e pozawiera umowy (traitós) z najwaniej szemi

osobami , e jdro stronnictwa jest dobrze zorganizowane

i na wszystko zdecydowane, e on trzyma je w rku, e d. 5

czerwca kazano zaogom pruskim przysiga na imi Sobie-

skiego, który znów da ordynans wzmocnienia zaogi Kra-

kowa. De Lionne tak by przez niego ubezpieczony w swych

wszechmocnych wpywacli na losy Polski, e dawa instrukcye

co do paktów elekcyjnych, a nawet uprzedza poufale, e
Kondeusz obieca wojn z Moskw, lecz nie dotrzyma tej

obietnicy. Nie utrudzalimy czytelnika roztrzsaniem ani

wyliczaniem podobnych zalece lub rozkazów, poniewa stay

si niewykonalnymi, a zatem do dziejów politycznych nie

kwalifikuj si. wSama Jego Arcy-chrzeciaska Mo nadesa
raczya do „najdroszych wielkich prz\^ació", Stanów Rzpltej

polskiej dwa listy, zalecajce kandydatów: jeden Neuburga,

drugi Kondeusza, stosownie do okolicznoci '). Otó aden

trzeba drzwi zamkn i zwolenników Kondeusza jednego po drugim za-

bija. Takie pogróki miay dotyczy Sobieskiego, gdy zbiera senatorów

do gromady, eby tumowi stawia opór. Dla poratowania dobrej wiary

Bonzy'ego, moemy tylko ofiarowa mu przypuszczenie, e powtórzy opo-

wiadania najbardziej wystraszonych przyjació swoich politycznych, a strach

ma oczy wielkie. Nie znajdujemy bowiem potwierdzenia u naocznych

wiadków sceny sejmowej. Tylko o krzykach, haasach, przezywaniu

wrogami Ojczyzny, pogrókach o rozsiekaniu wspominaj Chrapowicki
w Dyaryuszu, pisanym z dnia na dzie (bo kady dzie zamyka si

u niego notatk meteorologiczn o pogodzie i temperaturze) i Kazimierz

Zawadzki wiadek naoczny, pose jednej z ziem pruskich. Ale naj-

dokadniejsze sprawozdanie z tekstami pojedynczych gosów sporzdzi}

urzdnicy gdascy, Stodert i Wider p t. Kecessus comitiorum electionis

a 1G69 (u Hirscba Zur Geschichte d. poln. Konigswahl von 1669).

Na niem te oparlimy swoj opowie, tómaczc niemieckie i aciskie

wyraenia oryginau na dzisiejsz polszczyzn. Naturalnie o cisoci

stenograficznej nie moe tu by mowy.

*) 24 maja za Neuburgiem, a 4 czerwca 1669 za Kondeuszem,

zupenie wyrany: Nous Yous offrons la personne de notre cousin, le

prince de Conde, premier prince de notre sang Royal et premier pair

de France w T. Luk. XVIH k. 136, 188. De Lionne do Bonzy'ego 25

maja 1669 tame k. 153.
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nie zosta odczytany, poniewa Bonzy uzna, e po wyklu-

czeniu Kondeusza w sposób tak ubliajcy niepodobna mu
wystpi uroczycie przed t rozjuszon szlacht i na ofia-

rowan sobie 8 czerwca audyency nie przyby, wymawiajc

si saboci zdrowia.

Oligarchowie polscy nie sprzysigali si tak, jak greccy

po wojnie peloponezkiej, e „bd wrogami ludu i uczyni

mu wszelkie ze, jakie bdzie w ich mocy". Owszem, oka-

zali wielk wraliwo na yczenia szlachty i na „mio
bratersk". Zachowali si wobec burzliwego tumu nader

potulnie i swoich si bojowych nie poruszyli wcale, chocia

mieli w owej chwili przewag fizyczn nad Koem, w którem

nie wicej nad 2000 ludzi mieci si mogo. Ale duchem

nie pojednali si z t szlacht; szczerze i sumiennie nie pod-

dali si jej woli i prawa; wyrzec si zysków z elekcyi nie

byli zdolni: bya to dla nich gorczka zota, spekulacya gie-

dowa, panama czy panamino.

Pozbawieni przez uchwa 6 czerwca wszystkich wie-

tnych obietnic Kondeusza, zaczli szuka kompensaty na

innych kandydaturach. Agenci noAvoburscy i hr. Chavagnac

podwoili swoj ruchliwo. Biega te Courtois, nie ustawa

w kombinacyach Bonzy, pracujc teraz ju na korzy
Neuburga. Wic dalej trwa jarmark przedelekcyjny. Nie

atwo jest dobada si rzeczywistych myli Sobieskiego wród
tego jarmarku, gdy sowa jego dochodz tylko za poredni-

ctwem cudzoziemskich sprawozdawców. Zreszt midzy ta-

kimi ludmi nie liczy si na szczero w tem, co si mówi.

Wic sady o postpowaniu jego radzimy opiera jedynie na

czynach.

Oto, np. Marysieka zaraz po owem posiedzeniu poruszya

róne osoby, eby namówiy Sobieskiego do zerwania sejmu. Po-

niewa nie zerwa, wic wnioskujemy, e opar si namo-

wom z pobudek moralnych i patryotycznych. Wieczorem

8 czerwca Morsztyn prowadzi go do pojednania z Krzyszto-

fem Pacem; dokaza tego, e podali sobie rce i godzili si



204 ROZDZIA XIX.

na podpisanie konfeleracyi, ale dopiero po przyjedzie

ks. Dymitra Winiowieckiego. Wnioskujemy, e to byo
wzajemne macanie si wspózawodników, sondowanie gruntu

bez postanowienia szczerego ^). Jako wyniky z td nastp-

stwa nieprzewidywane. Ks. Dymitr przyjecha 9 czerwca

„wspaniale", wiodc 16 chorgwi; uda si wprost do pry-

masa i wymówi si od obiadu u Sobieskiego. Co gorsza,

gdy zacz si ten obiad, oznajmiono, e Dymitr nadjeda.

Sobieski powsta od stou, wyszed na spotkanie gocia; alici

ukaza si tylko dworzanin z wymówk, e ksi wróci

z pó-drogi, bo mu si zrobio le. Naturalnie, dawna niech
zaostrzya jeszcze bardziej ich wzajemny stosunek.

Przytem Marysieka biadaa, e nie dostanie dla brata

nawet opactwa Couehes, e jeli m jej umrze lub zamor-

dowanym bdzie, to ona. poróniwszy si z ca jego famili

i obraziwszy Neuburga, naraana bdzie na tysic przykroci.

Przez mio dla ony, dla poratowania jej z rozpaczy So-

bieski domaga si tego opactwa od Bonzy'ego i obiecywa

przej na stron Neuburga, dotd bowiem nie chcia sucha
Chavagnac'a ^).

Ale Marysieka zaraz wdaa si w ukady z poselstwem

lotaryskiem; idc do niej Courtois spotka si „z opatem

lotaryskim" •— zapewne z opatem Riquet, sekretarzem

Chavagnac'a.

W istocie Chavagnac opowiada w swoich Pamitnikach,

e pewnego dnia przyjecha do „siostrzeniec (neveu) Sobie-

skiego", zapewne szwagier, kawaler d'Arquien, z zaprosinami

od pani na tajemn narad, która miaa trwa godzink,

a nikt o tern nie powinien by wiedzie. Zjadszy obiad,

Chayagnac pojecha incognito, bez lokajów swoich. W ka-

recie kawaler chwali kameryzowany zegarek hrabiego, który

natychmiast mu ofiarowa go, czem ujty kawaler przestrzeg,

e niewidzialnym wiadkiem narady bdzie Bonzy, ukryty

^) Bonzy do Lioniie'a 8 i 9 czerwca, 1609 w T. Luk. XVIII

k. 211, 216, 221, 224 Chrapo wieki Dyaryusz str. 224
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za tapet. Potwierdzenia tego wybiegu nie znajdujemy w de-

peszach francuskich: jedna wic z trzech, wchodzcych

w gr osób, skamaa. Rozmowa jednake z Marysiek od-

by si musiaa rzeczywicie, bo duo prawdopodobiestwa

mieci si w przytoczonych daniach i rozumowaniach.

Gownem byo nadanie Sobieskiemu ekonomii Samborskiej,

cenionej na 400 000 liwrów dochodu rocznego. Chavagnac

przyjmowa wszystkie warunki , oprócz jednego , mae-
stwa ksicia Karola z siostrzenic nieboczki Ludwiki Ma-

ryi. Zaledwo wróci do domu. gdy powtórnie przyjecha

tene kawaler z zaprosinami do domu wojewody podolskiego

(Beeckiego ?) na rozmow z samym Sobieskim. Spotkanie

odbyo si o pónocy, warunek maestwa by odrzucony

i umowa zostaa jakoby zawart (nous conclumes un traite)

wszake nie na pimie, bo trzeba j byo przepisa i pod-

kanclerzemu da do podpisu. Miao to by nazajutrz po

audyencyi poselstwa w kole, wic 13 czerwca, a wedle innej

wskazówki, na dwa dni przed elekcya, a wic 17 czerwca.

Daty sa baamutne, opowiadanie lekkie, od cisoci dalekie.

Wolno nam tylko uwierzy, e Sobieski porozumiewa si

z posem Lotaryczyka, ale stanowczych zobowiza jeszcze

nie przyj. Wyglda jednake w tej opowieci gorzej od

Paca, który nietylko nie da, ale ofiarowanych sobie 50-ciu

tysicy talarów nie przyj, powiadajc, e ksi Lotaryski,

jeeli królem zostanie, bdzie mia niejedn sposobno do

wynagrodzenia go za usugi ^). Z drugiej znów strony Bonzy

wystawia jeszcze lepsze wiadectwo Sobieskiemu, e na trzy

godziny przed wyjazdem na pole elekcyjne nie da si sku-

si sum 400 000 franków w gotowinie , okazanych mu
bardzo realnie (qu'on lui fit voir tres reels), poniewa do

ostatniej chwili ywi nadziej usuenia Kondeuszowi -).

*) Memoires de Gaspard comte de Chavagnac. Amsterdam. Malherbe

1701 str. 297, 300, 289.

'') Bonzy do Lionne'a z Warszawy 21 czerwca 1669 w T. Luk.

k. 245.
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Intrygantom, cudzoziemcom, nie znajcym krajowego

jzyka, ani obyczaju, niepodobna zaufa w sdach o war-

toci moralnej tego, lub owego Polaka. Zreszt nie przyszo

tu jeszcze do adnego czynu : wic brak nam podstawy do

do orzeczenia: czy uchybia Sobieski przysigom i owiadcze-

niom swoim publicznym, czyli rozmawia z tymi agentami

dlatego, e niepodobna byo nie rozmawia, yjc w tym

wiecie, i niepodobna byo nie wiedzie, co kady z nich

moe i czyni, znajdujc si w wirze politycznej roboty. Taka

wszake wyrozumiao i taka gruntowno sdów, jakiej my
dzi damy, nie bya moliw w owym czasie dla masy,

dla pospólstwa szlacheckiego. I oto, dowiadujemy si przy-

godnie std lub zowd, e przeciwko Sobieskiemu powstaje

nienawi, e jaki licik (billet) grozi mierci jemu, Pra-

mowskiemu i Morsztynowi. Popularno czepiaa si teraz

ks. Dymitra Winiowieckiego ^), który przybywa wieo
z obozu, a wic nie potóra si jeszcze w dotychczasowych

konszachtach.

Dwie okolicznoci wznieciy niepokój i rozdranienie

w masach.

Najpierw poary i rabunki w Warszawie.

Stoeczne miasto, tak srodze spustoszone przez Szwedów

i Wgrów siedmiogrodzkich w latach 1655— 1657, dwigno si

z gruzów szybko i liczyo ju 1200 domów ^). Na czas elekcyi

zjechao wielu kupców; cigno si te wielu zoczyców
i przybdów. Chocia Sobieski postawi zaog oberszt-lejte-

nanta Behrensa, jednake w miecie i okolicach bezpiecze-

stwo osób i mienia byo bardzo niepewne ju na pocztku

maja. W nocy z 18 na 19-ty maja wybuch ogie koo szpitala

w. Ducha, spony trzy nowe domy przy jatkach, a pogo-

rzelcy zostali zrabowani przez ratujcych; powiadano, e byo
nawet zamordowanych z 50 osób. Na samym placu elekcyj-

nym grasowali zodzieje, wykradali zegarki panom, obcinali

*) Bonzy do Lionne'a 8 czerwca 1669 w T. Luk. XVIII k. 225.

*) Chlebowski w Sowniku Geogr. str. 74 art. Warszawa.
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uprz lub rzdy na koniach ^). Ani Sobieski ani wvrczy-
ciel jego, Mateusz Cielecki, sdzia jurysdykcyi marsza-

kowskiej, nie posiadali zdolnoci policyjnych; stra marsza

kowska bya te niedostateczn. Sd kapturowy, zagajony

21 maja. nie wywar widocznego wpywu na okieznanie

zwikszajcej si wci ciby. Wieczorem 9 czerwca wybuch
znowu poar na Dunaju przy bramie, prowadzcej do ogrodu

gdaskiego; wkrótce stano 6 domów w pomieniach, które

przeniosy si nastpnie na ulic Piwn i strawiy ca pra-

wie jej poa a po koció w. Marcina. Ogóem spalio si

okoo 150 domów. Co gorsza, znalazy si cae bandy rabu-

siów, którzy z dobytemi szablami lub wymierzajc pistolety

i arkebuzy, napadali na pogorzelców. Opowiadano, e jednej

bogatej mieszczance zerwali naszyjnik perowy, drug udu-

sili, szarpic za zoty acuch na szyi; rzucili si na karet

Bogusawa Radziwia, eby zabra konie, i dragoni ksicia

musieli z nimi zacit walk stoczy. Sobieski zarzdzi

gste ze swego wojska patrole i tym sposobem zapobieg

przecie szerzeniu si tak zuchwaego rabusiostwa. Ale nie

uspakajay si strwoone umysy. Kryy pogoski o pod-

palaniach; kady wreszcie przenosi swoje drosze rzeczy

i^klejnoty do kocioów, pieców murowanych, sklepów i wszel-

kich kryjówek; wszystkich ogarnia przestrach, jakby po

wtargnieniu zwyciskiego nieprzyjaciela. Bonzy wysa te
najwaniejsze papiery ambasady francuskiej do sklepów

zamkowych -).

Wic nieprzyjemnym by teraz pobyt w Warszawie.

Zrobia si ogromna droyzna. Rozrywk sprawiay tylko

audyencye posów cudzoziemskich w kole; d. 11 czerwca

'j Stodert i Wider 15 i 24 maja 1669 u Hirschn. Z. Gesch.

str. 109, 115.

') Stodert i Wider u Hirscha Z. Gesch. str. 69, 70. 120. Za-

wadzki: Arcana s. 16, 21 Bonzy do Lionne'a w T. Luk. XVIII k. 230.

Cakiem bezzasadnie obwinia Kochowski (Klimakter wyd. Bobrowicza

1858 8. 27) Litwinów, jakoby oni „spalili blisko sto domów Nowego

Miasta". Poar, jak wiemy, szerzy si na Starem Miecie.
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posowie brandenburscy v. Hoverbeck i v. Jena zalecali

Neuburga; a 12 czerwca przyjto a cztery poselstwa, mia-

nowicie: 1) nowoburskie. Pose baron Boyneburg „Niemiec

gruby, j^sy i nie bardzo w piknym aparacie z koleg Gie-

se'm w ozdobnej mowie wysawia ród i przymioty dojrza-

ego wiekiem Filipa Wilhelma", obiecywa w jego imieniu,

e na wojn moskiewska po upywie rozejmu dostarczy

5000 onierza o wasnym koszcie; e wojsku koronnemu da

od roczny; e naprawi dawne i zbuduje nowe fortece; e
modziey szlacheckiej dostarczy utrzymania w podróach

zagranicznych na 200 osób ^). Chrapowickiemu zdawao si,

e obiecywa skpo i nie bardzo pewnie". Promowowali go

kanclerz kor. Leszczyski i Radziwiowie. 2) Kurlandzkie

zalecao Neuburga. 3) Tatarskie (Doulet Gied Mirza) wyst-
pio z owiadczeniem zwykem przyjani. 4) Lotaryskie o go-

dzinie 7-mej „piknym bardzo aparatem" zajechao w czte-

rech zocistych karetach z 12 lokajami , idcymi pieszo,

6 paziami, jadcymi konno, 20 masztalerzami, prowadzcymi
tyle koni — wszyscy w bogatej liberyi; ale sam pose hr.

Chavagnac mówi nie móg, poniewa nie umia po acinie;

wyrczy go opat z zupenem powodzeniem oratorskiem:

wyprowadzi ród ksicia Karola od Baldwina, króla jerozo-

limskiego; obiecywa, e jako mody, nauczy si mowy pol-

skiej i sposobu rzdzenia wedle praw polskich, bdzie si

ubiera po polsku, otoczy si stra z samych Polaków, a cu-

dzoziemców nie dopuci wcale do dworu; zbuduje w cigu
lat czterech most kamienny na Wile pod Warszaw; utrzy-

mywa bdzie 4000 wojska wasnym kosztem i 100 szlachty

wychow^^wa bdzie w szkole wojskowej w Pont a Mousson.

Ten kandydat najlepiej „przypad do serca" szlachcie i o-
nierzom, e jako pan wojenny i miody wojowaby ze wszyst-

') Tre mowy tej znajduje si u Pufendorfa De rebus gestis

Frid. Wilhelmi 1733 Lipsiae et Berolini str. 568.
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kimi „ilekolwiek byoby wrogów ^). Wszystkich tych posów

witali przy bramie Sobieski i Potocki, jako marszakowie

w. kor. i sejmowy, prowadzili przed prymasa, który post-

powa naprzeciwko nim kilka kroków i wskazywa miejsca

obok swego krzesa. 16 czerwca mia ostatni audyency

pose szwedzki hr. Tott „z wielk jego konfuzy i uraz".

Zaleca Neuburga.

Tymczasem 13 czerwca upywa legalny, 6-niedzielny

termin sejmowania, a dugi rejestr exorbitancyj wszystkich

województw dalekim by jeszcze od wyczerpania. Uchwalano

tedy prolongacye od jednego dnia do drugiego, radzono Jako

mamv t elekcy koczy"; zniecierpliwienie wszake wzra-

stao, poniewa przyby nowy element zaburze. Ju 13go

czerwca, „nabrao si z rónych województw i pijanych sia";

nazajutrz do koa znów „najechao si pospolitych pijanych,

którzy haasami i wrywaniem si w gosy trudnili". Byli

to przodownicy pospolitego ruszenia, które opasao Warszaw
w promieniu dwumilowym. Województwa krakowskie i san-

domierskie pomkny si jeszcze bliej, tak, e z okopu wida
byo ich chorgwie; pierwsze rachowano na 6.000, dru-

gie na 10.000. Wielkopolan cz (4.000) stana te blizko

Woli, Sieradzanie i województwo rawskie pod Falentami.

Dowozy ywnoci byy przejmowane po drodze; w Warsza-

wie zabrako chleba. Z obawy przed rabunkiem lub gwa-

tami zamoniejsi wysyaj swoje rodziny Wis do Torunia

i Gdaska. Nawet prymas Pramowski opuci swój paac

Stawki w nocy z 16 na 17 czerwca i przeniós si na bez-

pieczniejsze mieszkanie do zamku 2).

Wród takiego rozgorczkowania wcale niewczesn bya
kótnia Radziwia z Poubiskim i Pacami o buaw poln
litewsk na sesyi deputackiej na zamku, a potem w Kole

dugie spory o kilka exorbitancyj, d. 15 czerwca. Na dobro

') Chavagnac Memoires s. 295 Pasek wyd. Wciew. s. 290.

^) Chrapowicki str. 127. Stodert un. Wider IH i 14 czerwca

1669 u Hirscha: Z. Gesch. str. 122, 128.

Korzon. Sobieski. T. U. 14:
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tej sesyi zapisa naley uchwa tolerancyjn wzgldem dysy-

dentów. Po wielokrotnych wnioskach mazurskich, aby od

wszelkich urzd(5w dysydenci byli usuwani, trudno byo prze-

widzie, e Pkosawski i Chrnpowicki zadaj dla nich za-

warowania praw starodawnych, a co dziwniejsza, e zgro-

madzenie odpowie na to danie okrzykiem: Zgoda! Moe
do takiego rezultatu przyczynia si nieobecno wikszoci

senatorów. Ale Sandomierzanie wytknli t nieobecno, upa-

trujc w tern ublienie stanowi rycerskiemu i marszaek wy-

razi formaln prob, aby na posiedzeniu poniedziakowem

senat raczy zgromadzi si liczniej ^).

Poniedziaek 17 czerwca, sta si dniem niezmiernej,

od wieków niesychanej, a zasuonej niestety! zniewagi,

jak (lomierz^- naród szlachecki starszej swej braci.

Niewiadomo, na cz^^ komend „pod znakami wszyst-

kie województwa ruszyy si do koa bardzo gromadno i pod

Mokotowem zeszy si z sob województwa: Icrakowskie,

sandomierskie, lubelskie, ziemia chemska i niektóre". Tu

czynili relacy wracajcy wysacy tych województw, e
Wielkopolacy nie stawili si na to miejsce, bo to, co po-

trzeba, sprawi przy okopie, nie i'ozkadajc si obozem.

Jako przybyli wkrótce i tak cisnli koo, e „zaraz prawie

w bramach samych stanli z dzidami". Maopolanie ruszyli

si take w dobrym porzdku, lecz stanli o dobr staj do

koa. Przysya do nich ksi Dymitr WinioArieclci propo-

zycy, aby zaprosiy do siebie liilku senatorów, jako to: bi-

skupór/ poznaskiego, kujawskiego i chemiskiego, Wierz-

bowskiego, Czartoryskiego i Olszowskiego, kasztelana ki-a-

kowskiego Warszj^ckiego, wojewodów poznaskiego i wo-

yskiego, a wic Grudziskiego i Mich. Czartoryskiego?

kanclerza litewskiego Paca i jeszcze kogo. „Na co hesitanter

') lieces.sus coniitiorum u llirscha Z. Gesch. str Ti?. Kuui si

Zawadzki (str. 24) o tyle, e przypisuje województwu krakowskiemu

wniosek o napomnieniu senatorów za porednictwem marszaka w. k.

Sobieskiego: ut praemenerentur lllustr. senatores a Marscbalco Kegni

patris familias ofticium in Kepublica gevente.
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(= Z powtpiewaniem) odpowiedziano umiechajc si" ^).

"Widoczna, e i ci panowie nie posiadali zaufania u masy.

Wzmianka o wracajcych „posach" czyli wysacach
nasuwa nam domys, e województwa porozumieway si za

czyj inicyatyw — prawdopodobnie znanych, przywódców

oppozycyi sejmowej, Sandomierzan : Dembickiego, Pko.-law-

skiego, Zaremby. Wielkiej inwencyi nie trzeba byo w tym

razie; widzimy bowiem, e jednakowe z nimi cele miay

województwa wielkopolskie: chciay one zagrodzi drog

„szkodzcym Rzeczypospolitej fakcyom" i wdawaniu si oso-

bom nieupowanionym w traktaty z postronnymi panami

wbrew zakazom prawa. Podobnie Kujawiacy, wsiadszy na

ko podczas popisu, zobowizali si pimiennie, e si roz

jedc nie bd, a „szczliwie da Pan Bóg przyszego

obierzemy Pana'", ale tak, aby nikt „na pastwo nie wpro-

wadza pana inyitis Polonis (= bez woli Polaków) ^). W kadym
razie porozumienie byo zupenie atwe: jeden szlachcic po-

wiedzia, drugi dopowiedzia i bez wszelkich namysów lub

nakazów „jako z rkawa wysypay si województwa —
wojska wielkie; poczty paskie, piechota, zgoa ludzi bardzo

piknych i wiele".

W kole obrady zaczy si od rana. Zagai je marsza-

ek sejmowy zapytaniem: czy maj by koczone exorbitan-

cye, czyli wprost rozpoczty obiór króla przez suftragia?

1) M6. Akad. Um. w Krak. Cod. 443.

^) Pawiuski Dzieje Ziemi Kujawskiej 1888 War. t II, Lauda

:

z d. 15 padziernika IfiGS „poniewa tot errores his transactis temporibus

zagciy sie w Kzpltej naszej, e niektóre persony contra vetita legum,

privata autoritate wdaway sie in tractatus z postronnymi panami, tem

Ezplt znacznie mieszajc; tedy, e przesza amnestya to okrya, przy-

najmniej ad futurum adinvenirent Ichm pp. posowie, eby by campus

pra;clusus do wdawania sie w takowe Kzpltej szkodzce fakcye (s. 223);

d. 25 maja 16G9 po trzydniowym popisie, wykonanym przez Spytka

Pstrokoskiego podkom. brzesk w zastpstwie kasztelana, akt zobowi-

zania (str. 237). Pasek wyd. Wclew. str. 289 szczegóy i daty pomie-

szane jak zwykle, z czerwca np. wszystkie wypadki i sama elekcya

zostay przeniesione na lipiec, IS czerwca na 16 lipca itp.

14*
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Ka to wojewoda poznaski Andrzej Grudziski owiadczya
e przedewszystkiem odczytanym by musi list. pisany przez

ksicia Neoburskiego do podkanclerzego Olszowskiego. Stao

si zado temu daniu: Olszowski poda, a podkomorzy

czycki Sarnowski przeczyta w rodku koa. Jedno wyra-

enie, e ksi „zawiera takie tylko przymierza z monar-

chami postronn^-mi, jakie mu byy doradzone i nastrczone

od najpierwszych Stanów Rzpltej" ^) wywoao okrzyk obu-

rzenia. Woano o natychmiastowe ledztwo: kto sa ci dostoj-

nicy — zdrajcy? Dola oliwy do ognia A. M. Fredro, za-

rzucajc Grzymutowskiemu, e, bdc wiadomym uywania
przez Xeoburczyka rodków prawem zakazanych w zabie-

gach o koron, nie ostrzeg o tern Rzpltej wedle obowizku
przysigi senatorskiej ''). Jtrzya si tedy coraz sroej szlachta;

niektórzy zaczli woa: „Ukacie jeno i to, co do was

pisze Lotaryczyk?"... I znalaz si kto z pismem, podobno

zmylonem, jakoby ksi Karol, zamawiajc sobie poparcie

Olszowskiego, chwali si przed nim, e ma sposób otrzy-

mania Krakowa^). Sprowadzono autentyczny list ksicia,

adresowany do prymasa (nieobecnego ju po raz drugi pod

pozorem choroby), lecz ten nie móg by czytany z powodu

wrzawy i pogróek*). Wzburzenie udzielio si chorgwiom

^) Podug Recessus comitiorum : „nulla foedera inivisse cum vicims

principibus, nisi suadentibus et impellentibus primariis regni statibus;.

quibus unicum hoc remedium visum eigendi ejusdem ducis ;" u Zau-
skiego Epist hist. familiares I, 85 gdzie znajdujemy wydrukowany calj

ten list z dat 1 lutego 1669, inkryminowany ustp ma ostroniejsz

i niewnniejsz stylizacy: „NuUa mihi prorsus foedera esse cum quoquam

vel Regiun, vel Principum, quae liberis Electorum votis iniportuue me

obtrudant; ueue in sanciendis illis foederibus quidquam actum esse,

nisi ita suadentibus et impellentibus primariis Poloniae statibus, uibus

tum temporis visnm fuerat maxime oportunum esse medium tuendae suae

libertati et avitis libera electionis juribus illa foedera.

*) Recessus u Hirscha Z. Gesch. 74— 75.

») MS. Akad. Um. w Krakowie Cod. 443 ad a 1669 Cli rapo-

wi oki Dyaryusz str. 120.

•) Zawadzki Arcana, s. '26.
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pospolitego ruszenia, które przysuny si pod wa z poa-

jankami i strasznymi krzykami, y-eby zaraz króla nomino-

wa. Grzymutowski kasztelan poznaski i Sarnowski biskup

przemyski chcieli wyj z koa: nie wypuszczono ich. Za-

cza si nawet strzelanina z pistoletów ^). Wtedy FloryanX
Czartoryski, biskup kujawski, wziwszy gos, uskara si

na nieszczliwo Jchmo senatorów, e nie maj bezpie-

czestw\a wród tego tumu zbrojnego. Na to jeden z R iwian

ozwa si: „Na was to popów strzelaj". Oburzy si na

takie zuchwalstwo Sobieski, porwa si „z srogim zapdem"
i, ujwszy za szabl, pocz goni szlachcica, eby go wzi ^).

Ale ten zdy uciec do swego województwa; poczem po-

wsta wikszy jeszcze tumult; skoczyy inne chorgwie po-

spolitaków, poroztrcay i rozpdziy piechot, zajy bram
litewsk, krzyczay: „Zdrajcy! Wytniemy was; nie wy-
pucimy was ztd; darmo mieszacie Rzplt; innych senatorów

postanowimy" ^). Zawistay kule tak gsto, e w kole jedni

szukali osony pod waem; drudzy wazili pod awki w szo-

pie; inni, dopadszy karet swoich, zmykali do miasta. Byo
podobno dwie czy cztery osób zabitych, jedna czy wicej

ranione^). Niektórzy wojewodowie przecie, dostawszy si do

') Recessus comitiorum u Hirscha. Z. Gesch, str. 75.

) Chrapowicki Dyaryusz s. 1'29, MS A k. Um. w Kr. nr. 443.

Bonzy w raporcie do Ludwika XIV z d '21 c/erwca l66'J w T. I^uk.

XVIII k. 261 opowiada, o w czasie mowy biskupa kujawskiego

kto strzeli z pistoletu, a jaki szlachcic sieradzki krzykn: „Cest

pour toi, fils de p.... d'evpque". A cela le Grand General se leva,

mit la main sur son sabre et dit: „Ha, c'est trop souffrir!" Le noble

8'evada et s'alla jeter dans son palatinat, ou etant arrive, ii y eut un

8alve genera auquel les autres palatinats repondirent de meme el Tassem-

blee se separa dans ce desordre ; nie ma o tem w liecessus, przytoczona

za nieznana innym mowa biskupa pockiego, tomaczaca agodniej list

Neuburga i stumiona krzykami. Nie uwacza to wiarogodnoci spra-

wozdawcy: wród tumu i wrzawy niepodobna przecie wszystkiego wi-

dzie lub sysze.

^) Pasek wyd. Wcl. str. 290.

*) Zawadzki mówi o dwóch polegych i trzecim ranionym w rk;
Recessus o i-ch zabitych i kilku rannych. Poczobutt str. 113 nie wie
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swoich województw, i Sobieski, stanwszy w bramie wielko-

polskiej, wszelakiemi zaklciami zdoali uspokoi szlacht na

tyle, e marszaek sejmowy Potocki móg przyj do gosu,

wypowiedzia skarg solenna, na „dziko barbarzysk" i za-

klina, aby zaniechano naduycia broni. Przemowa poskutko-

waa . Pospolitacy ustpili z bram; senatorowie zasiedli w szo-

pie; zapada uchwaa, e dalsze roztrzsanie exorbitancyj ma
by zaniechanem, a jutro od godziny 6 rannej zaczn si

suftragia na obiór króla. Sesy zamknito o godzinie 6 wie-

czorem.

Dzieje przechoAvay pami o haaliwych wyrzekaniach

szlachty na panów pod Cerekwic i Nieszawa w 1454 r.^

ale bez obelg czynnych; gwatowniej rzucili si rokoszanie

pod Glinianami w 1537 r. na dostojników koronnych, któ-

rzy ucieka musieli na zamek: ale tak habice sowa i tak

nieopatrzne strzay nie paday nigdy jeszcze na sejmujce

grono. Bo te nigdy jeszcze Polska nie miaa takiego senatu^

jak ten, dobierany rk niegodziwej Francuzki, demoralizo-

wany w cigu dziesitka lat przez intrygi cudzoziemskie.

Z latarni dyogenesow trzebaby szuka w nim prawego

obywatela kraju; adna myl mdra i jasna nie wysza z t^J^lu

g\ów radzcych, a ilebymy zdoali wynale pomidzy nimi

cakiem niegodnych pospolicie uywanego tytuu: „wierny

rada"! Dwukrotnie w najuroczystszej formie skada ów senat

razem ze stanem rycerskim zobowizanie przysine na wy-
rzeczenie si intryganckich konszachtów z kandydatami do

nic o zabitych lub rannych; twierdzi, e pospolite ruszenie koronne, przy-

szedszy pod buczukami tylko pod okop „jli mocno na dobranoc dawa
ognia nad gowami w okop krzyowa sztuka, ze wszystkich stron, i
drudzy pp. senatorowie, których nie mieni, mianowicie z biskupów, pod

krzeso swoje gowy zaczli schyla... po którem strzelaniu, dawszy tedy

takow deklaracy: e dzisiaj nad gowami dalimy ognia, a jutro, jeeli

nie bdziecie koczy elekcyi, damy w pó do was samych — co syszc
Impanowie senatorowie bardzo ulkli si". Jako Xidz Arcybiskup

gnienieski Pramowski lepy, jako wierutny zdrajca, z paacu swego

w nocy bez wstydu uciek do zamku". Co do tej „ucieczki", myli si
Poczobutt, poniewa odbya si nocy poprzedniej, z 16 na 17-ty.
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korony ; energiczne i upokarzajce napomnienie otrzyma

6 czerwca przy wykluczeniu Kondfeusza: a jednak nie za-

niecha frymarków. Jako ciao zbiorowe obarczy si zbrodni

krzywoprzysistwa.

Szlachta postpia sobie szalenie, strzelajc w rodek

okopu do winnych i niewinnych, do starszej i do modszej

braci zarówno. Dziaaa tumnie i powodowaa si instynktami

tumu ^). Dobrzeby uczynia i umoralniaby zapewne arysto-

kracy swoj, gdyby przeprowadzia winowajców swoich

przed sdem sprawiedliwym i dopilnowaa wymiaru kar,

prawem przepisanych. Xie zdobya si na to: wic nie na-

prawia zego, nie wyzwolia si nawet z pod panowania

oligarchii, zrobia tylko awantur, z której wynika nieba-

wem druga.

Nazajutrz zapowiedziana elekcya nie przysza do skutku

Mylnie jednake informuje nas nalecy do pospólstwa szla-

checkiego Pasek, jakoby wcale nie byo sesyi, „bo si pa-

nowie po utrznieniu smarowali olejki i hiacynty pili po

przestrachu". Owszem, zebrali si o godzinie 6 zrana. ale

na zamku na wezwanie prymasa Pramowskiego, rozwodzili

swe ale nad wczoraj szemi przygodami i postanawili nie

ukazywa si w kole, dopóki nie otrzymaj zapewnienia

bezpieczestwa. Sobieski na danie prymasa posya listy

od siebie do województw, lecz nie chciano ich przyj ^)

') Schafgotsch w swojej Kelatione deli' Elettione (MS) wspomina

jeszcze o stoach, zastawionych na polu przez Lotaryczyków dla wszyst-

kich, ktoby chcia je i pi, i ogromnej iloci trunków (franche tavole e for-

nita grandissima quantit^ di vino); podpiych te nie brakowao midzy
szlacht, ale poczstunek nic nie pomóg Lotaryczykowi.

-) Zawadzki Arcana , 28: Simul retulit Mareschalcum Regni

suasu mississe ad singulos palatinatus nuntios suos cura literis super eo

negotio, sed statim responsum a nonnulis adstantium, nobilitatem accipere

litteras ab Ill-me Marschalco Regtii noluissa: 4uippe quae non egeret

alieno consilio monituue, ubi de authoritate et salute Reipublicae ageretur.
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Tak to wyglda teraz w oczach szlachty uwielbiany j)rze(l

rokiem bohater podhajecki! Skuteczniej szemi byy poselstwa

biskupa krakowskiego Trzebickiego do Maopolan i kancle-

rza w. k. Leszczyskiego do Wielkopolan, bo wróciy o po-

udniu z przeprosinami za uchybienie wczorajsze, zrzdzone

przez wielu pijanych i z owiadczeniem, e chorgwie po-

spolitego ruszenia odsun si na wier mili od pola elekcyj-

nego, i z koem porozumiewa si bd przez deputatów.

Owiadczenia takie zoy te chory sandomierski Marcin

Deiubicki. przybyy razem z kilku wysacami województw.

Zadowolni si tem senat i obieca stawi si na godzin 5-t

popoudniu. W cigu za ukadów wystpowa A. M. Fredro

z projektem porzdku elekcyi nietylko obecnej, ale i póniej-

szych. Oto, do kielicha ladzi woy dwie kartki z imio-

nami kandydatów, a 3-etnie dziecko jedn wycignie. Po-

mys taki nie zyska uznania ^).

Popoudniu zebrao si w kole ze 300 osób. Jeszcze nie

zaczli zjeda si senatorowie, gdy zerwaa si burza.

Wicher podniós oboki kurzawy, która zasypywaa oczy.

Obradowanie pod golem niebem byo niemoliwem. Wic mar-

szaek koa rycerskiego odwoa elekcy na dzie jutrzejszy.

Pomimo tak dotkliwych upokorze oligarchowie jeszcze

tej ostatniej nocy wdawali si podobno z posami cudzo-

ziemskimi w konszachty i targi -).

Bonzy 21 czerwca 1669 w T Luk. XVIII k. 262, mówi, jakoby województwa

na skutek listów Sobieskiego przysay do niego swoje przeprosiny

i owiadczenia, lecz to nie byoby stosownera w obec obradujcego senatu

pod przewodnictwem prymasa. Wogóie Sobieski wychodzi pod piórem

Bonzy'ego w upikszonej postaci.

*) Zawadzki str. 29. Reoessus u Hrsclia Z. Gesch. str. 76,

MS. Akad. Um. w Krak. Cod. 443. Poczobutt s. 113 sysza, e
szlachta zastrzega „aby adnego pana gwardya nie bya nietylko przy

okopie, ale i na polu, deklarujc na szablach roznie, gdzie te z tak

wielkich asystencyi adnego piechura, ani te rej tara wida nie byo".

*) Bonzy 21 czerwca 1669 w T. Luk. XVIII k. 2G3 rozpisuje si

szeroko, e Pramowski, Sobieski, Radziwi, marszaek sejmowy Potocki

i inni stronnicy Neuburga posyali do Boyneburga z zapytaniem, ile ma
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Zawita nareszcie dzie elekcyi, ostateczn prolongat

oznaczony, 19 czerwca, roda, wigilia Boego Ciaa. Pogoda

Bya pikna. W miecie Sobieski zabroni otwiera szynki

i sprzedawa trunki. Pozamykay si te inne sklepy, nawet

jatki „i post odprawiano", t. j. mieszkacy nie mieli z czogo

ugotowa obiadu.

Szlachta stana zdaa „na ustroniu" o pó wierci mili,

ale pod chorgwiami i zbrojnie; wojewodowie udali si kady
do swego województwa i rozprawiali z ni o kandydatach.

Potem do koa weszli delegaci; Litwini za i posowie pruscy,

poniewa przybyli bez pospolitego ruszenia, stanli osobicie,

yiritim, gromad wszyscy przy szopie. Marszaek sejmowy

Potocki zagai sesy o godzinie 9 zrana; najprzód czytano

pa(;ta conventa; niektórzy domagali si koczenia exorbitan-

cyj; Podoanie wszczynali traktowan ju po razy kilka

spraw fortytikacyi Kamieca; inni Avoali, e do suffragiów

przystpowa nie mona, kiedy tak mao jest senatorów,

kiedy niema prymasa. Marszaek Potocki pooa do niego^

ale wnet day si sysze szemrania i zarzuty: „Nie trzeba

posya! Jakie tam na zamku odbywaj si narady? Dla-

czego starosta warszawski pozwala Francuzom wasa si

pienidzy na wojn, która wybuchnie zapewne przy rozdwojonej elekcyi;

ten wyzna, e ma tylko 20.000 tal. w Warszawie i 100.000 we Wro-

cawiu, lecz elektor brandenburski da 40.000 i sam ksi Neuburski

przywiezie pewn sum. Wtedy Sobieski zwróci si do Bonzy'ego, dajc
40.000 tal. jutro na najpilniejsze wydatki, lecz i ton mia tylko 20.000,

a poyczon sum 400.000 franków ju wyczerpa; nie zgodzi si wszake

na ukad ze stronnictwem lotaryskiem, które brao gór i do którego

chcia si przyczy Sobieski. Ale Chavagnac Mem. str. 301 wyznaje,

e liczy tylko na dwóch stronników: na Olszowskiego i ks. Dymitra

Winiowieckiego; przekupi wprawdzie wielu starostów, ale najzrczniej-

szy z nich Podolski (Fodlodowski?) by wielkim oszustem i bra pienidze

zarówno od Kondeusza i od Neuburga. Sobieski za nie podpisa traktatu,

a jalmunik jego odpowiedzia na zapytanie Chavagnac'a, e traktat nie

'jest jeszcze przepisany na czysto, poniewa pani Sobieska zapomniaa

jakoby wprowadzi artykuu o bracie swoim; ale on to naprawi, odra-

czajc elekcy do pitku po Boem Ciele ! Byy to widoczne androny bez

adnej powanej treci.
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po zamku nocami? Dlaczego w siedzibie królewskiej katy-

linarne knuj si plany?" Uspakaja te gniewy Olszowski

i uprasza o 2 godzin cierpliwoci — wróci nieco wczeniej

posaniec z odpowiedzi, e JmX Prymas jest saby, lecz

kae siebie z ókiem zanie i nowego króla ogosi, jeeli

powszechna zgoda nastpi ^).

Wtedy biskup poznaski Stefan Wierzbowski jako ordi-

narius loci (bo Warszawa do jego naleaa dyecezyi) podj
si zastpstwa w przewodniczeniu czynnociom elekcyjnym.

Uklk i ze zami pobonego wzruszenia zaintonowa: Veni

Creator Spiritus. Tysice gosów piewao za nim, tworzc

chór potny. Potem biskup przeegna, pobogosawi rzesz

i kaza wszystkim stawa w swoich województwach. Okoo
godziny 2-giej skoczyo si ostateczne porzdkowanie. Dele-

gaci wielkopolscy i maopolsc}' poszli do swoich chorgwi,

a w kole pozostali tylko Litwini i Prusacy. Olszowski wpro-

wadzi swoje województwo chemiskie do szopy oprónionej

^

bo senatorowie udali si do województw. Okoo trzech godzin

trway namowy i porozumiewanie si przez wysaców: któ-

rego z dwóch kandydatów obra wypada t. j. Neuburczyka^

czy Lotaryczyka ? O zgod byo nieatwo. Alici do koa
zaczli przybiega posowie z doniesieniem, e województwa

jedno po drugiem godz si na Piasta; w cigu jednej go-

dziny 21 województw zgodzio si na Michaa ksicia Wi-

niowieckiego. W^tedy Olszowski, uprosiwszy Czartoryskiego

biskupa kujawskiego, Gembickiego biskupa pockiego i Tar
wojewod sandomierskiego, popieszy z nimi do Litwinów

i nakoni tak Radziwiów, jak Pacow do zgody powszech-

nej, gdy cae pole rozbrzmiewao ju okrzykami: Vivat Piastt

Vivat król Micha! itd. 2).

*) Recessus u Hirscha Z Gesch. s. 77- Zawadzki 31. Bonzy

do Ludwika XIV d. 21 czerwca 1G6'.) w T. Luk. XVilI k 205. MS.

Akad. Urn, Cod. 44.S Pasek wyd. Wclew. str. 290.

*) Charagnac Mem. s. 302 mówi o rozsiekanym szlachcicu^

który próbowa okrzykn Neuburga. Theatr. Europ. X Fernere Fort-

zetzung s. 43 podaje nieznana nikomu wicej wiadomo, jakoby 18 z gór.



ELEKCY^A W RZKCZTWiSTOCI. 219

Wypadek ten by uznany za cud, nietylko przez wiad-

ków spóezesnych, tak Polaków, jak cudzoziemców, ale i przez

dziejopis'w póniejszych katolików i protestantów, zarówno

przez Kochowskiego i Zauskiego, jak Pufendorfa, którzy

pisali w lat kilkanacie po mierci Michaa, a do Gackiego

i Seredyskiego, którzy przerabiali ich wykad w 1846

i 1864' r., a zatem mieli dosy czasu do przekonania si, e
to nie by przynajmniej aden cud mdroci ^). Wedug na-

szej nomenklatury moe by nazwany tylko niespodziank —
i to nie dla wszystkich. Odtworzenie szczegóów z podan
cisoci jest wprawdzie niemoliwe przy udziale tumów,

przy nieuregulowanym porzdku elekcyi i niedostatecznej

obsudze reporterskiej: ale rodki naukowe wystarczaj do

wytómaczenia genezy, istoty i znaczenia tej niespodzianki.

Najbardziej utaro si mniemanie, jakoby pierwsze

sówko o Piacie wyszo z województwa kaliskiego. Ustala

je opowie najwyszego urzdnika, samego prymasa, w akcie

urzdowym, lubo nie spóczesnym podana, e szlachta, znie-

cierpliwiona przeduaniem obrad i droyzn swego ycia

pod Warszaw, przejta podejrzliwoci wzgldem fakcyj,

pragna zakoczy tego samego dnia elekcy: wojewoda

za kali.-^ki chcia przecign j przynajmniej do dnia na-

stpnego: wic bdc zapytany, wymieni Michaa Winio-

wieckiego dla tego, e go poczytywa za nieobieralnego (in-

województw dao ju gosy za Bogusawem Radziwiem, wyznaczajc mu
roczny termin do nawrócenia si na katolicyzm. Nieprawdopodobne. Nie po-

twierdza si te przez inne róda wiadomo, jakoby marszakowie wielki

i sejmowy t. j. Sobieski i Potocki opucili koo z protestacy:i o gwaty,

poniewa jeden szlachcic zosta rozsiekany, a drugi zastrzelony.

") Józef Gacki. Obraz Elekcyi ks. Michaa ^ bl. Warsz 1846,

IV 29G zestawi uwanie gówne róda drukowane, W. Seredyski
(Sprawa obioru nastpcy tronu za panowania i po abdykacyi Jana Kazi-

mierza 1864 Kraków) przepisa Gackiego, dodajc swoje bardzo nieumie-

jtne i nieuzasadnione pogldy : nowych informacyj par zaczerpn
z MS. Ak Im. w Krakowie Cod. 443, gdzie si znajduje Dyaryusz, spi-

sany przez jakiego Lublinianina, nie na wasnych wszake spostrzee-

eniacli. lecz na odbieranych z Warszawy listach osnuty.
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eligibilem putarat) i niezdolnego wspózawodniczy z godniej-

szymi kandydatami. Lecz oto, jakby na dany sygna
,
gos na-

rodów zlewa si zgodnie na Michaa; jego jednego obieraj;

jemu, nie pytajc wcale, czy bdzie zdatnym, czy niezda-

tnym królestwo ofiaruj etc. ^). Pamitajmy przytem, e Pra-
mowski lea w óku na zamku : wic wiadomoci swoje

czerpa z opowiada i mimo swego wysokiego stanowiska,

bezporednim wiadkiem tego wypadku nie moe by uznany.

Cesarski pose Schafgotsch dowiedzia si , e kasztelan

(? nie wojewoda ?) kaliski, doradzajc Piasta, wymieni
Winiowieckiego przez pomyk, a mia na myli ksicia

Ostrogskiego, syna Katarzyny z Sobieszyna Radziwiowej ^).

Bonzy w dugim raporcie, datowanym 21 czerwca, a wic
pisanym nazajutrz po elekcyi, zaczyna opis „cudu" w spo-

sób nastpujcy: „Wojewoda kaliski (by nim Jan Opali-

ski, nota bene, nie podpisany na adnym z aktów elekcyj-

nych) mówi w swojem województwie, e napotyka irudno
w wyraeniu zdania swego, majc do wyboru dwóch kan-

dydatów, z których aden nie bdzie obrany jednomylnie;

w srogiej wojnie mordowanoby si o dwóch ksit, z któ-

rj^ch aden nie jest w monoci podwign królestwa: wic
gdyby si podobao województwu, zaproponowaby Piasta,

eby mie przynajmniej pokój i jedno. Cae wojeAvództwo

przyklasno i domagao si od niego, eby wymieni. Oka-

za zdziwienie z takiej zgodnoci i, dogadzajc daniu, wy-

mieni ksicia Michaa Tomasza Winiowieckiego, 27-le-

tniego (raczej 29-letniego) modziana, dobrych obyczajów,

który dobrze si uczy, który mówi po francusku, wosku
i po niemiecku, jest nieonaty i ma tylko matk, dam
wielkich cnót i bardzo rozumn" ^). Gdaszczanie dodaj

') Pi.=mo Pramowskiego do kardynaa Altieri d. 5 grudnia 1672

XX Theinera Monum Pol. et Litt. t. III nr. DCXX str. 512.

') Relatione deli' Elettione M6. w H. H. u St. Archiv. w Wiedniu.

*j Bonzy do Ludwika XIV bis 21 czerwca 1669 w T. Luk XVIII

k. 268. Bardzo podobna, tylko skrócona jest opowie. anonyma (Rous-

seau de la Valette;: Casimir Koy de Pologne. Paris, Claude Barbier

1679 tome I, gtr. 245.
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wojewodzie kaliskiemu dwóch spólników wynalazku: „Bez

wtpienia stao si to szczególnem zrzdzeniem Opatrznoci

Boskiej, e województwa wielkopolskie, a w szczególnoci

biskup (Wierzbowski) i wojewoda (Andrzej Grudziski) po-

znascy oraz wojewoda kaliski, opuciwszy obu zagrani-

cznych kandydatów, zamianowali Piasta, poczem nastpia

jednomylna zgoda wszystkich innych. Powiadaj, e ta no-

minacya Piasta wynika z poddanej Wielkopolanom przez

czycan wiadomoci, jakoby w ich kole spuci si rój

pszczó, a jaki szlachcic w stroju niemieckim zapa go

do kapelusza. Wróba taka (omen) miaa naprowadzi pp. se-

natorów na myl nietylko ogólnikow o Piacie, ale i w szcze-

gólnoci o ksiciu Michale Winiowieckim ^). Jaki zwizek

zachodzi pomidzy Winiowieckim i pszczoami? Niewiadomo.

Domyle si chyba moemy zwizku pomidzy Piastem

i miodem, przez pszczoy produkowanym i niegdy w Kru-

szwicy gocinnie przez legendowego koodzieja szafowanym.

Wedug raportów posów brandenburskich -) biskup poznaski

przemówi za Lotaryczykiem, ale kasztelan (Grzymutowski)

i chory „Szcoraseski" (Skoraszewski ) zalecali Neobur-

czyka; wtedy biskup owiadczy, e w takim razie woli

Piasta Michaa Winiowieckiego i cae województwo pozna-

skie przyj.o t rad, a za przykadem Poznaczyków poszli

Kaliszanie. Po latach 30-tu piszcy Kochowski ^) nie wspo-

mina o wojewodach, ani o biskupie. Zdaniem jego „podko-

morzy kaliski Krzycki, ma starowieckiego i prostego oby-

czaju, który po wielu urzdach publicznych zyska sobie

') Hecessus comit. u Hirscha Z. Gesch. str. 78. Krócej Theatr.

Europ. X. Fernero Fortzetzung s. 4H. Podobnie Poczobutt s. 114

sysza, e przed jednym szlachcicem czyckim „pad rój pszczóek

nie wielki wprawdzie, na gruszeczk bardzo ma, ledwie tylko na pó
okcia od ziemi; co kady widzc: Vivat — zawoa — król Micha Ko-

rybut Winiowiecki I"

'"') Hoverbeck u v. Jena 19 czerwca o godzinie 1 w nocy

w Urkundeu hggb v. Ferd. Hirsch XII str. 418.

'') Klimakter IV, Dzieje Polski pod panowaniem Michaa wyd,

Bobrowicza, Lipsk 1853 str. 28.
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opini powszechn nieudanej poczciwoci... przyjacioom swoim

odrzek po l?:rótkim namyle... „Lepiej zaiste wybra króla

Polaka, którego midzy sob obecnego znajdziemy bez dal-

szej straty czasu i bez kosztów na posyanie za granic".

Pufendorf, czerpicy przewanie ze róde urzdowvcli bran-

denburskich, wie o wojewodzie kaliskim (wydrukowano przez

omyk: Salisiensis, zamiast Calissiensis), a nadto zapewnia,

e województwo sandomierskie bynajmniej o obiorze Piasta

nie mylao. Wreszcie Zauski z widoczn stronnoci dla

Olszowskiego, wuja swojego, jemu przypisuje wtpliw chlub

zwrócenia gosów, okrzykujcych Piasta, na Michaa ^).

Jednoczenie wszake przebija si w pierwotnych spra-

wozdaniach drugi motyw legendy. Bonzy w innym raporcie

tej samej daty, take do Ludwika XIV adresowanym-), przy-

pisuje Avojewodzie sandomierskiemu (Janowi Tarle) wyklu-

czenie Neoburga i Lotaryczyka, tudzie wymienienie ksicia

Michaa Winiowieckiego, potomka „domu staroytnycli Pia-

sta" (de la maison des anciens Piasta). Województwa wiel-

kopolskie poszy za t rad; krakowskie mianowao Neoburga,

lecz poniewa inne chciay uspokoi Królestwo, a wreszcie

przez natchnienie Boskie i przez jeden z tych cudów, które

zawsze Niebo zachowuje dla Polski, elekcya dokonaa si

w spokoju i z tak Avielk jednostajnoci (uniformite), e si

wszystko skoczyo w cigu trzech godzin". — Wzmiankowani

wyej urzdnicy gdascy w dalszym cigu dyaryuszowych swo-

ich zapisek o cudownym dniu 19 czerwca, zwrócili uwag, e

») Pufendorf Do r. g. Fr. Wilh. str. 568 Zauski I, 126:

Gdy przybiego siódme poselstwo do szopy z doniesieniem, e Piast jest

okrzyklwany, Olszowski mia wtedy namówi Silnickiego, rotmistrza cho-

rgwi usarskiej. aby jecha do ks. Dymitra oraz do innych województw

i aby namawia do zgodzenia si na Michaa Winiowieckiego. Mia
Olszowski na celu zapobiedz rozstrzeleniu sie gosów pomiodzy rónych

kandydatów — Polaków. W kadym razie inwencya przysza mu do

gowy dopiero po 7-ym poselstwie, co nie przeszkadzao wynalezieniu

tego Michaa poprzednio w Sandomierskiem albo w Kaliskiem woje-

wództwie.

*; 21 czerwca 1009 w T. Luk. XVIII k. 264.
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^gdy w tym czasie Jego Ksica Mo (Winiowiecki) znaj-

dowa si pomidzy Sandomierzanami, a ciskano si za rce
na zgod, on te poda rk cioraerau sandomierskiemu

(Marcinowi Dembickiemu); chory nie cicia jej uj, lecz

uctiyli ze szczególnem uszanowaniem, powiadajc: JO. Moci
Xie, wypada nam ju powstrzyma si od poufaoci, skoro

widzimy, e gotuj si dla Twej Wysokoci prawa Maje-

statu. Na to JXMo stan jakby zdrtwiay" ^).

Obok tych rzeczy opowiadanych, tych wiadectw ze

syszenia (de auditu) otrzymujemy jedno wraenie, widziane

wasnemi oczyma wiadka ide visu). Pasek, w prostocie

duclia doradzajcy swoim Krakowianom Polanowskiego na

króla, a nie usuchany od nich, zacz jedzi na zwiady

do innych województw. „Skoczyem do Sandomierzan... a
tam trafiem na t matery, e ycz sobie de sanguine

gentis (= rodaka), mówic: Xie trzeba nam daleko szuka

króla; mamy go midzy sob. Wspomniawszy na cnot

i poczciwo, i wielkie dla Ojczyzny zasugi JP. Xicia

Jeremiego Winiowieckiego, szusznaby rzecz bya zawdzi-

czy to jego potomstwu. Owo jest X Im Micha. Czemu
go nie mamy mianowa? Albo nie z dawnej wielkich ksi-

t familii? Albo nie godzien korony?... A tymczasem hukn
u Sandomierzan: „Vivat Piast!" Dembicki podkomorzy (sic)

ciska czapk w gór, wrzeszczy na wszystek gos: Vivat

Piast! Vivat król Micha! Wróc si nazad do swoich, a tu

ju go bior pod rce i prowadz do koa... Wyjechaem
z szeregu i skoczyem za Sandomierzanami; chorgwie za

chorgwiami co ywo za mn... Wprowadzilimy tedy no-

minata do koa szczliwie", I nie tylko Pasek, lecz wiele

innych osób widziao, e Dembicki wjjad „w niezwyk we-

') Recessus u Hirscha str. 78: abstinendum nobis jam est a fa-

miliaritate Ulustrissime Priiiceps, postquam jura Majestatis Celsitudini

Yestrae parari videmas ; woriiber Ihr Fiirstl Gnd. gleichsamb erstarret stehen

blieben.
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soo, przekraczajc grranice najwikszej radoci". Bya
o tem mowa na sejmie koronacyjnym ^)

Ten Dembicki, wyrzucajcy czapk w gór, to naj-

prawdopodobniej szy sprawca niespodzianki. Podkomorzy ka-

liski, kilku wojewodów i biskupów mogli doradza obiór

Piasta, bo kandydatura taka bya przecie oddawna oma-

wiana ustnie, w pismach i w drukach, a nasuwaa si teraz,

na myl wszystkim, co z posami cudzoziemskimi w kon-

szachty nie wchodzili: ale imi „Micha", którego nie odwa-

y si wymówi gono pierwotny wynalazca, Olszowskie

wygosi móg z naleytym skutkiem tylko Dembicki, znany

od tylu lat przywódca opozycyi przeciwko projektom Ludwiki

Maryi i Jana Kazimierza, a tak czynny i wpywowy na

sejmie obecnym. I czy nie lepiej zgadza si z naturalnym

biegiem rzeczy taki porzdek, e Sandomierzanina wynalaz

pomidzy swoimi Sandomierzanin, ni jaki podkomorzy lub

wojewoda kaliski, którzy nie mieli powodu, ani sposobnoci

dowiadywania si, czy znajduje si w jakiem województwie

maopolskiem cichy, milczcy, krajowi nie znany dotychczas

modzian? A nareszcie przekonamy si póniej, e nie Krzy-

cki i nie Opaliski, lecz Dembicki bdzie doradc królew-

skim; e bdzie mia obiecan kasztelani sandomiersk,^

a jeli nie otrzyma jej i nie zasiad w senacie, i atwo zo-

sta zapomniany w historyi. to przypisa naley oburzeniu

monowadców, których drani wyzywajcemi pismami da

sejmików, i którzy wymogli na sabym królu Michale, e
wzbroni mu pobytu przy dworze -).

1) Pasek wyd. Wcl. str. 292—293. Zawadzki s. 81: Multi

sub tempus suffragiorum ob electionem Principis insolita hilaritate super

flnentis laetitiae e.xcedentes metas viderant .'«enem . tripudiasse meminerant.

*) Stodert 28 czerwca. Der Vexillifer Sendorairiensis der beim

Konige viel gilt; 5 lipca 1669: Vexillifer sendom. hat die Expectatio

auf den Castellan Sendomiriensem. 9 sierpnia : Vexillif. Sendom. Dem-

bicky der in der Karamer inter intimae admissonis consiliarios forte pri-

mus ist, ist mit einem Flaschenfutter Wein, so fl. 45 b. m. gekostet,

bescbenkt u Hirscha Z. Gesch. str. 129, 132, 144. Morsztynowa pi-

saa o nim 27 padziernika 1669 w T. Luk. XIX k. 18 z gniewem
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Imi Micha Korybut, raz wymówione, przelatywao

niby pumylc od jednego do drugiego województwa, a wy-

bucho olbrzymim okrzykiem zapau z kilkudziesiciu tysicy

piersi. I w tern nie masz cudu; jest tylko wyadowanie

energii nerwowej w tumie szlachty, która przez lat dziesi

drania elekcya Francuza — sukcesora tronu. Naturalnie,

w obec takiej masy i takiego entuzyazmu obróciy si w ni-

co wszystkie figle dyplomatów i potrzsane przez nich

worki talarów, lub dukatów. Neoburczyk i Lotaryczyk

rozwiali si w dym. Do koa jeneralnego wioda uradowana

szlachta swojego wybraca i usadowia na wzniesieniu, win-

szowaa, okrzykiwaa. Ale formalnoci prawnych nie moga
zaatwi bez dyrektorów swoich, a wanie wiecili nieobe-

cnoci i marszaek koa rycerskiego i marszaek w. k.

i ksi prymas. Naj podatniejszym okaza si kótliwy

Pramowski, bo wylaz z óka i karet wyruszy z zamku.

Po drodze atoli spotka go Sobieski i namówi do poAvrotu ^).

Zapada ju wieczór. Wiwatujca szlachta tracia cier-

pliwo. Posaa do prymasa zapowied, e si bez niego

obejdzie, majc wród siebie biskupa kujawskiego. Ale

Pramowski by zanadto dbaym o przywileje swoje, eby

i nienawici: Le vieux Dinbitcki, crojant son regne fortement etabli en

notre nouveile cour.... Cest au Grand Mareschal de prononcer Tarret ou

k annoncer rexil a cette barbe puante. Podczas tego zajcia wielu w izbie

sejmowej dziwowao si, e czowiek, nalecy do stanu rycerskiego

nagle wzniós sie do znaczenia, przewyszajcego stanowisko senatorów-

mirabanturque euestris ordinis virum supra senatorium repente attoUi

fastigium ^Zawadzki 81).

') Fakt zawrócenia jadcego prymasa podaj zgodnie Gdaszczanie,

MS- Ak. 44.3, Bonzy i fc;chaftgotsch. Ten ostatni wylicza imiennie „wszy.^t-

kich wyszyci oticerów, o których Bonzy wspomnia ogólnikowo, a wic-
Potockich czterech (marszaka sejmowego, obonego, wojewodów kijow-

skiego i bracawskiego), Jabonowskiego, Sieuiawskiego i Poubiskiego

którego tytuuje mylnie ii General maggiore delia Corona. Wszyscy

owiadczyli prymasowi swoj protestacy przeciwko elekcyi. Ten zrazu

perswadowa im, lecz w kocu wróci do Zamku. Tu rozprawiano dugo,

dopóki nie nadjechali Bkowski i brat prymasa chory nadworny z do-

niesieniem, e ju wszystkie województwa zgodziy si na Michaa.
K^-rzcn Sobieski. T. II. 15
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w tak wanej chwili komu innemu czynno prymacyaln

odstpi. Przyjecha tedy w cwa razem z obu marszakami.

Posadzi elekta na krzele, woy mu infu arcybisku}ii

(zamiast korony!), sam objeda województwa i zapytywa

po trzykro: czy jest zgoda wszystkich powszechna? Odzy-

way si wszdzie jednomylne okrzyki za Michaem nemine

contradicente. Wic, wróciwszy do koa, piewa hymn dzik-

czynny Te Deum laudamus spoinie z tumem na klczkach

i sam gono zawoa: Vivat serenissimus Michael , Rex Po-

loniae! Przytomni zatwierdzili t nominacy okrzykami Vivat!

Vivat Ksi Im Król nasz obrany! Marszakowie Potocki

i Sobieski, podniósszy swe laski do góry, wykonali obwo-

anie we wszystkich trzech bramach okopu o godzinie 9

wieczorem przy salwie z 15-tu dzia. Szlachta strzelaa z pi-

stoletów, muszkietów, karabinów tak gsto, e dym pro-

chowy czarnym obokiem zamroczy powietrze. Prymas za-

prosi elekta do swej karety i powióz przez ulic Elektoraln

na zamek wród radosnych okrzyków, bicia w dzwony

i huku dzia, które strzelay przez ca noc do godziny

6 z rana ^).

') Zawadzki, s. .38 róni si od Recessus s. 80 o tjle

tylko, e Te Deum laudamus umieszcza po obwoaniu, nie za'po nominacyi.

Wedug Kecessus obwoania dopeni sam tylko marszaek w. kor. w io-

wach: „Notum sit uniyersis et singulis serenissimum Michaelem Wisniewie-

cium electum esse Kegem Poloniae et M. Ducem Lithuaniae". Nie wiemy

z pewnoci, czy po acinie, czy po polsku brzmiao to ogoszenie ; po polsku

s przytoczone w MS. Akad. Um. okrzyki ludu. Ze obwoywali obadwaj.

marszakowie z podniesionemi laskami wiadczy Chrapów icki 131,

Schaffgotsch pisze, e prymas woy Michaowi na gow swój

kapelusz, ii suo capello, e potem dononym gosem i wyranie zapytywa

trzy razy o zgod, a nie syszc adnego przeczcego gosu, nominowa

po acinie: Ego itaque videns communem omnium consensum citra ullam

protestationem aut contradictionem, in virtute autoritatis meae Prima-

tialis nomino et pronuntio Dnura Ducem Michaelem Coribut Wisniewiecky

Regem Poloniae, Magnum Ducem Lithuaniae et aliarum provinciarum

Dominationumue tam in Dominio Reipublicae, quam in detentione inimi-

corum existentium. Nastpio póniej Te Deum i obwoanie przez mar-

szaka koronnego Sobieskiego: sowa s te same, co w tekcie, zapewne

wic byy wymówione po acinie.
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Wszystkie sprawozdania spóczesne zaznaczaj icie-

tryumfalne upojenie tumów radoci z obioru rodaka. Któby
nie podzieli z nimi tej radoci i dzi, i zawsze, i wszdzie,

dopóki istniej na wiecie narody? Wszak to by przebysk

zagrzebanej przed stu laty (w 1573 r.) wiadomoci, e Pol-

sk Polak rzdzi powinien, objaw rozbudzonej samowadno-

ci narodowej. Zarazem byo to zwycistwo nad intrygan-

ckim najazdem cudzoziemców, nad zakusami obaamuconreh

wasnych oligarchów. Tumy te nasuchay si o schadzkach

nocnych na zamku, o szafowanych hojnie datkach pieni-

nych, o stoach zastawianych dla szlachty u Lotaryczyka.

Czy nie naturalnem, czy nie koniecznem byo odparcie,

zniweczenie, ba, gdyby moliwa — doszcztne wyplenienie

takiej demoralizacyi politycznej ? Dokonana szczliwie elek-

cya Piasta bya przeto zupenie susznym i uczciwym tryum-

fem zdrowszych ywioów w narodzie.

czyy si z zadowoleniem moralnem nadzieje dobrej

przyszoci albo i marzenia o powrocie szczliwych czasów

prastarego Piasta: felici Protopiasti auspicio ^). Te uzna
musimy za zudzenie wyobrani nie powciganej przez

wiedz i logik. Bo na ezeme gruntowa si mogy na-

dzieje? Tymczasem na imieniu: „Król Micha^. Ale osoba

tem imieniem okryta, tumom zgoa znan nie bya. Trze-

baby o ni pyta Dembickiego, a ten zapewne powoaby
si na Olszowskiego, który wymieni j pierwszy w Cenzurze

Kandydatów, a tamten znów mógby si odwoa do A. M. Fre-

dry 26-u artykuów trwaoci Rzpltej oraz do powtarzanych

ustnie i w pismach maksym polityki szlacheckiej. Poniewa
w swoim czasie ledztwa takiego nikt nie przeprowadzi,

wic my w ich imieniu moemy da dosy gruntown od-

powied. Najwyszem zadaniem polityki ich byo mie króla,

^) Zawadzki, Arcana s. 38: Audita voce Piasti universi in amo-

rem, felici Protopiasti auspicio ignoti quamvis boni ruere; acclamationibus

Coelum implere ; e vicino stantes, auditis his vocibus. idem sentire ac

omnes velut uno spiritu afflati nihil praeter Piastum desiderare.

15*
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któryby nie móg posi absolutum dominium i wykiero-

wa si na tyrana dali tedy. eby nie by zbyt bogatym,

eby nie mia sprzymierzeiiców midzy potentatami zagra-

nicznymi, eby nie by onaty, eby nie by „bystrym ro-

zumem" itp. (porów. „Zdanie wielu w Rzpltej" t. I, str. 174).

Takim warunkom wanie odpowiada Micha Winiowiecki.

Z fortuny ojca odziedziczy tylko szczupe resztki
,
gdy

wielkie dobra zadnieprzaiiskie, zabrane przez Bohdana Chmiel-

nickiego, zostay podzielone midzy pukowników kozackich,

setników, sdziów, asawuów i czerców ^i; po matce za
móg si spodziewa jakiego dziau z ordynacyi Zamojskiej,

uwikanej jeszcze w proces z Zamojskimi i Koniecpolskim;

adnemu potentatowi zagranicznemu nie by znanym do-

tychczas; koczy 29ty rok ycia^), ale nie mia ony, a nawet

powiadano, e do maestwa by niezdolny *): maa figura

') Wprawdzie syn Bohdana, Jurko Chmielnicki zawiadomi Gryzele

Wisniowieck;; dd. 27 grudnia 16l>0 l Czehryna, e jej sudze Woynie

wyda uniwersay na objcie przywróconych dóbr ukraiskich, a podda-

nym zagrozi surowo, aby posuszestwo oddawali; ale tene Wojciech

Woyno ju pod d. 5 kwietnia 16i>l z Winiowca donosi po powrocie

z za Dniepru, e po ustpieniu wojsk polskich zaczy si tam bunty

i wszystkie majtnoci Winiowieckich zostay midzy starszyzn i czer-

ców podzielone. Oba listy s w Tece autografów bibl. Ordyn-

hr. Krasis.

'^) Acta Academiae Zainoscensis praecipua MS str. 145 okrela

dat urodzenia nastpn zapisk : lUmus Dnus Michael Thomas dux in

Wisniowiec nascitur... in Wisniowiec summa cum oninium laetitia die

ultima Julii anno 1G40. Zamosciura idem aliuot septimanis post nativi-

tatem infans adhuc multo stipatus comitatu venit ab Illma avia Ca-

therina ab Ostróg Zamoyska K- P. Suprema Cancellaria ad educandum

acceptus ; apud quam duob«.i vei ultra annis usque ad mortem eiusdem

educabatur (pisane rk rektora Akademii Foltynowicza).

^1 Bonzy, piszc do Lioune'aju d. 20 czerwca 1(369 w T. Luk. XVIII

(k. '..'75) sysza takie rzeczy o Michale: On Taccuse de tomber du haut

mai et d'etre impuissant... qu'etant petit et chauve, ii serait abominable

daus peruue; dla tego nie chcia przywdzia polskiego stroju. Wielo-

polski, malkontent, w broszurze politycznej, datowanej 10 grudnia 1669

s. t. „List szlachcica polskiego do ssiada po sejmie Coronationis" u Klu-

.czyckiego nr. 2>7 str. 4«0 dotyka kwestyi: „Jeli mu si trzeba eni -
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kuso wygldaa we francuskim stroju, a gowa z wosów
obnaona potrzebowaa lioniecznie perulii; bystrego te ro-

zumu nikt w nim nie dostrzega. Majestat w talviem uoso-

bieniu nie przeraa nikogo, nie budzi z pewnoci obaw

u najzapaleszych obroców wolnoci szlacheckiej i).

Przy szczególnym doborze przymiotów Micia Winio-

wiecki posiada nazwisko, znane caemu narodowi, opromie-

nione blaskiem Beresteczka. Nie przypuszczamy w Olszow-

skim i Dembickim takiej naiwnoci , eby chcieli razem

z Paskiem nagradza nieboczyka ofiarowaniem bardzo

cikiej korony polskiej synowi; ale niewtpliwie ocenili je,

jako wabik do pozyskania gosów ze wszystkich województw.

Inaczej przecie obiór byby niemoliwym; ponowiaby si

facecya z pierwszego bezkrólewia, kiedy w liczbie kandy-

datów by podany jaki Supski Bandura na ro/mieszenie

wjhorców.

Zwaywszy, e do tego rodu nalea Dymitr, wojownik

dowiadczony, hetman polny i wojewoda bezki od lat 10-ciu

na radach senatu obeznany ze sprawami rzdowemi, a jednak

nie by do elekcyi zaleconym: twierdzimy stanowczo, e
Micha zawdzicza wyniesienie swoje negacyjnym , a nie

adnym dodatnim przymiotom. Niezmiernie trudno jest dzisiaj

uwierzy temu, ale przypomnijmy sobie róne symptomaty

okrelonej ju epidemii umysowej i nie dziwujmy si, e
w chorycli mózgach nie regulowa podzonych projektów

zdrowy rozsdek. Rzeczpospolita miaa sta prawem , nie

(Michaowi), kdy i kiedy?" odpowiada: „Niech si sam z sob pora-

chuje, bo o tern sia mówi". Bdziemy te widzieli póniej, co mówiono

o poronieniu syna nieywego przez królow Eleonor w r. 1670

*) Poczobutt (str. 112) pisze pod d. 16 czerwca: „Tego dnia

by solenny bankiet u JP. hetmana naszego (Paca), i wielu senatorów

koronnych co przedniejszych, biskupów, poczwszy od p. marszaka w. k«

mia u siebie, midzy którymi i Xicia Michaa Korybuta Winio-

wieckiego, który siedzia przed stoem jako modzieniec i nie urzdnik

aden; sam go z rejestru z innymi sadza, nie wiedzc, e za kilka dni

mia zosta królem".
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królem, a na to wystarczy miaa naprawa „esorbitancyj",

roztrzsanych lubo nie ukoczonych przed elekcy.

Agenci cudzoziemscy w pierwszej chwili przyjli nie-

spodziank z zadowoleniem: pocieszali si w swojej prze-

granej tem, e nie odniós zwycistwa aden ze wspóza-

wodników. Jeden Chavagnac napisa w swoim pamitniku

zowieszcz przepowiedni , e Micha bdzie zym królem

taksamo, jak by dotd senatorem, ale poniewa senatorem

nigdy nie by, wic i proroctwo tracio wszelk warto,

byo poprostu dowodem zego humoru z powodu poniesionej

poraki i straconych kosztów. Oprócz wydatków na 13-ty-

godniowy pobyt pod Warszaw, na libery, konie, powozy*

musia wyszafowa z kilka tysicy dukatów, na owych sta-

rostów, z których jednego tylko wymieni umia. Twierdzi,

jakoby Michaowi Winiowieckiemu na kilka dni przed

obiorem poyczy 200 talarów; jeli to prawda, nie wtpimy,

e je mia zwrócone po obiorze ^).

Neoburscy posowie zachowywali si skromnie
;

pie-

nidzy nie wiele mieli do rozdania, wicej obiecywali po

przyjedzie swojego ksicia palatyna; ten puci si ju
w drog, lecz dojechawszy do Kadan w Czechach, otrzyma

1 lipca wiadomo o obiorze Michaa i zawróci do domu ''').

*) Nie móg wyda wicej nad to, co mia; wszystkie za sumy

dostarczone lisiciu Karolowi od jego matki, od starej cesarzowej i od

stryja wynosiy 40.000 talarów, w gotowinie i 100.000 w drogich ka-

mieniach; pewna cz zosta musiaa na Slzku w kasie samego ksi-

cia. Co do wielkiego brylantu, chyba nie by sprzedany ani zastawiony

w Warszawie, bo o tak bogatych bankierach lub zotnikach tutaj nie

sycha. Wic nie zasuguj na wiar wiadomoci Bonzy'ego, e pie-

nidze lotaryskie sypay si obficie. (Pargent roule en abondance);

e z Wiednia przychodziy weksle kady na 60.000 franków ; e Sobie-

skiemu pokazywano »bardzo realnie" 400.000 franków (15 i 21 czer-

wca 1669 w T. Luk. XVIII k. 23U, 246).

^) Powiadano, e Noeburczyk wyda 560.000 tal. na spraw

elekcyi (Stodert 2« czerwca 1669 u Hirscha: Z. Gesch. s. 128). Chyba

liczy koszta i straty gdzieindziej poniesione: w Warszawie bowiem po-

selstwo jego wygldao kuso obok lotaryskiego.
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Brandenburscy i cesarscy dyplomaci pogodzili si atwo

z niepowodzeniem protegowanego przez nich Neoburczyka.

Bonzy nadrabia min, piszc do ministra i do Keobur-

czyka, e „nie mogo zaj nic pomylniej szego nad elekcy

Piasta, eby wszystko ocali" (pour tout sauver), poniewa

Karol Lotaryski zostaby królem bez opozycyi i niepo-

dzielnie, gdyby si tylko Sobieski za nim owiadczy. W rze-

czywistoci trudno wymyli co niepomylniej szego dla dy-

plomacji francuskiej nad tak porak Pracowao dwóch

ambasadorów utytuowanych i kilku agentów drugorzdnych

lub tajnych w najcilejszem porozumieniu z królow, kró-

lem, ministrami, hetmanami; wydali z góry pótrzecia miliona

liwrów z krwawicy ludu francuskiego na podsycanie wojny

domowej i na kupno sumie polskich: a w ostatecznym wy-

padku otrzymano nie koron, lecz wykrelenie nawet z listy

kandydatów, lecz wyzucie pierwszego ksicia krwi kró-

lewskiej Kapetów z prawa, przysugujcego wiatu caemu
ubiegania si o tron w Polsce !

Najdotkliwiej wszake midzy wszystkimi pokonanymi

odczuwa t przegran Sobieski. Bolao go niewtpliwie, e
nie móg ju wymódz dla Marysieki i dla kawalera

d'Arquien dóbr Espouesse, opactwa Couches, porucznikostwa

w gwardyi francuskiej; drania utrata mioci u szlachty;

ale najbardziej oburza wybór osoby. W caej Polsce nie

byo dla rodu nienawistniejszego ni Winiowieccy : od

Dymitra, który by mu zawsze nieznonym, dozna ublienia

przed kilku dniami; do Gryzeli czu niech od czasu po-

rónienia z Marysiek w Zamociu, a syna jej nazywa
przecie jeszcze w 1666 roku „la" singe. Teraz przed Bonzy'm

wysypa obfitszy poczet poajanek: od gupców, map, niedo-

gów, ndzarzy (un sot, un singe, un imbecile. un gueux).

Gdy który z biskupów tómaczy ten obiór jako dzieo woli

Boej. Sobieski zawoa, e jest raczej dzieem Olszowskiego,

jego Cenzury Kandydatów. Bonzy na podstawie sów Mor-

sztyna zapewnia, e podczas ostatniej narady na zamku
z prymasem, przed wyjazdem do koa na nominacy Michaa,
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Sobieski owiadcza si z zamiarem wygoszenia protestacyi

i wyjazdu do wojska, eby obwoa królem Kondeusza,

a Cliavagnac twierdzi, jakoby Sobieski przyjeda do niego

w nocy i da od niego pomocy, eby ,, zdetronizowa"

ogoszonego ju króla; obadwaj jednake posowie mieli

odmówi swego udziau w projekcie sprzecznym z wol na-

rodu, tak jednomylnie objawion ^j.

Powanie bra tych doniesie nie mona. Wród za-

wstydzenia i frasunku panowie dyplomaci usiowali uspra-

wiedliwi swoje zawiedzione obietnice wszelkimi argumen-

tami, bodaj nawet niedorzecznymi. Charagnac np. plecie, e
trzy chorgwie szlachty goniy za Sobieskim, eby go roz"

sieka i e Pacowi przedziurawiono suknie kul z muszkietu^

a nie zadaje sobie trudu, eby nam wyjani, jak to pomoC

móg on ofiarowa Sobieskiemu? Mona tylko wdzie w ga-

wdach tych i tym podobnych stwierdzenie , e Sobieski

Znajdowa si w stanic wielkiego rozdranienia i e wybucha

gniewnemi sowy. Od sów atoli do czynu moe by jeszcze

daleka droga. Gdyby rzeczywicie zamierza obali Michaa,

móg nasamprzód nie obwoywa go w kole, potem nie

wpuci do zamku, a naAvet do miasta. Mia przecie swój

regiment cudzoziemski, którym byy obsadzone bramy zam-

kowe i miejskie; mia w swojej mocy arsena. Rezydent

gdaski Stodert zgubi swojego ls:oleg na placu elekcyi

i nie móg si dosta wieczorem do Warszawy, poniewa

nikogo nie wpuszczay strae. Pisa wic depesz swoj

w zamiejskim „Gdaskim" ogrodzie, o godzinie 12 w nocy

„z najwikszym popiechem -). Te strae suchay rozkazów

Sobieskiego. Podobnie nie mona przyzna adnej wagi

pogoskom o rozstawieniu wojska po województwach, bo có
to wojsko robio? Komu w czemkolwiek przeszkodzio?

') Bonzy do Lionne'a 21 czerwca w T. Luk. XVIII k. 245, 24-8

Chavagnac: Memoires str. 30H.

'") Stodert au den Kat von Danzig, Warschau im Danziger Garten,

d. 19 Junii hora 1'2 noctis in hucbster Eil 1GG9 uHirscha Z. Gesch-

str 125.
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Ale majc swój orszak i zaog w Warszawie, czy nie odAva-

yby si hetman wielki koronny na bitw z pospolitakami^

gdyby zechcia? Wszak i Pacowie naleeli do stronnictwa

francuskiego, i z Radziwiów jeden by szwagrem jego?

Ostatni rzut oka na cay przebieg sejmu elekcyjnego

i na wszystkie konszachty z agentami kandydatów umocni

w nas przewiadczenie, e Sobieski móg grzeszy w obec

szlachty, prawa i przysigi mylami lub mow, lecz nie po-

peni grzechu uczynkowego, a zatem spowiednik móg wy-

znaczy mu pewn pokut na zasadach teologii i kanonów,

ale historyk polityczny musi zwolni go z zarzutu jakiej-

kolwiek winy za cay akt elekcyi.

-^-^M^^
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Przysiga na wierno 3IichaIowi.

„To Waszej Xicej Moci (biskupowi krakowskiemu

Trzebickiemu) na spowiedzi deklaruj i do tego si przy-

znawana, em si ja po elekcyi nie o to frasowa, e Winio-

wieeki zosta królem ex quo Piast, ex quo by in dignitate

(= w dostojestwie) mniejszy na ten czas od inszych, ale

o to em widzia, e zgin pod panowaniem jego, a ze mn%
Wiara wita, w tem Królestwie tak ju rozszerzona^

i Ojczyzna moja" ^).

Zapisujemy te sowa, eby rzuci promie janiejszy

na t krt a przepacist drog, po której Sobieski wraz

ze stronnictwem francuskiem bka si przez to cae prawie

panowanie, a na któr wstpi pierwej, ni wszyscy inni, bo

nazajutrz po elekcyi.

Przypado d. 20 czerwca wito uroczyste Boego Ciaa.

Obrany król udziela od rana posucha i odbiera hojne

dary lub obiecanki od swoich i obcych. Ambasador cesarski

ofiarowa karet, zaprzon w sze koni jabkowitych,

(o czem jednak nie wspomnia w swojej relacyi); posej

*) List z d. 23 stycznia 1671 u Kluczyckiego nr. 276 str. 620>
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szwedzki obieca drug, ale nie uici si z obietnicy; amba-

sador francuski popieszy z piknemi sówkami, ale prosi

o zalecenie siebie do kapelusza kardynalskiego, nie skadajc
adnej ofiary. Ze swoich odznaczyli si Lubomirscy, synowie

Jerzego: Hieronim kawaler maltaski ofiarowa karet, Sta-

nisaw starosta spiski pysznego konia neapolitaskiego. Re-

ferendarz koronny i starosta Avarszawski Krasiski zoy
20.000 talarów, Bogusaw Radziwi szpad wartoci 60.000 z.
i obietnic 50.000 w gotowinie; nadto ofiarowa stu jedców
w piknej barwie. Pomniejsze dary od braci szlachty na-

pyway masami: król sta si o kilka milionów (?) droszym,

jak powiada Pasek. Wytomaczono t ofiarno niewaciwie

ubóstwem wybraca szlachty, wystawianem przesadnie w po-

goskach i plotkach. Jeeli na zamku nie znalazo si ser-

wisów, tapetów, karet i cugów — to byo win Jana Kazi-

mierza i tych, co mu pozwolili zabra wasno korony. Na-

prawi odrazu skutki takiego naduycia i niedbalstwa mona
byo za pomoc skadki, bez której nie obszedby si sam

Sobieski, gdyby niespodzianie królem zosta. Nie dziw, e
Micha Winiowiecki , wybierajc si z pospolitem rusze-

niem sandomierskiem jako szlachcic, nie za w roli kandy-

data, na dwór i ostentacy nie wysadza si. Ale mógby
mie i dworzan, i karety, i konie z Zamocia, gdzie

rzdzia matka jego. Ile mia w trzosie pienidzy? Nie wiemy,

ale nie wierzymy, eby potrzebowa wyprasza 200 talarów

u Chavagnac'a i eby Bonzy móg doliczy si tylko 40 ta-

larów w jego kieszeni. Znamy oryginalny, wasnorcznie

podpisany kodycyl testamentu, wktórym znajdujemy wzmianki

o dobrach dziedzicznych po ojcu, jak Brahi i Podkamie
z majtnoci Winiowieckiej (Winiowca), i o dobrach ma-
cierzystych, i o „dzbanie wielkim srebrnym, miejscami zo-

cistym" oraz szpadzie „dyamentowej mniejszej" dla starosty

narewskiego, o szpadzie „aspisowej z granatami" oraz szabli

„w zoto oprawnej" dla Toliskiego, o „galanteryi i lichta-

rzu krysztaowym" dla Krz. Paca, o krzyyku „szmaragdo-
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wym dyamentami kamaryzowanym" dla Olszowskiego itd. ^).

Wszystko to pochodzio widocznie z domowego familijnego

skarbca. Wszak zoona na trumnie matki mitra ksica
z wielkich dyamentów cenion b3'a wedle taksy jubilerskiej

najmniej na 800.000 zotych' -). A z nieznanej dotychczas

dziejopisom relacyi hr. Schafgotscha dowiadujemy si, e ksi-

na Gryzela znajdowaa si wtedy w Warszawie i mieszkaa

o trzy domy od niego. By ju dawniej z ni i z synem znajo-

my. Znajomoci bowiem osobist wytomaczy mona, e je-

szcze d. 4 marca przy audyencyi nuncyusza, gdy zaszo jakie

ublienie pod wzgldem ceremoniau, hr. Schafgotsch skary
si o to prymasowi, marszakowi w. k. i „ksiciu Winio-

wieckiemu", który adnego urzdu nie piastowa. Teraz,

dowiedziawszy si o godzinie 6-tej wieczorem, e elekcya

obrócia si na korzy Michaa, hrabia wysa o tem raport

cesarzowi przez kuryera; potem zasyszawszy, e prymas

jedzie z powinszowaniem do ksiny -matki, popieszy za-

meldowa si jej tego wieczora i zosta przyjty. Tytuowa

j „Serenissima", poniewa Winiowieccy pochodzili z krwi

Jagiellonów. Tymczasem i Micha przysa kogo do lira-

bieffo z zawiadomieniem o swoim obiorze i z owiadczeniem

swojej przyjani. Ksina równie zapewniaa, e jej syn

bdzie zawsze wiernym sug cesarza (sempre fedele servi-

tore di Sua Mta Ces *). O godzinie 12-tej ukaza si „ka-

') Testament jest wydrukowany, jak wiadomo u Zauskiego, lecz-

dodatkowe zapisy, które w korespondencyi austryackiej zowa si kody-

cylami
,

przochowuja sie rkopimie ; sa one spisane na jednym ar.

kuszu i podpisane sze razy: „Micha Król", a raz wasnorcznie dopi-

sane wyrazy: Licet corpore aeger sanus tamen animo et mento scripsit"

Doktorom, dworzanom, niszej subie przeznaczono po kilka tysicy.

Jezuitom warszawskim 70.000, kameduom koció skoczy i majtno
kupi, Karmelitom w Winiowcu domurowa kocioa, Brahin Jezuitom

na ufundowanie misyi „do moskiewskiej kaplicy warszawskiej" pótora

tysinca; s te wzmiankowane dary: óko od p. referenderza koronnego

i kareta od wojewody lubelskiego. Ten dokument jest obecnie wasnoci

p. Edmunga Dieila w \Varszawie.

-) Opis egzekwij odprawionych w Warszawie 10 maja 1672

u Kluczyck. s. 914.
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waler'* Lubomirski z zapowiedzi, e król z kocioa przyj-

dzie zoy uszanowanie swojej matce: wic hr. Schafgotsch,

który mia ju odchodzi, poda jej rami i poprowadzi na

spotkanie. Jego Królewska Mo przyj sw rodzicielk

z najgbsz czci (dalie cui mani levandola eon pi'ofondis-

sima reverenza) i bardzo uprzejmie rozmawia z Schafgotsch'em

przez pó godziny ^).

X;ituralnie, jako dyplomata, nada Schafgotsch opo-

wieci swojej ton odpowiedni do nowej sytuacyi politycznej.

Jeli dawniej spotyka w Wiedniu Michaa, poszukujcego

karyery w subie cesarskiej, to nie dba zapewne o jego

rodowód jagielloski. Ale nie mamy powodu nie wierzy

jego zapewnieniem, e bywa nieraz incognito u ksinej

-

matki i e mile by przyjmowany (eon amorevoli oficij come

per lo passato... quanto prima venisse all' incognito, come

per lo passato gia haveva fatto). W adnym razie nie by
ebrakiem z kruchty kocielnej Micha, syn Gryzeli z Za-

moyskich i ksicia Jeremiego.

W dai"ach szlachty nie jamun upatrywa naley,

lecz wyraz radoci z obioru króla Piasta. Jako warto po-

lityczna, najwysza cen taksowane by winne ofiary przy-

wódców stronnictwa francuskiego np. Paca Krzysztofa siodo

bogate, Morsztyna serwis podobno 100.000 ceniony, prymasa

Pramowskiego kareta 6-konna i szpalery do 5-ciu pokoi.

Monaby, zdaje si, powzi otuch, e ludzie rónych

stronnictw zaniechaj dawnych zwizków stronniczych, i uko-

rzywszy si przed wol narodu, przed sawionym i podzi-

*) Kelatione delPElettione del Re di Polonia indrizzata dal Conte

Sciartghiuz znajduje si w Wiedniu w Haus-Hof-und Staats-Archiv. fasc.

85 Polonica p. t. ActeuBtUcJce der Mission des Grafen Schafgosche .. 1669..

Plik takich jest trzy (1667, 16(39, 1670); nie byy one znane ?. p. Szuj.

skieinn, poniewa nie s;i opatrzone napisem, jak wszystkie inne; „benutzt

vom prof. Szujski im Febr. Marz 1871". Musiay przyj do archi-

wum piiniej. Gbok wdziczno przeto wyznajemy dla czcigodnego

Kadcy Archivum Dra Arpada Karolyi , który z nadzwyczajn uczyn-

noci raczy wyszukiwa wszelkich podanych dla mnie dokumentów.
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wianym cudem, stan si odtd wiernymi poddanymi nowego

Pana. Otó zaznaczy winnimy, e w liczbie ofiarodawców

nie znajdowa si Sobieski.

O godzinie 10 tej zaczo si w kociele w. Jana uro-

czyste naboestwo, celebrowane przez biskupa poznaskiego

zupenie waciwie, gdy Warszawa naleaa do jego dyece-

zyi. Kryt galery z zamku przyszed król, poprzedzany

przez kanclerza w. k. Leszczyskiego, który niós bero.

Sobieski znowu by nieobecny tak w kociele, jak na pro-

cesyi, która przesza a do kocioa Panny Maryi na Nowem
Miecie.

Po obiedzie o godzinie 4:-tej uda si król za miasto,

eby podzikowa województwom za vota wczorajsze. Jecha

na darowanym przez St. Lubomirskiego koniu; zatrzymywa

si przed kad chorgwi; podkanclerzy Olszowski prze-

mawia, on za ukonami i gestami stwierdza wdziczno
swoj. Objazd przecign si do wieczora, poniewa masa

szlachty bya ogromna: wedug najniszej rachuby 60, wedle

Zawadzkiego 90 tysicy. Sobieski nie ukaza si ani w cha-

rakterze marszaka, ani hetmana.

Tak wic, gdy pokonani przez szlacht oligarchowie

okazywali chocia pozorn ulego, lojalno, yczliwo kró-

lowi, jeden Sobieski ujawni wyranie swoja niech do

niego, czem wywoa podejrzenia o podjciu na nowo fran-

cuskiej intrygi. W pitek, 21 czerwca gruchna ju wie,
e „malkontenci" szukaj sposobów, jakby zrzuci Michaa

albo pacta conventa obostrzy niemoliwemi zoboAvizaniami;

na ich czele wymieniano wanie Sobieskiego ^).

') Chrap owicki, Dyaryusz str. 133. Hoverbeck a. d. Kf. 26

czerwca 16()9 (u Hirscha Z Gesch. a. 127 przyp. 1): ein Teil der Se-

natoren soUe sich verglichen haben die Wahl wo moglich umzustossen;

sie sehen sich nach einer Stlitze und nach Geld um ; wurden gem den

Kurfiirsten und den Pfalzgrafen mithineinziehen, und diesen den Schaden

und den Hass aufzubiirden, in der That aber des ganze Werk nach dem

franzosifichen Interesse u. fiir Conde auszufiihren suchen... Der Konig

wisse wohl dass sie lualcontent sind, kiinne sich aber auf das Volk ver-
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Pospolite ruszenia województw rozeszy si ju kade
w swoj stron do domu, lecz gdy im t wiadomo donie-

siono, wysiay niezwocznie delegatów swoich do koa, które

obradowao nad exorbitancyami i nad sposobem uoenia

ugody wyborczej (paeta conventa). Biskup Trzebicki, powo-

ujc si na dawny zwyczaj, da, aby takie sprawy byy
roztrzsane i decydowane nie na placu wród tumnego koa,

lecz na zaniku przez delegatów. Podkanclerzy Olszowski za-

wiadamia, e król ju wyznaczy ministrów pieczci. Zano-

sio si na dugie spory, gdy przybyli delegaci zbrojnych

województw; jeden z nich owiadczy gronie, e chc wie-

dzie prawd: czy w istocie bezboni obywatele jacy knuj
wiaroomne plany przeciwko obranemu królowi? Jeli tak

jest, natychmiast wróc wszystkie województwa i rozpoczn

ledztwo przeciwko przywódcom rokoszu. Prymas Pramowski
odpowiedzia na to najgortszem zaprzeczeniem; upewnia, e
pogoski takie s wymysem, zmierzajcym do podania „wiel-

kich" obywateli w nienawi u narodu. Nic wicej te nie

wydoby z niego i drugi delegat, który, padszy na kolana,

baga go o szczere wyjawienie wszystkiego, co mu wia-

domo. Burza przerwaa dalsze rozmowy. Wichrzyciele umilkli

i nie przeszkadzali postanowieniu, aby ukady z królem od-

byway si przez delegatów koa. Sobieski musia wtedy

znajdowa si w kole, uskara si bowiem, e chciano go

zabi w zamieszaniu ^).

Musiao zaj co takiego w pierwszych chwilach

nowego panowania, co obudzio w umyle Sobieskiego oba-

w, e „nieprzyjaciele" jego opanuj ucho i zaprawi ,.nie-

winne serce paskie" jadem niechci, albo nawet wydr mu

lassen und werde vorlaufig von dem U. Kanzler u. dem Littauischen

regiert, welche sehr rachgierig sein sollten. Zawadzki. Arcana s. 41'

Instituebantur a mae coatentis uonsilia ad impediendum Electionis actum

') Zawadzki s. 42— 43. K ocho w ski, Klimakter IV s. 38 podaje

datowana 21 czerwca deklaracje pozostaej w obozie pod Ujazdowem
szlachty. Odezwa Sobieskiego do sejmiku lubelskiego (KI uczy ki nr. 242

s. 511): „Chciano mie .. compendiose bo per tamul zgubi".
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urzdy. Pod nazw nieprzyjació domyla si mona Krzy-

sztofa Paca, Dembickiego Sandomierzanina, a przedewszyst-

kieni ksicia Dymitra, który odwiey dawne urazy uchyle-

niem si od spotkania w d. 9 czerwca i odstrychnieniem si

od francuskiej kandydatury. I oni wszake z pewnoci nie

mówili, ani myleli o pozbawieniu Sobieskiego urzdów, przy-

najmniej na razie, wród ciby, skadajcej dary i honoru-

jcej elekta. Urojone obawy, jeli przychodziy na myl, to

chyba jako odbicie tragedyi Jerzego Lubomirskiego we wa-
snej pamici i w sumieniu, jako widmo Nemezydy. Ale

prawdopodobniejszem bdzie przypuszczenie, e „mapa" nie

potrafi podzikowa z naleyt uprzejmoci za obwoywanie

obioru w okopie d. 19 czerwca, a „Proch", nie posiadajc

si z gniewu, nie by zdolnym w tej chwili do rozwanego

rozumowania M.

*) Za punkt wyjcia w okreleniu tej pierwszej nieprzyjaznej Mi-

chaowi demonstracyi, bierzemy opowiadanie samego Sobieskiego w ode-

zwie jego do sejmiku lubelskiego pisanej d. 2 maja 1070 u Kluczy-

ckiego nr. 242 s. 510-511. „Byem te i tego certus, e za szczliwa

nominacy IKMci P. M. M. miaom mie od nieprzyjació swoich pokój

lub nie pierwszy (bo tego nasz praetendo), ale przecie ex dignitate me-

ritorum i urzdów moich swój respekt : a miasto tego occupant novi

Principia faciles aures moi nieprzyjaciele, zaprawiaj jadem malevolentiey

swojej serce niewinne paskie przeciwko mnie, udawajc, jakobym mia
rescindere iussa WMPanów i Braci (szlachty) i króla z tronu spycha.

Ztd metus et trepidatio; owszem, trepidi za pospolitemi ruszeniami

nuntii, aby si w zad wracali ad sumendas vindictas ze mnie, którym

daleki ab his cogitationibus... chciano mi... compendiose, bo per tumul

tum zgubi. Contestowaem Królowi Imci ex illo facto al mój i otiaro-

waem swoj yczliwo; nie prosiem o nic, nie chcc by pocztkom

panowania jego gravis (!) ; tylko o to prosiem, abym móg by przy

powadze urzdów moich zachowany, bom to wiedzia dobrze, e w kon-

serwowaniu onych qua pace qua bello najwiksza Kzpltej zawisa powaga.

Nie pomogo to nic". Wyjanienie to wiele pozostawia do yczenia pod

wzgldem dokadnoci, logicznoci i szczeroci Najprzód atylizacya pod-

dacza wyrazów o IKMci wielce si róni od poufnych epitetów, jakimi

obdarza Sobieski Michaa w rozmowach z Bonzy'm i w listach dawniej •

szych do ony, co jest zreszt naturalna: nie mona przecie w pimie

urzdowem , do publicznego odczytania przeznaczonem, uywa takiego

wysowienia, jak w rozmowach z osobami poufaemi. Powtóre, nie zro-
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Ukadanie paktów z przedstawicielami króla i zaatwie-

nie pewnych spraw podatkowych, wojskowych, osobistych

zabrao jeszcze dziesi posiedze, które si przecigny ze

zwykemi prolongatami do 6 lipca. Przez kilka dni zagraaa
rozerwanie czyli zniweczenie caego sejmu elekcyjnego, po-

niewa Marcin Zamojski, nie mogc uzyska podanego dekre-

tu w ponowionej tylekro sprawie przeciwko Gryzeli Winio-

wieckiej, obecnie matce królewskiej , wygosi protestacy

przeciwko pactom i elekcyi d. 1 lipca, i wyszed z koa.

Zdarzyo si', e dnia tego Sobieski zastpowa marszaka

sejmowego. Szczsnego Potockiego. Posowie sandomirscy,

najgorliwsi od lat tylu obrocy swobód szlacheckich, w tym
razie uznali przecie liberum veto Zamojskiego za niewane,

poniewa wyniko ze sprawy czysto prywatnej
,
poniewa

zmierzao do zawichrzenia ojczyzny, poniewa nareszcie elekcy

a

róni si od sejmów zwyczajnych i nie moe by niweczon

przez adne protestacy. Nie chcieli nawet pozwoli na wy-

sanie delegata od koa do protestujcego; zaledwo na to

zumiemy, o co by móg prosi kr<)la taki dostojnik, który piastowa ju
dwa najwysze i niepoczalne urzdy i co znacz sowa: „Nie pomogo

to nic?" Albo Micha zamierza te urzdy odebra lub wzbrania si

zachowa przy powadze urzdów ? Nareszcie wzywanie pospolitych rusze

do powrotu miao miejsce w pitek 21 czerwca, a Sobieski zachowywa

si jako malkontent ju we czwartek, o czem zupenie przemilcza. Szu-

kamy tedy lepszych wyjanie gdzieindziej. Znajdujemy je w ustpie

depeszy Bonzy'ego, opisujcym wielkie rozdranienie .Sobieskiego w nocy

poelekcyjnej z 19 na 20 czerwca; z drugiej strony dochodzi nas przez

nuncyatur wie, e teje nocy, po wizycie u matki, Micha odwiedza

incognito ksicia Dymitra, mieszkajcego w paacu arcybiskupim (Gisleni

w Kelacyach Nuncyuszów Rykaczewskiego II, s. 360). To jedno

mogo Sobieskiego podrani o tyle, e nie stawi si w kociele . Jana.

Zawadzki (str. 40) zapisa, e po naboestwie Micha zaprosi na obiad

kanclerza w. k. Leszczyskiego i podkanclerzego Olszowskiego ; otó i nowa

uraza, która moe nam suy za wyjanienie, dlaczego Sobieski nie to-

warzyszy królowi przy objedzie województw wieczorem. Ze Dembicki

ma wielkie zachowanie u króla, e Pacowie cigle znajduj si przy jego

boku, to pisa Stodert 28 czerwca (Hirsch: Z. Gesch. str, 128, ]2y)'

Korzon. Sobieski. T. II. 1 6
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przystali, aby marszaek posa kogo prywatnie, w imieniu

wasnem, zapraszajc Zamojskich do poAvrotu.

Wysannik (podobno Cirapowiclvi, chocia sam nie

wspomina o tem) wróci od Zamojskich z odpowiedzi, e
zo na sejmie usprawiedliwienie protestacyi swojej, a tym-

czasem prosz o pozostawienie im nocy do namysu. Wtedy

Sobieski zoy asic i owiadczy, e nie moe ju udziela

gosów czynnych nilvomu (liberarum activitatem vocum facul-

tati dispensandi renuntiasse). Wstrzyma, zawiesi praAvowi-

to sejmu, zaczyna ceremoni zerwania ^).

Spenia w tej chwili wielki grzech przeciwko Ojczynie,

zadawa wielki cios przyszoci narodu i wasnemu póniej

królowaniu.

Bo z jakiche pobudek i w jakim celu podawa zgro-

madzeniu „trucizn wolnoci", któr odpychali najbardziej

wpywowi, najzawoasi sejmikowicze?

Niema wtpliwoci, e pobudk bya nienawi do

Winio wieckich, a celem — zniweczenie dokonanego przed

11 dniami obioru. I to i owo przecie nie z patryotyzmu

^) Chwila zoenia laski przez Sobieskiego nie daje si okreli

cile. Kecessus comitiorum 1669 u Hirscha Z. Gesch. str. 89 mieci

j bezporednio po odejciu Zamoj.'5kicb dwóch: die Zamoyscii. . de oppres-

sione liberae vocis publice protestiert und cum protestatione contra totum

electionis actum davon gegangen ; worauf der K(ron) Marscball, der

damals Directorium gefiihrt, contradicentibus uibusdam den Marschall-

stab niederlegen muss und cessante jam activitate keine Stimmen geben

kann. Zawadzki Hist. arcana str 52 przytacza najpierw rozumowanie

posów sendomirskich i spór o wysanie zaprosin do Zamojskich, a do-

piero po bezskutecznem poselstwie, quoram legatio successus vacua fuit..;

Marschalcum Regni, qui pro tunc vocibus praesidebat, posuisse scipionem

adverterunt. Wygosi protestacy jeden z Zamojskich, który da gosu,

impetrata voco ; wyszli za dwaj: niewymieniony z imienia Zdzisaw,

o pierwszym >Sandomierzanie mówili, e by dotknity infami poprzednio?

o drugim, e jest winien spoinie twa z tamtym. Chrapowicki Dyar.

s. 138 zby te scen zanadto krótkiemi sowy : , Zamojski wyszed z pro-

testacy; nikt go nie zatrzymywa, ani ujmowa." A przecie chodzi z po-

selstwem od marszaka !^am Chrapowicki, jak si dowiadujemy z Recessus

comitiorum str. 80.
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pochodzio, który natchnby Sobieskiego innemi mylami.

Najczystszy i najwyszy patryotyzm podyktowaby mu po-

wicenie osobistych wstrtów dla dobra narodu, oddanie

si wybracowi jego, lubo nieudolnemu, na sub chtn,
korn, gorliw. Takiego powicenia moe nie nalej^ do-

maga si od czowieka, pdzcego ycie nie w kontempla-

cyi, nie wród marze idealnych, lecz w nieustannym na-

toku ludzi i spraw biecych, i cierajcych si interesów

materyalnych. We Francyi Colbert i Louvois podsuwali naj-

wiksze reformy pastwowe Ludwikowi XIV w tak skro-

mnych i unionych referatach, e ten uznawa je za swoje

i zasugi ich sobie samemu przypisywa. Sobieski przecie

niedawno jeszcze umia cierpie „jeden za tysice", unus

pro millenis; umia te latami caemi suy wiernie Janowi

Kazimierzowi, który nie wiele wicej by wart od Winio-

wieckiego. Pospolitszy, krewki patryotyzm czowieka czynu

onierza, rbacza pobudziby do walki z nierozwanymi

wyborcami nieudolnego króla. Polaaby si moe krew 19-go.

albo jeszcze 21 czerwca; moe skoczyoby si na awanturze

a moe wywizaaby si wojna domowa pomidzy stronni-

kami Piasta i Lotaryczyka, albo Kondeusza, jak niegdy
pomidzy Batorym i zwolennikami Austryaka, pom.idzv

stronnictwem Zygmunta III i arcyksiciem Maksymilianem,

Jakikolwiek byby wypadek walki, zawsze mniejby zgotowa

nieszcz dla Polski, ni utrzymanie i utrwalenie szalonego

„nie pozwalam".

Wic w napocztej akcyi rozerwania sejmu elekcyj-

nego rugujemy pobudki patryotyczne i znajdujemy wycznie
prywat. Tego samego I-go lipca Marysieka pisaa do Lu-

dwika XIV: „Otó, Najjan. Panie, stan nieszczliwy, w któ-

rym ja si znajduj i z którego wydosta si nie mog bez

oznak aski Twojej dla mojej rodziny oraz dla pana Mar-

szaka (= Sobieskiego); jest on pogrony w tak gbokiej

boleci z powodu interesów swoich i przebiegu spraw, e jest

zdecydowany opuci po niejakim czasie Królestwo (Polsk)

16*
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i uda si do Francyi, jeli Wasza Kr. Mo zechce aska-

wie dopomódz mi w tem" ^)

.

I teraz, jak zawsze, nie sdzimy o zamiarach i posta-

nowieniach Sobieskiego wedug owiadcze Marysieki, ale

dowiadujemy si niezawodnie, co ona sama w tym czasie

mylaa i co w uszy mowi kada. A wic widzimy, e
niepokoia go przepowiedniami zwichnitej karyery i straco-

nych korzyci. Std w duszy Sobieskiego wzmaga si roz-

gwar popdów egoistycznych, przytumiajc poczucie oby-

watelskie. Gdy si nastrczya sposobno zniweczenia nie-

nawistnej elekcyi sposobem niby legalnym , chwyci si

natychmiast owej protestacyi Zamojskiego, nie baczc na

potworno nastpstw, jakie wynikyby z obalenia tak wanego
aktu narodowego przez obywatela, który mia pooy swoje

rachunki pienine i swój proces spadkowy na szali, odwa-

ajcej interes publiczny, pastwowy. Win Sobieskiego mu-

simy obostrzy jeszcze wj^^czeniem popiechu, nierozwagi,

lub uniesienia. Bo, pomimo zawieszenia prawomocnoci obrad,

dugo jeszcze rozprawiali liczni mówcy, nie biorc gosów,

i sdzia ziemski sandomierski, Zaremba, pouczy, e w po-

dobnych wypadkach na poprzednich elekcyach przodkowie

uywali nastpnego sposobu: obierali deputacy z czterech

lub wikszej liczby osób, które przeciwko takim burzycielom

uchwa publicznych czyniy protestacy uroczyst imieniem

Rzpltej i owiadczay, e ani jej bezpieczestwo, ani pokój

pomidzy Stanami nie mog by naraone. Inni mówcy -
dali uznania Zamojskich za infamisów lub za Avrogów Ojczy-

zny. Móg wic Sobieski zrozumie i naprawi swój bd,
gdyby dziaa pod wpywem wypaczonych poj o wolnym

gosie, ale w dobrej wierze: nie wróci jednake ,na miejsce

marszakowskie i nie podniós zoonej laski -). Sejm nie zo-

1) Teka Lukasa XVIII k, 281.

^) Zawadzki str. 52 przedstawi przebieg dyskusyi w porzdku

logiczniejszymj zrozuiuialszym, przytoczy te wniosek Zaremby wyraniej,

ni Kecessus coniitioruni u Ilirsclia, który zamieci tylko ogólnikow

wzmiank, e „der grfjssere Tell und nanientlich die Sendomirienses darein
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sta wprawdzie zerwany, ale on nie przyczyni si ani jednem

sówliiem do przywrócenia prawomocnoci obradom i do

osignienia pomylnej lionkluzyi. Po burzliwycli rozprawach

3 ipca. Koo rozlsazalo marszaliowi sejmowemu, Potoclciemu,

obj kierownictwo obrad i rozdawa gosy, a potem i Za-

mojscy sami cofnli protestacy swoj 5 lipca.

Zajcie to odsania przed wzrokiom historyka tajemnic,

e liberum yeto niewaciwie uchodzi za renic wolnoci

szlacheckiej, gdy byo wytworem i narzdziem swywoli

oligarchicznej. Zwykle zrywania sejmu dokonywa jaki

szlachetka z izby poselskiej : teraz obeszo si bez riego.

Jeden magnat wymówi sakramentalne wyrazy wasnemi

asty i we wasnej sprawie cywilnej; drugi popar go powag
urzdu publicznego przeciwko interesowi publicznemu z oso-

bistych pobudek nienawici i straconych korzyci.

Zgromadzenie odpychao podan mu trucizn wolnoci

z energi, jakiej trudno si byo po niem spodziewa: idc
za prawniczymi wywodami Zaremby Sandomierzanina, orzeko

na nastpnem zaraz posiedzeniu (3 lipca) niezastosowalno

protestacyi do sejmów elekcyjnych, przywrócio zatrzyman

przez Sobieskiego prawomocno obrad (actiyitatem) i naka-

zao poda do akt gron przeciwko burzycielom elekcyi de-

klaracy '). Chciao nawet prosi króla, aby nazajutrz wy-

uicht willigen wollen". Tene Recessus dostarczy jednake innych szcze-

góów, którymi uzupenilimy relacy Zawadzkiego. Zdaje si, e pod

koniec sesyi 1 lipca Sobieski oddali si z koa, a przyby Potocki, gdy

stanowiono udzielenie Zamojskim czasu do namysu: bewirkt doch das

Zureden des starosta Braclawski, podkomorzy Caliski uud des Telephus

aus Podlachien (Podolien?) denen auch der Landbotenmarschall zustiramt,

•dass ihnen nicht ohne Grosse Erbitterung den Sendomirienses die per-

noctata gegonnt.

') Chrapo wieki Dy ar. str. 140: Tandem conclusum zaywa
vocem activam i samem pierwszy wzi (gos) u marszaka nadwornego,

bo marszaek w. k. umylnie si absentowa, eby przed Królem Imci
laski nie podnosi. Recessus comit. u Hirscha str. 9l: wird beschlosseUj

dass Mareschalcus das Directorium wieder antreten und Stimmen geben

solle, und ferner dats suffragiis, dass eine Protestation publico nomina
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kona przysig na uchwalone ju pacta conventa, ale do-

penienie formalnoci i omówienie kilku wainych spraw

biecych zabrao jeszcze trzy dni. Konkluzya sejmu nast-

pia dojjiero 6 lipca o zmroku z takim popiechem '), e uchwa-

lenie podatków na od zalegy i rejestr nierozpoznanych ex-

orbitancyj odesano do sejmu przyszego koronacyjnego. Wpi-

sano wprawdzie ze dwa dziesitki exorbitancyj ku naprawie

rzdu Rzpltej, jaka z dorywczych gosów i sejmikowych in-

strukcyj wykluwaa si przed elekcy, lecz nie dodano im

natychmiastowej sankcyi wykonawczej; wic pomimo "arty-

kuu, zabraniajcego czy lask z buaw i pieczci, So-

bieski i Radziwi najspokojniej mogli zatrzyma owe niepo-

czalne urzdy a do koca ycia swego. Jedynym nubyt-

kiem dla prawa publicznego polskiego byo wyrugowanie

liberum veto z sejmów elekcyjnych, co jednak miao warto
realn tylko na ten raz, jako rodek utrzymania Michaa na

tronie. Dla zabezpieczenia przyszych elekcyj.od intryg i bez-

czelnego wysuwania prywaty po nad wol narodu skutecz-

niej szemby byo ukaranie sdowe przedajnych senatorów

i protestujcego Zamojskiego, lecz tu wanie sejmujcemu

kou , a nawet i najgorliwszym rzecznikom wolnoci szla-

checkiej, Sandomierzanom, zabrako stanowczoci. Straszne

miano wroga Ojczyzny przewijao si w rozprawach, ale

contra Zamoyscios ad officium solle gegeben werden, dass sie sich unter-

standen ex propria et privata cause actum solennem electionis zu hinter-

treiben u... sich consiliis publicis teniere et frivole entzogen u. liberae

voci pelbst beraubt. Mniej' wyranie okreli te wan^ decyzye Zawadzki
na str. 55, ale dosadniej przedstawi oburzenie koa na Zamojskich za

ich danie, aby konstytucy now. zapewnionem zostao utrzymanie crdy-

nacyi nadal.

^) Recessus comitiorum u Hirscha s. 93 podaje, e przy rozpra-

wach o zaspokojeniu skarg dyzunieckich 12- tu posów ruskich zaprote-

stowao przeciwko pactom conventom i wyszo d. 6 lipca; nie zwaono

jakoby ani na ich danie, ani na protestacy i przyst.npiono do konkluzyi.

Nie wspominaj o takiem zajciu inne róda, a przecz Vol. Leg. l9r

poniewa w § 66 znajdujemy wanie wpisan do pakt obietnic zaspo-

kojenia skarg przez deputacy na sejmie koronacyjnym.
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rozpyno si w czczycli sowach. Ani jedna gowa nie

spada na rusztowaniu , ani jtden winowajca nie by do-

tknity chociaby intami.

W Icociele w. Jana d. 7 lipca eelst Micha zasiad

pod badachinem w presbiterium, a matia jego. Grisela Wi-

niowieclsa przypatrywaa si z góry przez okna loy. Msz.

t ceebrowa prymas, komuni t poda królowi biskup

poznaski, a wszyscy biskupi potem prowadzili go przed

otarz z ca pomp kocieln. Przybrany w szaty pon-

tyfikalne, otoczony wszystkiemi godami swojej arcybisku-

piej i prymacyalnej godnoci, Pramowski poda ksig Ewan-

gelii i czyta uchwalon w Kole sejmowem rot przysigi

ki'ólewskiej, a Micha, klczc na aksamitnej poduszce, po-

wtórzy j dosownie i gono. Pierwsze powitanie i pozdro-

wienie wypowiedzia w ozdobnej oracyi tene Pramowski,.

nie aujc kadzide: w elekcyi szczliwie dokonanej, wi-

dzia dzieo Boe; w obranym królu znajdowa i urodzenie

królewskie z linii Jagielloskiej, i wychowanie stosowne, uzu-

penione peregrynacyumi zagranicznemi, ba, i dowiadczenie

w umiejtnoci politycznej, nabyte jakoby przez ustawiczn

rezydency na dworze Jana Kazimierza. Poucza, e JKMoó
powinien wywysza zasug, cnot, dzielno, nie powodujc
si faworem dla pewnych osób; w kocu upewnia, e oa

sam, jak by pierwszym do zjednoczenia witej zgody pod-

czas elekcyi, tak te „nigdy po drugich ostatnim nie bdzie

in asserenda ac tuenda Regia dignitate" (= do bronienia

i strzeenia godnoci królewskiej). Po nim perorowa Szczsny

Potocki, marszaek w imieniu koa rycerskiego. Dzikowa
za diploma wolnej elekcyi w imieniu króla Jan Trach Gni-
ski, wojewoda chemiski : z wasnego zna pomysu rozwiód

si szeroce nad wróbami, które od dawna przeznaczay dla

Michaa koron: wróya jakoby „N. Królowa Jm Ludwika,

sawna na wszystek wiat mdroci i pierwsza bez przy-

kadu monarchini; wróya gobica, nad szop i okopem

upornie si wieszajca; wróy biay orlik w dzie nomina-

cyi JKMci nad hufcami wolnych narodów nieustraszenie la-
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tajcy; wróyy i te roje pszczó „bez dl" (!), ctóre na

rce gosujcych spady, i za szczliwem, da Bóg, pano-

waniem JKM. wieki nasze sodlcim miodem opywa bd" ^).

Podano Icrólowi pargaminowy dyplom elekcyi ze 217 pod-

pisami i pieczciami -) caej deputacyi, która ukadaa pacta

•conventa pod wzgldem treci godne pochway tylko za dwa

artykuy: warujce pokój dyssydentom i obiecujce zaatwi"

nie skarg dyzunitom na sejmie koronacyjnym, zreszt bez-

silne, jako lekarstwo na dAvie przebyte choroby polityczne —
wsadzania nastpcy i mieszania si maonki in negotia sta-

tus Reipublicae. Bardziej za razi nas wtrcanie drobnych

i prywatnych spraw, a najbardziej — ubóstwo pomysów
i mdroci politycznej w nowych ograniczeniach królewskiego

majestatu. Pod wzgldem formalnym dorczenie dyplomu

uzupeniao i zamykao cay akt elekcyi, byo widomym lu-

bem wzajemnym pomidzy wybracem a narodem. Zaraz

te marszaek nadworny Jan Klemens „z Ruscy" Branicki

dononym gosem zawoa, e J. O. ksi i pan Micha Ko-

rybut Winiowiecki, wojewodzie ruski, jest prawnie obrany

królem polskim i w. ksiciem litewskim, a tum, zapenia-

jcy wityni, trzykro wykrzykn: Vivat! Vivat! Vivat!

Wszyscy piewali potem klczc Te Deum, a w kocu od-

prowadzili króla na zamek: nuncyusz papieski Marescotti,

cay episkopat, posowie: cesarski hr. SchafFgotsch i fran-

cuski Bonzy, biskup beteraski. Wspania uczt wyprawi

popoudniu dla króla Micha Radziwi, a znajdowali si na

niej Pacowie i Poubiski, którzy jeszcze przed tygodniem

') Mowy te w przekadzie aciskim zamieci Zauski: Epist.

hist. fam. I, 132 sqq; tekst polski w Misceilaneach w MS. Ossolins.

nr. 244, str. 23, 24.

^) Kochowski, Klimakter IV s. H9 mówi o 150 pieczciacli na

dyplomie, lecz Vol. Leg. V fol. 29 8qq wykazuj 217 podpisów pod arty-

kuami Pactorum Conventorum. Mieliby nie wszyscy deputaci podpisywa

dyplom? Naleaoby przypuci chyba jakie przypadkowe okolicznoci.

Nie widzielimy samego dyplomu, wic rozstrzygn wtpliwoci nie

moemy.
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mieli si pojedynkowa z nim o buaw poln litewsk ^).

Ta uczta stwierdzaa ich pojednanie si i zdawaa si wróy
zgodn ulego nowemu królowi bez wzgldu na stare wanie.

Brakowao tylko jednego, jedynego Sobieskiego. Có
on porabia i gdzie si znajdowa? Dlaczego zastpowa go

Branicki przy „oznajmieniu króla nowo obranego ? Dlaczego

nie widzimy jego podpisów ani pod pacta'mi conventa'mi,

ani pod juramentem Króla Jmci. a wic niewtpliwie i na

-dyplomie.

Kie byo go w Warszawie. Wyjecha 2 lipca zaraz po

niefortunnej próbie zerwania sejmu. Nie znajdowa si ju
na nastpnem posiedzeniu. 3 lipca. Powiadano, e „umylnie

si absentowa. eby przed JKMci laski nie podnosi",

a raczej eby nie by obecnym na przysidze i nie podpisa

si na akcie elekcyi, przeciwko któremu szuka sposobu wy-

stpi z wojskiem i przyjaznymi sobie panami, eby do ko-

ronacyi nie dopuci, jak donosi Bonzy -).

Ta ostatnia wiadomo wyglda bardzo brzydko. Jake
to"? Po takiej nauce, jak sysza w kole, wobec konkluzyi

sejmu i dopenienia wszystkich warunków prawnej elekcyi

Sobieski miaby woa wojsko przeciwko Rzeczypospolitej,

mia wszczyna ju nawet nie rokosz, ale bunt naJAV^'stpniej-

szy? Nie zdoa zerwa sejmu, jako zastpca chwilowy Szcz-

snego na Podhajcach Potockiego, hetmaskiego syna, rycerza

walecznego, dyrektora obrad i reprezentanta caego stanu ry-

cerskiego, a rzuciby si do takiej robot}'^, jak upamitni si

inny Szczsny Potocki, marszaek „najjaniejszej" konfederacyi

*) O pojedynku, który mia si odby miedzy Radziwiami Hoga-

sawem i Michaem Kazimierzem z jednej strony, a Pacem Krzysztofem

z drugiej pod Czerniakowem i Grzybowem „samopit" na skutek wyzwania

posanego w d. 1 lipca pisze obszernie Kalicki: Bogusaw Radziwi
Kraków 1878 s. 156. Ctirapowicki zapisa pod d. 2 lipca, e król

pogodzi Paców i Poubiskiego z Radziwiami : wszyscy „obapili si".

^) Clirapo wieki Dyar. s. 140 Bonzy do Lionne'a 4 lipca 1G69

w T. Luk. XVIII k. 286. Stodert 2 lipca 9-na vespertina u Hirscha

Znr Geschich. s. 130: Dar Kron - Feldherr hat heute aufbrechen wollea»
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Tfirgowickiej, ostatni obroca liberum veto i sprawca ostatnich

rozbiorów Polski? Nie sdmy zbyt popiesznie; wyrozu-

miejmy rzecz uwaniej.

Z jakimi panami mógby owiadczy si przeciwko

elekcyi, kiedy wszystkich opuci, Idedy najblisi i naj-

poufalsi jego przyjaciele polityczni: Pramowski, Morsztyn^

Potoccy, Radziwi podpisali si na aktaeb i honorowali króla

Michaa? Wyjazd jego by raczej zerwaniem stosunków

i zwizków stronniczych. Po wyjedzie, w drodze otrzyma

od zastpcy swego, Niezabitowskiego, kasztelana sdeckiego

doniesienie o wszczynajcej si w wojsku konfederacyi prze-

ciwko Michaowi, zawiadomi o tem Pramowskiego, Mor-

sztyna, stolnika Wielopolskiego i ambasadora Boazy'ego; za-

powiada podobno, e gotów jest i do Prus, przeszkodzi

koronacyi w Krakowie, wprowadzi Kondeusza, jeli otrzyma

pomoc od Ludwika XIV ^): ale nie uy swej wadzy het-

maskiej, nie wyda adnego ordynansu, nic nie uczyni,

a wie o konfederacyi wojskowej okazaa si plotk. Wszel-

kie takie gadania i pisania byy wybuchami porywczega

temperamentu '^j, a A^^yjazd z Warszawy prawdopodobnie na-

stpi pod wraeniem wstydu i kompromitacyi , doznanej

1 lipca.

Gdyby Sobieski posiada wysze wyksztacenie i uzdol-

nienie polityczne, gdyby zdolnym by wznie si po nad

ciasny widnokrg swego otoczenia i wyzwoli si od choroby

umysowej swego pokolenia: przeraziby si tym tacem nad

przepaci, w którym o mao nie zosta wodzirejem. Gdyby
si zajmowa wicej dziejami, chociaby wasnego narodu,

') Bonzy do Ludwika XIV z d. 12 lipca 16G9 w Tece Lu-

kasa XVIII k 290.

^j Goess do cesarza Leopolda z Królewca iiO lipca 1669 w Ur-

kunden u. Actenstucke Z. Gesch. d. Kf. Fr. "Wil. v. Brandenburg hggb.

V. Hirsch XIV* str. 426 pisa, e nie potwierdziy si wieci o konfe-

deracyi wojska w Polsce. Sam Sobieski pisa póniej, 2 maja, do sejmiku

lubelskiego: „Wyjechawszy bowiem z \\'arszawy, udano, e do wojska

jad i tam zwizek contra Rempublicam robi ; czas pokaza, e to by
•fasz" (Kluczycki nr. 242 str. 511).
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a przejrza w Ksigach Praw zachowane podpisy swego-

ojca, jeszcze nie senatora, tylko krajczego koronnego i sta-

rosty krasnostawskiego, ale zaszczyconego obiorem na mar-

szaka koa rycerskiego podczas elekcyi Wadysawa IV

w 1632 roku ^): zrozumiaby moe, czem si rónia ta elekcya

od tamtej, o ile s^^nowie gorszymi byli obywatelami od ojców^

jak z;|, bya nauka Ludwiki Maryi i korepetycya Marysieki.

Nie zrozumia i nie przerazi si Jan Sobieski : ale chociaby

niewiadomie, nie zdajc sobie sprawy, odczuwa musia

z przykroci utrat swej popularnoci. On, który tak nie-

dawno by przedmiotem powszechnego uwielbienia, by ki'ó-

lem duch:)wym narodu, i mia sobie ofiarowan wszech-

wadn dyktatur w Rzeczypospolitej, nie uratowa ani Kon-

deusza od ubliajcej CKkluzj-i, ani senatu od zniewag 6go

i 17 czerwca, a wreszcie sam osobicie dowiadczy lekce-

waenia i potpienia w kole sejmujcem. Ani jeden gos nie

popar i nie pochwali jego hasa do zerwania elekcyi w imi
wypróbowanego nieraz „nie pozwalam". Odstpili go naj-

blisi spóluicy intrygi francuskiej. Ujrza si odosobnionym

i samotnym wród licznego zgromadzenia. Niepodobna wtpi,
e miotay nim przykre i gorzkie uczucia, które objawiy

si z tak si, e wysadziy go z Warszawy bez porozu-

mienia si z kimkolwiek, bez adnego planu dziaania. Na-

zwijmy je wstydem, poniewa najwybitniejszym popdem

y

jaki wyAviza si z caej burzy psychicznej, byo usunicie

si z przed oczu ludzkich.

Po takich dsach i fochach z zadziwieniem czytamy

raport Sobieskiego do Króla Jmci o przybyciu posa ture-

ckiego na Ukrain i nawizujcym si sojuszu Doroszeki

z Tatarami, datowany z Jaworowa d. 30 lipca. Lubo na

dwa dni przedtem te same wiadomoci byy ju udzielone

szla.chcie uniwersaem hetmaskim w celu zachcenia jej do

'; Vol. Leg. III fol. 758, 775.
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ostronoci: ale odezwanie si do Michaa jest wyranym do-

wodem uznania jego królewskiej godnoci i zaniechania bun-

towniczego oporu. W zakoczeniu raportu znajdujemy wy-

raenia, zwykle uywane przez senatorów: „Unione zatem

usugi moje oddawam w ask WKMci wierna Rada i suga

uniony Jan Sobieski" ^). Micha te wyda niezwocznie

9 sierpnia, uniwersa do szlachty, powoujc si na donie-

sienia „nieomylne" Wgo marszaka i hetmana kor., aby si

gotowaa do odparcia Tatarów i zbuntowanych Kozaków,

którzy „na chorgwie, w Polesiu bdce, uderzywszy, in ul-

teriora pastw naszych postpuj... Niech ta idzie w po-

stronne kraje imienia pospolitego sawa, e... jako Uprzej-

moci i Wiernoci Wasze dla uspokojenia wewntrznych

dyssydencyj, dla zatrzymania wolnej elekcyi, motu proprio

stanlicie ogromnem pospolitem ruszeniem na polach war-

szawskich, tak równ i wiksz jeszcze ochot., szlachetne

piersi na zaszczyt Rzpltej obraca i tryumfów z nieprzyjació

nabywa moecie". Obecny w Warszawie prymas Pramow-
ski popar t odezw swoim uniwersaem „z polecenia JKMci" -).

Co to znaczy i czem si tomaczy ?

Nie pomylimy si pewnie, wic t przemian z po-

selstwem kawalera d'Arquien do Francyi. Król Micha wy-

prawia go do Ludwika XIV z zawiadomieniem o swem

wstpieniu na tron i przesya przez niego swój portret, co

I

') Kluczycki nr 215 str. 457 porówn. z nrem 214 s. 451). A nie

dawno jeszcze d. 17 lipca 1(369 Bonzy donosi swemu} ministrowi, e
król, zalecajc Sobieskiemu zapobieganie konfederacji woji-kowej, otrzy-

ma od niego wcale niezadawalniaj:ica odpowied, e wojsko nigdy prze-

ciwnem Kzpltej nie bdzie ; nadto odpowied ta przesan bya pod nie-

waciwym adresem „ksiciu elektowi polskiemu", au Trince elu de

Polegn (T. Lukasa XVIII k. 311). Co do wiarogodnoci tego faktu

warto jednake pamita, e Bonzy nie mia ju takich stosunków

przy dworze Michaa, jak dawniej. Ale Stodert i Wider pod d. 26 lipca

wspominali te o licie Sobieskiego do króla, dajcym do mylenia wanie

w sprasvie zwizku wojskowego (Hirsch Z. Gesch. str. 13'^ przypisek !)•

^) Acta Historica Acad. Litt. Cracov. t. X. Lawla sejmików Ziemi

DohrzyB. 1887 str. 99 i 100.
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mogo by zapowiedzi stara o rk jednej z francuskich

ksiniczek, jak powiadano, panny Retz ^). Oczywicie krok

taki zmierza do zjednania scjbie stronnictwa francuskiego,

a przedewszystkiem maonków Sobieskich. Bo czy mona
byo lepsze nastrczy poparcie da co do opactwa i ko-

mendy w gwardyi dla markiza, jak przedstawiajc go kró-

lowi francuskiemu w charakterze posa nadzwyczajnego,

a przyjemnem zleceniem ozdobionego?

Zdaje mi si, e to by pomys matki królewskiej, Gry-

zeli Winiowieckiej, która, bawic w Warszawie do 21 sier-

pnia, zjednywaa dla syna poparcie ludzi wpywowych.

W póniejszych listach Sobieski wspomina o jej yczliwoci

dla siebie. Jakkolwiekbd, jeeli w pierwszych dniach po

elekcyi Micha urazi go czemkolwiek. to wyborem markiza

d'Arquien do poselstwa nadzwyczajnego wynagrodzi a nadto

uchybienie swoje. Wreszcie wysa umylnego, zapraszajc

Sobieskiego na koronacy i obiecujc mu wszystko, czega

zapragnie, byle mu by przyjacielem -).

^) Bonzy do Lionne'a 16 lipca pisa, e Pac da wiadomoci, ile

posagu mie mog ksiniczka Marya panna d'Elboeuf, pani de Nemours

i panna Ketz; ta ostatnia wprawdzie nie zadawalniaa go pod wzgldem
rodu swojego (ualitel, lecz i ja popieraby z wszelka usilnocia, eby
mie królow Francuzk; w depeszy za z d. 17 lipca pisze o wysaniu por-

tretu i projekcie maestwa Michaa z pann Retz (T. Luk. XVIII

k. 306, 311).

'^) List jakiego korespondenta do Bonzy'ego ju po wyjedzie jego

z Polski u T. Lu k. XVIII k. 326. Korespondencya z Warszawy 21 sierpnia

oznajmia, e „Król Im wczora do Ujazdowa przeniós si na mieszkanie..,

tymczasem Xina Im Matka wyjedzie do Zamocia" (KluczyckL
nr( 217 s 4,'j9). Wic Winiowiecka wyjechaa ju po 21 sierpniu Teka
Autografów w Bibl. Krasis. posiada list jej, pisany z Warszawy

20 lipca 1669 do Niemirycza z prob, aby si czy z jej synem. Agent

austryacki Melchior v. Gans pisa ju pod d. 1 lipca o rónych projekto.

wanych maestwach: z siostrzenic nieboczki królowej Ludwiki od

stronnictwa francuskiego, z carówn moskiewsk od Litwinów i z arcy-

ksiniczk austryack. Póniej, ale dopiero 2 listopada wiedzia, e
austryacki zwizek popieraa matka królewska. Correspondenz des M_^

V. Gans mit v. Walderode w HausIIof und Staats-Archiv w Wiedniu.
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Prymas Pramowski zosta pozyskany urzclaini dla

dwóch braci: wojewody pockiego dla Samuela Jerzego

i w. sekretarza koronnego dla ksidza Franciszka ^).

Tymczasem akcya rzdu francuskiego zastyga. Bonzy

nie mia adnych instrukcyj i polece, a spodziewa si nie-

przyjemnych sadów o dziaalnoci swojej, które usiowa od-

wróci zapewnieniami, e tylko nadzwyczajne wypadki oba-

liy mocno ugruntowan jego rachub, e w doniesieniach

jego „nie hylo ani jednego sowa, ani przecinka niezgodnego

z prawd". Wcale inaczej zapatrywano si w Saint-Germain

Tam de Lionne pisa cierpk depesz, e król Ludwik nie

chce udzieli Bonzy'emu adnej nagrody, e nie chce nawet

da listu odrcznego do króla Michaa z prob o rekomen-

dacy dla niego do kapelusza kardynalskiego. W reskrypcie

sam Ludwik XIV nie okazuje wprawdzie wyranej nieaski

Bonzy'emu, lecz wytyka mu dopuszczenie exkluzyi Kondeusza

z listy kandydatów, a wcale ju dosadnie wypowiada zniechce-

nie swoje do akcyi dyplomatycznej w Polsce. Wydawa jak-

kolwiek ksiniczk francusk za Michaa nie opaci si wo-

bec bezsilnoci jego politycznej; wicej dokaza mona dzie-

siciu tysicami talarów, danemi jakiemu posowi za zerwa-

nie sejmu, ni milionami, powiconymi na przeprowadzenie

uchway poytecznej dla Francyi. Wic te wycofuje si

z wszelkich nakadów nadal i pozostawia do pacenia tylko

pensye prymasa Pramowskiego, podskarbiego Morsztyna, stol-

nika Wielopolskiego i Jana Sobieskiego. O Marysiece pisze-

wprost z oburzeniem: „Urodzia si poddank moj, a tak

silnie nadeptywaa mi nog na gardo, widzc lub upatrujc,

e koniecznie potrzebuj usug jej ma... Mawiaa do opata

Courtois: „Niema opactwa, to nic nie bdzie; niema Espoisse—
to nic nie bdzie: niema tego lub owego — to nic nie b-

') List biskupa pozn. Wicrzbows. do Józefa Ainadis d. 2'J listopada

l(i72 u Ehrenberg a Urkunden str- l8y-2 Leipzig, Yeit str. 507 — ó08.

Daty noininacjj nie s mi znane, ale raporty Mayerberga z d. 16

marca i 30 lipca liiTO wskazuj, o X. Franciszek wtedy by ju sekre-

taraera w. k , a Samuel wojewod.
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dzie". „Wszystkie wyraenia jej niedyskretne, bezwstydne,

zuchwae" ^).

Zanim si dowiedzie moga o takich gniewach, zro-

zumiaa Marysieka, e po chybionej kampanii elekcyjnej

trzeba szuka poprawy losu bez Bonzy'ego i de Lionne'a,

gdzieindziej. Przypuszczam, e na wyjezdnem, albo niedugo

po wyjedzie z Warszawy wpada na myl (niestety ju na

teraz spónion!), e jej m powinien królem zosta ^j. Ale

ten m nie pragn korony dla siebie samego: wic Mary-

sieka nie znalaza sposobnoci do wystpienia w roli lady

Macbeth. Pozostao jej tylko przyj zaprosir.y króla Mi-

chaa, jako wybraa si z mem do Krakowa na koro-

nacy. Niezabitowski, kasztelan sandecki, jedzi w poowie

sierpnia do Warszawy, eby zanie królowi pocieszajce

wiadomoci o odprawie posów kozackich i tatarskich w ókwi
oraz wiernopoddacze owiadczenia od Sobieskiego •*). Nie

byo ju mowy o niedopuszczeniu koronacyi, lub o jakim-

kolwiek rokoszu. Kryo jednake pismo Dembickiego San-

doraierzanina do sejmików adresowane i ostrzegajce przed

wichrzeniem zwolenników cudzoziemczyzny. Byli tu wymie-

nieni : Sobieski. Pac, ich ony i niektórzy inni senatorowie.

Przesyajc Aleks. Lubomirskiemu „kopie z samego orygi-

nau przepisane", Sobieski da szczery wyraz oburzeniu swemu:

^) Depesza i reskrypt sa datowane 17 lipca 16t59 w T. Lukasa
XVIII k. 312, 313—316. Bonzy wyjecha okoo 15 sierpnia.

^) Wypomina Sobieski Marysiece w licie z d. 15 maja 16/1

{u Helcia cz. II nr 50 s. 228): „Bo raze W chciaa, abym by Hospo-

darem w tym kraju, gdzie nie suy powietrze Wci (t. ]. w Polsce); teraz

za abym w tamten jecha" (do Francyi). Poniewa Sobiescy rozjechali

si 22 maja 1670 r, wiec rozmowa taka musiaa mie miejsce wczeniej,

a poniewa od czasu spotkania si z kapitanem de Lionne zacz si

spisek celem osadzenia ksicia de Longueville na tronie : wic rozmow
powysz cofn naley do czasu przedkoronacyjnego. nawet przed d. 30

lipca 10G9, kiedy by napisanj' raport, uznajcy Michaa królem.

*) Stodert HO sierpnia 1609 u Hirscha Z. Gesch s. 1H6. List

Sobieskiego do Lubomirskiego Aleks. 8 sierpnia 1G69 u Kluczyckiego
nr. 216 str. 4i>6.
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„Wmp. i brat osdzi moesz, jaka jest zacito tego czo-

wieka na mieszanie Rzpltej i e clio elekcya stana (t. j.

e jej nikt ju obala nie zamierza), kótnie nie ustay i nie

ustan, chyba z yciem tych niecnotliwych ludzi; MM. Pa-

nów chce koniecznie stroi wedug swej mody, bo nie dosy,

eby po polsku, ale eby w kopakn, i boty z wielkiemi

ostrogami. A kat go wie, jeli sobie jeszcze nie przypomni

magierki i owych delurek wgierskich z uszyma, dla któ-

rychby nam a do Wgier po krawców posya przyszo" ^).

To oburzenie przekonywa nas, e w sierpniu 1669 r.

Sobieski zaniecha ju projektów buntowniczych i zosta lo-

jalnym poddanym króla Piasta: wic z czystem sercem wy-

jeda na koronacy jego do Krakowa.

Król Micha z podkanclerzym Olszowskim wyruszy

z Warszawy d. 12 wrzenia popoudniu do Promnika, gdzie

mia zatrzyma si do cliwili uroczystego wjazdu na stolic.

eby wystpi z naleyt okazaoci musia odwoa si do

uczynnoci Gdaszczan, wiedzia bowiem, e u nich obiór

jego by przyjty z yw radoci. Prezydujcy w radzie

^) Kluczy ki nr. 218 s. 460. Dalej prosi Sobieski o wiadomoci

% pejmików opatowskiego i proszowskiego. Samego pisma nie znamy, lecz

o treci najwicej szczegóów udzielia Morsztynowa w licie z d. 27

padziernika 1669 opatowi Courtois. (T. Luk. XIX k. 18): Le vieu.K

Dimbitcki... a pris la peine descrire des lettres aux petites diettes contr

les principaux Senateurs, entre autre contr M. Le Grand Marechal et

M. le Chancelieur de Lithuanie. lis sont cruellement maltraites en leurs

personnes et en celles de leurs espouses. To wystarcza do sprostowania

mylnej informacyi Zawadzkieg.p w Hist. Arcana str. 81, jakoby list

Dembickiego wyjawia nowo narady senatorów z posem francuskim de

Lionne'em w Krakowie i wymieni prymasa. Równie pomyli si Z a-

juski I. 1B7. drukujc pod imieniem Dembickiego obszerny list, a raczej

broszur, napisan przez Wielopolskiego (cfr Kluczycki nr. 227

s. 469 przypisek). Od Stoderta (u Hirscha 136) dowiadujemy si, e
Niezabitowski by wysany do króla z zapewnieniem, e nic dla szkodli-

wego nie zaszo na zjedzie kilku senatorów w Jarosawiu, (cfr. list So-

bieskiego do Luborairsk. 4 sierpnia):
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miejskiej Mikoaj Mikoaj von Bodeck po nadejciu pierw-

szej wiadomoci w sobot d. 22 czerwca da rajtarowi 30 ta-

larów za przywiezienie raportu, zawiesi czynnoci biece^

zwoa wszystkich czonków rady na posiedzenie nadzw^^-

czajne, a nazajutrz przy niedzieli strzay armatnie z waów
miejskich i z twierdzy obwieciy t radosn nowin miastu.

Agent brandenburski stwierdza uznan w tem miecie „naj-

wysz zasad", e cay dobrobyt zawis na wcieleniu Gda-
ska do pastwa polskiego, dokonanem za Kazimierza Ja-

gielloczyka ^). Na okazanie królowi samemu swej yczli-

woci poddaczej rada miejska owiadczya mu ch wy-
bicia liczmanów czyli etonów pamitkowych (Schaupfennige),

Przyjmujc wdzicznie t ofiar, Micha prosi jeszcze o wy-
poyczenie mu za rewersem srebra stoowego i o wykupienie

zastawionych przez Jana Kazimierza klejnotów, jeli nie

wszystkich, to chociaby piercienia z najwikszym dyamen-

tem, sznura na kapelusz, wielkiej róy i innych ozdób, nie-

zbdnych do koronacyi na jeden dzie, zapewniajc albo

zwrot w naturze, albo zapat z dochodów cowych. Spodzie-

wa si nadto, e Gdaszczanie zaopatrz go w jabka portu-

galskie i w inne pody zamorskie na uczty koronacyjne.

Co do klejnotów rada niezwocznie (6 wrzenia) obiecaa po-

yczy je od zastawników i przez posaców swoich nadesa.
Nie wtpimy, e spenia te inne yczenia króla ^).

*) Herm. Schaper von Schopen do elektora brandenbur. 25 czerwca

1669 u Hirscha Z. Gesch. str. 146: Es scheinet aber wohl... dass

dieser Ort allermeist dariiber yergniiget ist, dass durch diese Wahl... der

Separation der Proviutien vorgebeuget sei und die Incorporaton, unter

Casimir dera ersten angefangen, nun wiederum befestiget und gleichsam

restabiliret worden sei, denn das halt ich dafiir ist deses Ortes grosst&

Maxime, dass sie meinen, ihre ganze Wohlfahrt bestehe in der mit dem.

poluischen Reiche getroffenen Incorporation.

-) Stodert do Kady 30 sierpnia i 13 wrzenia 1669 u Hirscha
Z. Gesch. str. 135, 136, 137. Tu czytamy, e król mia wyjecha 12 wrze-

nia i zatrzyma si przez kilka dni w Niepoomicach, ale Kochowski
Klimakt. IV s. 45 pisze, e bawi przez kilka dni w paacu biskupa

krakowskiego w Promniku, a Theatr. Eur. X 8. 4:8 podaje dat wy-

Korzon. Sobieski. T. II. 17
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Zjazd senatorów i szlachty by liczny. Król przyjmo-

wa powitania przybyych do poudnia 27 wrzenia w Pro-

nmiku: dopiero o godzinie 2-ej orszak jego ukaza si przed

bram Floryausk w Krakowie. Sobieski jecha z go szabl.

A do godziny tO-ej wieczorem trwa pochód przez ulice na

Wawel. W katedrze biskup Trzebicki wita króla, a ksia
•wynieli relikwie w. Stanisawa, zawarte w skrzyni zotej.

Nazajutrz, 28 wrzenia wjedaa matka królewska;

a król odbywa zwyczajn pielgrzymk do kocioa na

Skace; i tu duchowiestwo okazywao gow w. Stanisawa.

„Ciba bya sroga". Sobieski peni sub marszakowsk ^).

Dzie patrona, w. Michaa, 29 wrzenia by wyzna-

czony na koronacy. Król ubra si w bogat kap ze srebra

w zote kwiaty tkan, a klejnotami, szczególnie na konierzu,

obticie ozdobion. Oprócz wypoyczonych z Gdaska musiay

by te uyte insygnia królewskie, korona, bero, jabko,

a moe kamienie ze skarbca koronnego, w którym zreszt

„dyament wielki" way tj-lko 27 karatów i Y2 grana,

>a cenionym by na 20.000, drugi podugowaty 22 Y^ kar. w ce-

nie 12.000 i tablica dyamentowa wielka, rogu nie majca,

warta bya 9050 dukatów, a cay skarb szacowany by naj-

wyej na 6—8 milionów zotych polskich'-). Jakie to ubóstwo

jazdu 23 wrzenia, spónion, gdy wjazd do Krakowa odby si 27 wrze-

nia ; trzebaby chyba przypuci bardzo szybk jazd. Chrapowicki
str. 155— 156 potrzebowa 8-u dni na t drog, a przyjechawszy do War-

szawy 20 wrzenia, króla ju tu nie zasta. Przypuszczamy w Theatr.

Europ, omyk druku zamiast na 13 wrzenia, ale i ta poprawka upada

w obec wyranej wiadomoci Stoderta z d. 13 wrzenia : Der Konig ist

gestem Nachmittag abgereist.

*) Theatr. Eur. X, 49. Chrapowicki 156. Kochowski
47 mylnie oznacza dat wyjazdu na 28, a pielgrzymki do kocioa na

skak 30-go.

-) Rachunki Sejmowe S k. Kor. (1672—76 ksiga 63 per-

cepta druga z rónych extra ord. prowentów podaje .szacunek i taks

wszystkich klejnotów Kzpltej na 101.670 czerw. z. (= 610.020 liwrów,

nie pod „wszystkimi^ rozumie naley te tylko, które byy zabrane na

opat wojska w 1073, jak si przekonamy z rozdziau XXV. Podobny

regestr z taks jest w MS C z a r t o r. 3486 na kartach 4f76 i nast. In-
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-W porównaniu z bogactwem Ludwika XIV, który, zasiadajc

na tronie, mia na swych sukniach 30 milionów liwrów. Nie

wiedzia o tem tum. zapeniajcy katedr krakowsk: wic
podziwia skromne splendory króla Michaa. Gdy na stopniach

tronu nacisno si duo panit, nie zaszczyconych urzdami,

ozway si woania: „Ustpcie! Nie zasaniajcie!" I ci wszyscy

musieli na dó skaka. Pozostali tylko dwaj marszakowie

wielcy, koronny i litewski, Sobieski i Poubiski, oraz mar-

szaek nadworny koronny, Branicki, chory kor. M. Sie-

niawski z chorgwi królewsk, miecznik kor. Bieliski

z goym mieczem i kilku jeszcze urzdników. Wtedy mona
byo oglda baldachin od strony wewntrznej aksamitem,

a na zewntrz suknem szkaratnem obcignity, i krzeso

zociste koloru „izabelowego", ozdobione na porczy orze-

kami srebrnymi ^).

Obrzdu koronacyi dopeni zazdrosny o przywileje

swego urzdu prymas Pramowski w asystencyi biskupów

krakowskiego i kujawskiego, poczem król w koronie, z ber-

em i jabkiem by prowadzony do zamku. Podskarbi Mor-

sztyn rzuca w kociele „numizmaty" srebrne, ale niezbyt

hojnie. Pomidzy napisami znalaza si wielka zasada poli-

tyczna, wyjta z dwunastu tablic rzymskich: „Salus populi

suprema lex esto", ale nie praktykowana ju i nie rozu-

miana w Polsce. Przypomnieli j zapewne Gdaszczanie,

gdy wybijali owe „Schaupfennige" w swojej mennicy.

Nazajutrz 30 wrzenia „w pokoju" t. j. w mieszkaniu

królewskiem Pramowski zoy piastowan dotd wadz in-

wentarze wydrukowane u Huberta Pam. Hist. nie maj taksy. Pose

cesarski Stom wiedzia od senatorów, e der Schaz der Crou auf 6 Mil-

lion pol. fl- belaufet (depesza z d. 16 marca 1672 w H. H. St. Archir

w Wiedniu). Na konwokacyi 1674 Kochanowski wymawia, e. wedle

zapewnie Morsztyna, klejnoty wynie miay na 8 milionów, a nie wy-

niosy i miliona i rzuca podejrzenie na rzetelno taksacyi. Morsztyn

odpowiedzia, e erravit cum caeteris. (K 1 u c z y c k i, s. 1395.

^) Chrapowicki 157 nazywa te ozdoby „gobkami ze skrzydami

rozpostartemi"', ale myli si zapewne, bo w herbie pastwowym nie masz

gobia lecz orze biay.

17*
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terrexa w rce koronowanego króla i wykona przysig pod-

dacz. Po nim przysigali z kolei senatorowie za ostrzee-

niem marszaków, i niewtpliwie sami marszakowie, a wic
i Sobieski. Nastpnie odbya si ceremonia hodu miasta

Krakowa oraz posów miejskich od Wilna i Lwowa i).

W rynku przygotowane byo „theatrum" czyli pod-

wyszenie z tronem. Szeregiem ustawio si „zote rycerstwo"

(equites aurati) czyli mieszczanie, na rycerzy pasowani. Po-

chód królewski otwieraa wietna chorgiew usarska z biao-

niebieskiemi chorgiewkami przy kopiach; potem jechao ze

150 szlachty konno; za ni 17 trbaczy; dalej senatorowie

i urzdnicy, midzy którymi podskarbi w. k., rzucajcy

„numizmata" ludowi; nastpnie pose cesarski, poyskujcy
zotem, otoczony swymi paziami i lokajami w liberyi pso-

wej z niebiesk podszewk; za nim król w otoczeniu gode

wadzy najwyszej. I tak ksi Dymitr Winiowiecki niós

jabko, Sobieski bero, wojewoda sandomierski Taro, koron
Sieniawski i Bieliski byli tu przy królu z chorgwi i mie-

czem go3'm. Król jecha na biaym neapolitaskim koniu

(dar Lubomirskiego?); otaczao go 50 drabów, 18 kamerdy-

nerów, 60 pachoków, w barwie niebieskiej. Z tyu zamykaa
pochód druga chorgiew usarska z óto -niebieskiemi ko-

piami; za ni szo jeszcze 10 lokai i trzy karety.

Wszedszy do ratusza, król przywdzia strój korona-

cyjny, a nastpnie wstpi na podwyszenie i zasiad na

majestacie. Po wysuchaniu przysigi, skadanej przez urzdni-

ków miejskich, pasowa kilku mieszczan na „Zotych ry-

cerzy" i powróci na zamek.

Tak wic stao si zado wszelkim wymaganiom praw

*) Theatr. Europ. X, 51-2 naznacza skadanie wadzy i przy-

sigi przez prymasa w senacie na dzie 1 padziernika, ale Chrapo-
wi c k i , s. 158 zapisa przysig senatorów pod dniem HO wrzenia przed

wyjciem na rynek. JiJaley przyzna mu suszno naprzód dla tego, e
notatki swoje robi na wieo, codziennie, koczc zawsze wzmianka

o pogodzie, a potem, e stosownem byo, aby przysig skadali senato-

rowie przed mieszczanami, a prymas przed wszystkimi senatorami. Za-

wadzki 62
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i zwyczajów. Micha by ju królem prawowitym, „wolnymi

gosami tego znamienitego królestwa, wedle ustaw i oby-

czaju przodków" obranym z „najwiksz zgod i powszechn

radoci", obecnie „w bazylice w. Stanisawa" przed wiel-

kim otarzem przez arcybiskupa gnienieskiego, prymasa

i pierwszego ksicia w królestwie „Olejami witymi na-

maszczonym i koron królewsk , któr zwykle wszyscy

królowie polscy od najdawniejszych czasów bywali korono-

wani, wedle obrzdku rzymsko-katolickiego, w asystencyi

nuncyusza Apostolskiego, w obecnoci i na oczach senatu,

posów ziemskich oraz wielu dostojników, urzdników i mie-

szkaców królestwa ozdobionym i uwieczonym", nareszcie

przysig „przytomnych panów senatorów oraz innych do-

stojników i urzdników tak królestwa jak W. Ksistwa Li-

tewskiego, miasta Krakowa i wielu innych" w wiernoci ich

ubezpieczonym za wzajemnem zaprzysieniem „praw, przy

wilejów, swobód duchowiestwa i stanu wieckiego, pry-

watnych i publicznych^. Obwieszcza o tem ludzi wszystkich

stanów i wszelkie urzdy z wysokoci tronu, zasiadajc na

sejmie koronacyjnym w dniu 3 padziernika 1669, obejmo-

wa rzdy i nakazywa, aby przywróconym by, po usuni-

ciu urzdów bezkrólewia, zwyky bieg spraw i wymiar spra-

wiedliwoci 1).

Któby mia teraz odmówi mu uznania, posusze-

stwa i wiernoci wobec takich tytuów prawowitoci i tak

witych wzów w spoeczestwie, posuwajcem prawowier-

no a do przeladowania rónowierców ? Jeeli prawdziw

by miaa powtarzana od stu lat maksyma, e nie królem,

ale prawem Polska stoi, to wanie teraz znalazy si wszyst-

kie warunki do urzeczywistnienia tej maksymy w praktyce.

Majestat ubogiego, nie bystrego rozumem króla rodaka nie

zagraa wolnoci: wic naleao przypuszcza, e panowanie

jego stanie si er marzonego szczcia dla narodu, a przy-

najmniej dla szlachty.

^) Vol. Leg. V. fol. 40, Denunciatio Regis Coronati.
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Alici cudownemu wybracowi posowie szlacheccy na

wstpie dali wcale nie atwe zagadnienie: królowa z liberum

veto, zastosowanem do spraw prywatnych pieninych ; oli-

garchowie za drugie, niemniej trudne: królowa pod usta-

wiczn grob detronizacyi.

Nie byo dotd w Polsce przykadu zrywania sejmów

koronacyjnych: teraz dopiero zaszed taki wypadek: Wedle
upowszechnionej tradycyi sprawc by kulawy Olizar, pod-

sdek ziemski kijowski, nasadzony przez kogo z mono-
wadców: Sobieskiego, Zamojskich, Szczsnego Potockiego^

albo, jak mniema Kochowski, przez nadzwyczajnego posa

francuskiego de Lionne'a.

Zbadajmy t spraw, o ile pozwol krótkie dyaryusze^

albo raczej notatki z obrad sejmowych.

Otwarcie sejmu w izbie „pod gowami" (rzebionemi na

stropie), zwanej „Laskowice", przyciasnej i niedostatecznie

zaopatrzonej w awy dla posów, odbyo si d. 1 padzier-

nika 1669 r. pomylnie, gdy odrazu obrany zosta przez;

aklamacy marszaek sejmowy — Andrzej Krzycki, podko-

morzy kaliski, nie bardzo wymowny, lecz sawiony szeroko-

w opowiadaniach o elekcyi, jako rzekomy wynalazca Piasta,

Michaa Winiowieckiego. Do uwagi zalecamy zapisan przez

Chrapowickiego wiadomo, e niektórzy posowie dali wy-

sania deputacyi do króla, aby nie rozdawa nikomu waku-

jcych urzdów i dóbr, dopóki nie bd zaspokojeni wy-

gnacy, których sprawa winna by zaatwion przed wszel-

kiemi innemi.

„Wygnacy, exulanci, exules" — to szlachta z woje-

wództw Kijowskiego (z powiatem Starodubowskim), Czernihow-

skiego i Smoleskiego, która po oderwaniu tych krajów od

Rzeczypospolitej utracia posiadane w nich dobra ziemskie,,

bo wyniosa si na mieszkanie w granice Korony lub Litwy^

oznaczone traktatem Andruszowskim. Mogliby pozosta pod

rzdem carskim; w takim razie utrzymaliby si przy ma-
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jatkach, lub dostaliby na zamian inne w gbi pastwa
moskiewskiego przy praktykowanem tam przesiedlaniu mie-

szkaców ^). Wychodzc z tego zaboru, z tych tak zwanych

awulsów, okazali zapewne jakie przywizanie, jaki silniej-

szy pocig do Ojczyzny: ale dlaczegó wystpowali z pre-

tensyami, aby ta Ojczyzna dawaa im za to inne dobra i pie-

nidze ? Rozumiemy nadanie wsi i wok z królewszczrzn

prawem dziedzicznem siedmiu osobom, z województwa smole-

skiego i powiatu ptarodubowskiego emigrujcym, jako „dobrze-

Ojczyznie zasuonym" i gotowimy uzna podany przytem

w konstytucyi motyw, e „osobliwego zawsze respektu za-

sugi i wielkie straty ludzi rycerskich, dobrze w Ojczynie

zasuonych potrzebuj" : ale nie daje si usprawiedliwi ani

ze stanowiska prawnego, ani z politycznego dyplom, wydany
w r. 1667 i na sejmie zatwierdzony, wzgldem zapewnienia

30-tu tysicy z. rocznej intraty wszystkim na ogó „wy-

gnacom" z Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny -). Jaki
obowizek ma Ojczyzna wynagradza tych, którzy zasugami

adnemi wykaza si nie mog, a sprawowaniem si swojem

w tych krajach przyczynili si raczej do utraty ich, ni do-

obrony? Tylko niewaciw i niepolityczn czuoci dla

krwi szlacheckiej daje si tómaczy „konsolacya" wygna-
ców, którzy wygnacami politycznymi nie byli, skoro do

swojej Ojczyzny wracali, a niektórzy, jak Chrapowicki^

mieli w niej po kilka jeszcze wiosek dziedzicznych i dzier-

') Chrapo wic ki str. 102, sam nalecy do exulaatów, miat

doniesienie d. 10 kwietnia 1669, e „wojsko moskiewskie przyszo pod

Smolesk, sknd wszystkich szlacht i mieszczan chc do Moskwy wypro-

wadzi, a na ich miejsce Moskw i Tatary osadzi". To przesiedlenie

zastosowane byo zapewne tylko do Smoleska, jako twierdzy wanej
pod wzgldem strategicznym.

^) Vol. Leg. IV fol. 996 tit. Consolatio esulibus etc. fol. 918 tit.

Approbatio diplomatis etc. : Dyploma województwom kijowskiemu z po-

wiatem starodubskim, czernihowskiemu z powiatem nowogrodzkim dane

rk Naszego Najwieleb. X. Prymasa i Ur. Marszaka poselskiego podpi-

sane, autoritate praesentis Conventus in toto apprubiijemy. Semego dy-

plomu nie czytalimy; znamy go tylko ze wzmianek w gosach sejmowych.
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aw. Ponieli oni wprawdzie straty majtkowe, ale std nie

wynika, aby pastwo miao ich „chlebem dobrze zasuonych
obdarowjT-wa z uszczuploneo^o territorium. Nawet filantro-

pijne kolonie, jak argentyska barona Hirscha, nie udzie-

laj darmo przybyszom gruntów, do zagospodarowania prze-

znaczonych. Wic patryotyczna tsknota za ojczyzn u „wy-

gnaców" kijowskich i czernihowskich przeistaczaa si na

spekulacy, pewniejsz i korzystniejsz , ni w emigracyi

ydów do pastwa amerykaskiego. Dodajmy jeszcze, e
Ts^ traktacie Andruszowskim oznaczonem zostao wynagro-

dzenie za odchodzce do pastwa moskiewskiego dobra

szlachty polskiej w sumie miliona z. (=200.000 rubli),

e ten kapita wypacony zosta w dobrej monecie, i e po-

dziaem jego midzy osoby interesowane trudnia si spe-

cyalna komisya w Warszawie. Widzielimy, e zapacia po

kilkadziesit tysicy Sobieskiemu, Winiowieckim i innym
panom. Powinna bya wszystkich obdzieli w jednakowym
stosunku, nie za obarcza Rzeczpospolit brzemieniem do-

datkowego wynagrodzenia w sumie pó miliona z.; tyle

bowiem reprezentowaa intrata roczna 30.000. liczona jako

6^0 od kapitau.

Sentymentalne traktowanie tej sprawy na sejmie 1667 r.

wizao si zapewne z fikcy prawno-pastwow utrzymania

awulsów w skadzie Rzeczypospolitej, pomimo odstpienia

ich w naturze carowi. Traktat Andruszowski by tylko 13-sto-

ktnim rozejmera: wic stosunki i granice dwóch pastw
mogy si zmieni w r. 1680 przy wznowieniu wojny, lub

zawarciu pokoju wieczystego. W oczekiwaniu pomylniej-

szych wypadków utrzymano wszystkie urzdy duchowne

i wieckie, kazano sejmikowa nawet: szlachcie kijowskiej

i czernichowskiej na Woyniu, a smoleskiej w Wilnie. Ale

ju od czasów Zygmunta III odbyway si sejmiki inflan-

ckie na Pradze pod Warszaw, a przecie Inflanty pozosta-

wyy w mocy Szwedów. Dla odzyskania utraconych krajów

trzeba byo zdoby si na polityk wytrwaa, praktyczn,

energiczn, wojownicz, nie poprzestajc na fikcyi, która



PRZrSlKaA NA WIERNO MICHAOWr. 265

miaab}' wtedy warto historycznego wspomnienia o wielkoci

pastwa polsko-litewskiego, gdyby w sercach szlachty owo-

czesnej budzia msk wol do odzyskania tego, co postra-

daa pod ostatnim z Wazów. Bezczynne za nadzieje, a ra-

czej urojenia przyniosy tylko szkod. Czernihowscy, ki-

jowscy, smolescy wojewodowie, kasztelani i wszelacy urz-

•dnicy ziemscy nosili czcze tytuy, jak biskupi in partibus

inlidelium, a posowie, zasiadajc na awach sejmowych bez

instrukcyj, wyi'aajcych rzeczywiste potrzeby lub interesy

ludnoci, uywali wielkich praw reprezentacyi narodowej na

rzecz interesów osobistych i prywaty.

Xa tyra Avanie sejmie koronacyjnym posowie exulanci

kijowscy i czernichowscy zwizali si w band, która miaa

wymusi na Rzeczypospolitej wykonanie otrzymanegow 1667 r,

dyplomu, przeszkadzajc zaatwieniu wszelkich innych spraw,

chociaby najwikszej dla narodu wagi. Wnosili swoje pre-

tensye 2-go, 3-go padziernika po powrocie z ceremonii ca-

owania rki królewskiej, zagadali i nastpne posiedzenie

o- go padziernika. Podbudzajc nizkie, egoistyczne instynkta

w kolegach, wywoali bah kótni o gospody dla posów,

poniewa stanowniczowie królewscy, za wiele stancyj zabrali

<ila dworu ^). Xa 5-tem posiedzeniu d. 7-go padziernika,

podkanclerzy Olszowski odczyta propozycye od ti'onu t. j.

mow tronow, która powinna bya sta si programem czyn-

noci sejmu, jako to: 1) doprowadzenie Kozaków do posu-

szestwa i odzyskanie Ukrainy, 2) zacienienie przymierza

z carem moskiewskim i udzielenie stosownego penomocnictwa

komisarzom, którzy rozpoczli ju dawniej rokowania w tym

kierunku, a nawet wyprawienie poselstwa nadzwyczajnego

do Moskwy, 3) obmylenie funduszu na „haracz" dla Tata-

rów za drugie pórocze, gdy opacony by tylko do . Jana,

4) zbudowanie kilku fortec na granicy, a szczególnie zaopa-

trzenie naleyte Kamieca i Lwowa w potrzeby wojenne,

b) uchwalenie podatków na od dla wojska koronnego oraz

') Chrap o wic ki str. 159— 161.
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obmylenie wypaty 3,300.000 z. wojsku litewskiemu i t. d '),

Byy to przecie sprawy niezmiernego znaczenia, naglce^

gardowe niemal. Dla wyraniejszego wywietlenia ich od-

czytano list baszy sylistryjskiego z zawiadomieniem, e Do-

roszeko podda si pod wadz sutana, i punkta, które

miay by od Kozaków na sejm elekcyjny podane, lecz nie

zostay przysane, pene wygórowanych roszcze i przewro-

tnoci 2).

I có? Zamiast skupienia caej usilnoci na zaatwienia

tak palcych kwestyj, izba poselska zabawiaa si drobiaz-

gami, niegodnemi prawodawczego zgromadzenia: niedostar-

czeniem gospód, nielegalnoci uniwersau prymasowskiego,

zwoujcego jaki sejmik na 30 sierpnia, zabiciem jakiego

pachoka , napadem dworzan podskarbiego Morsztyna na

stancy jakiego posa. Dugie a nieuyteczne mow}' wido-

cznie zmierzay do przeszkadzania dyskusyi powaniejszej

^

do obstrukcyonizmu. Król wzywa ju pojedynczo exulantów

na narad 11 padziernika: czem daliby si ukontentowa

i jakim sposobem sejm do pomylnego zakoczenia dopro-

wadzi? Wywieciy si karty nareszcie na posiedzeniu

d. 16 padziernika; wakowao starostwo kronieskie, a król

nadal je Tarle, wojewodzie sandomierskiemu, zamiast odda
je na zaspokojenie „wygnaców". Posowie sandomierscy, owi

przywódzcy republikanizmu narodowego, zahaczyli o interesie

publicznym i stanli w obronie interesu wojewody swego.

A posowie wygnacy w liczbie 8-u, mianowicie: kijowscy,

czernihowscy i sprzymierzecy ich , bracawscy, powstali

z miejsc swoich, jakby na komend, i wyszli z izby. Król

stara si uspokoi izb obietnic, e nakoni Tar do zrze-

czenia si tego Krosna, ale Woronicz i Olizar upierali sir

wic nazajutrz sejm by ju nieczynnym, 18-g'> równie nie

udao si przywróci; obrad z powodu nieobecnoci posów

*)Theatr. Europ. X, 52' i Zawadzki 66 podaj te pro-

pozycje zgodnie co do treci; pominlimy kilka mniej wanych.

^) C h r a p ow i c ki, 162: wszystko zdrajc niesprawiedliwi©

i paszkwilnie popisali.
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bracawskich; dopiero 19-go wrócili wszyscy i marszaek

podniós znów lasi ^).

Ale wrócili z wikszemi wymaganiami i ze mielszemi

nadziejami wytargowania czego wicej na stanach sejmu-

jcych. Marszaek sejmowy, zagodziwszy kilka gosów opo-

zycyjnych i uzyskawszy zgodne przyzwolenie, poprowadzi

posów „na gór" przed króla ; zaleci mu do askawego

uwzgldnienia los „wygnaców" i wynagrodzenie dobrze „za-

suonych", a przytem wrczy piecztarzom spis wszystkich

wakujcych w tej chwili królewszczyzn w Koronie i Litwie.

Odpowiedzia od tronu Olszowski — co prawda, nietakto-

wnie — e byoby z krzywd dla Tary ustpienie Krosna^

gdy inni, podobnie obdarowani królewszczyznami, nie zwróc
swoich przywilejów. Wnet powsta rozruch; wszyscy poso-

wie porwali si do wychodzenia z protestacy ; z trudnoci

udobruchali ich senatorowie. Przed tronem jedni padali na

kolana, dzikujc za otrzymane nadania, drudzy z lamentem

nad nieszczsn dol wygnaców. Wreszcie nastpio owiad-

czenie od tronu, e król Im rozda askawie wszystkie kró-

lewszczyzny, jakie zawakoway od czasu zaprzysienia

pac'tów convent'ów, i e wynagrodzi Tar za ustpienie

Krosna, co porczali prymas i biskup kujawski. Uspokoili

si posowie i wznowi si bieg obrad normalny. Wyznaczono-

deputacy do rewizyi skarbu koronnego. Potem Pac, kan-

clerz litewski, od tronu ogosi nazwiska tych, którzy otrzy-

mali od króla urzdy i dobra w W. Ksistwie Litewskiem.

Tu nowa powstaa zawierucha: zaprotestowali „wygnacy'^

posowie smolescy, starodubowscy i sprzymierzecy ich^

pooccy. Wyszli gromad z sali. Tymczasem zacz mówi
prymas, rozpoczynajc vota senatorskie, lecz gdy zaczto-

odwoywa marszaka do powrotu na dó, zapyta: czy pro-

testacy zapada? Otrzymawszy twierdzc odpowied, zaraz:

zrzek si swego gosu. I nie dziwr wszak przed kilku go-

*) Z a w a d z k i 73: universi consurgentes... velut signo dato ex-

cesserunt. Chrap.: 164, 165.
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<lzinami Pieniek, sawiony jako „m znakomity rozumem

i sztuk krasomówcz", rozwodzi si nad wanoci prote-

stacyi, nazywajc j jednym z trzecli tajników wolnoci

(arcana libertatis). równowanym wolnej elekcyi i prawu

neminem captivabimus ^).

Przecierajc oczy chcielibymy dostrzedz, czy ten kra-

somówca na prawd by przekonany, e sprawa wolnoci

czy si z wydzieraniem dóbr pastwowych na rzecz kilku-

nastu lub kilkudziesiciu szlachciców? Jeli tak, to zale-

pienie jego jest wiksze i gorsze ni Fredry, który przecie

nic podobnego nie napisa w swej teoryi liberi veto w r. 1660.

A gdy nowe rozumowanie znalazo posuch w izbie posel-

skiej i w senacie, wypadnie stwierdzi, e choroba umysowa
zrobia zatrwaajce postpy ku pogorszeniu w cigu jednego

dziesiciolecia. Odezwa si nawet jeden gos trzewicy:

d. 29 padziernika Olszowski, wotujc jako senator, wytó-

maczy, e „taka atwo zaburzania obrad i taka samowola

zdemoralizowanych charakterów staje si wad waciw naj-

gorszemu niewolnictwu". Poda nawet sposób okieznania

takich naduy wolnego gosu nastpujcy; jeeli pose dla

bahej sprawy rozerwie sejm, niech wolno bdzie pozwa go

przed Trybuna koronny, a jeli ten rodek niepodoba si,

to nieche izba poselska skarci go sdem nadzwyczajnym

(judicio extraordinario 2). I ta ogldna, umiarkowana, atwo

wykonalna rada pozostaa bez skutku, nie wywoaa nawet

adnej dyskusyi! Wic szerzy si dalej bandytyzm polity-

czny samolubów, zbrojny w szalone liberum veto, a zmie-

rzajcy do rabowania i szarpania wasnej Rzeczypospolitej.

Ratowa ludzi z takiego bagna mona tylko przyka-

dem ofiarnoci i powicenia interesów osobistych dla narodu,

I

*) Za podstaw wykadu suy nam Zawadzki s. 75 — 79, wcale

wystarczajcy w przedstawieniu dyskusyi, tylko wymagajcy uregulowania

dat, podawanych wedle rzymskiego kalendarza, le zrozumianych i b-
dnie stosowanych.

^) Zawadzki 83.
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a do takiego obowizku przed innymi powinien by poczu-

wa si król, cudem obrany. Ani on wszake, ani matka jego

nie mieli serca po temu. Przyszli znów Zamojscy ze swoj
spraw o spadek po ordynacie Janie, a ksina jejmo Wi-

niowiecka upieraa si mocno przy swoich prawach czy

pretensyach, zasigaa rady yczliwych sobie senatorów, pro-

cesowaa si przed wydelegowanymi sdziami na tym sejmie

i nie przyjmowaa kompromisu ^). Dla kogó bronia z tak
wytrwaoci owej Zamojszczyzny ? Jeli nie przewidywaa

swego zgonu w tak krótkim czasie w jakim nastpi (10

kwietnia 1672), to musiaa rozumie, e poudnie jej ycia

mino, a widzc jedynaka swojego na tronie, moga si nie

troszczy o jego wyywienie, o wyposaenie jego potomstwa,

chociaby zamierzone maestwo jego stao podnem jak

najobficiej. Po wyrzeczonej na sejmie elekcyjnym, lubo nie-

uwzgldnionej wówczas protestacyi Zamojskiego, matka kró-

lewska uporem swoim wiadomie naraaa sejm na zerwanie;

bo Zamojscy mogli powtórzy swoje liberum veto. Czy
godnem to byo niewiasty „serca i rozumu mskiego" przy

wysokiej cnocie, za jak uznawali j spóczeni? 2).

Wród zapasów takich o majtki i wakanse nie mogli

te zapomnie o sobie najpojtniejsi wychowacy Ludwiki

Maryi, którzy nietylko przegrali swoj party w polityce,

ale postradali swoje pensye francuskie od czasu elekevi

i wyjazdu Bonzy'ego, chocia bowiem z decyzyi Ludwika XIV

*) C h r a p o wi c ki s. 165, 170 br u Winiowieckiej d. 17 pa-

dziernika na konferencji w sprawie Zamojskiej, potem 25 padziernika

na naradzie ugodowej, w której brao udzia ze 20 senatorów, a która

nie doprowadzia do porozumienia ; nareszcie 26 padziernika zasiadano

na sprawie Zamojskich i znowu „niliil conclusum".

-) W „Rozmowacli zmarycli Polaków y Cudzoziemców, w których

róne, ile sekretniejsze ich za ywota dzieje i cyrcumstancye s zebrane"

(Bibl. Staroytn. Pisarzy pols., przez Wójcickiego t. VI str. 87)

Winiowiecki mówi do Króla Jana III: „Wiedzie musisz, em mia za

sob Gryzelli Zamoysk, cale nie urodn, ale serca y rozumu mskiega

przy wysokiey cnocie... posagiem powabn" .
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miay by utrzymane dla Pramowskiego, Morsztyna i So-

bieskiego, lecz wypata ustaa ^). Nie mogli si spodziewa

po tym tak niepodanym dla nich królu obfitych ask
i coraz nowych obdarowa, gdy nie byli pytani o rad, nie

mieli udziau w zaatwianiu czynnoci „pokojowych" czyli

gabinetowych króla. Zapewne bez jego wiedzy, ale silnie

podrani ich musiao kazanie, syszane u Franciszkanów

d. 6 padziernika, w którem ksidz Arbek, akademik za-

mojski, a wic uniony suga ksinej -matki, urga tym?

którzy si przeciwili obiorowi najjaniejszego pana, Micha-

a -). A jake przykro im byo widzie Dembickiego w roli

doradzcy królewskiego, nie odpowiadajcej wcale jego skrom-

nemu urzdowi ziemiaskiemu! Kaznodziej zostawili w spo-

koju, ale przeciwko temu przywódcy gromady szlacheckiej,

zuchwaemu pogromcy oligarchów, autorowi niedawno roze-

sanego do sejmików pisma, wystpili z oskareniem i król,

syszc potpienie z ust 15-tu senatorów, widzia si zmu-

szonym upowani Sobieskiego, aby zabroni mu wstpu na

pokoje królewskie ^). Morsztynowa pragna, aby Sobieski,

posugujc si wadz marszaka, wyrzdzi co gorszego

„tej mierdzcej brodzie", lecz „zwyka dobro i askawo
jego" nie wróya tej pociechy. Sobieski zachowywa si

spokojnie i niedbale: oddawa wizyty, bankietowa, polowa.

Marysieka za przymilaa si nawet do króla Michaa, przy-

') Far ges: Recueil des instructions donnees aux ambasadeurs et

ministres de France 1648—1789... Pologne I. str. 131: EUes n'ont point

ete payees depuis 1669 quelques demandes que ceux. qui les touchaient

«t particulierement- le Grand Tresorier en aient faites.

*) C h r a p o w i c k i str. 1 62

^j Zawadzki s. 81 spraw t wyprowadza st.d, e Dembicki

po przyjedzie posa francuskiego Lionne'a mia wyjawi pewnemu sena-

torowi sekret o naradach nocnych i w licie nazwa prymasa pierwszym

twórc fakcyi, lecz na to nie wystarczyoby^ podobno czasu przed dniem

zerwania sejmu. Zdaje si, e powodem do oskarenia by ów list do

sejmików, o którym z oburzeniem wspomnia Sobieski, piszc 28 sierpnia

do Lubomirskiego.
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pominajc mu dawniejsze swoje aski i fawory w Zamociu,
gdy bya jego stryjenlc ij.

W ostatnicti dniach, mianowicie 26-go padziernilia

niespodziewanie pojawi si w Krakowie nadzwvczajny pose
króla francuskiego, kapitan lekkiej jazdy (chevaux lógers),

pan Ludwik de Lionne. 22 letni syn ministra spraw zagra-

nicznych. Hugona de Lionne -). Przywozi list od Ludwika XIV
i mia ustnie wyrazi rado, jalciej dozna JKMo z obioru

Michaa, zapewniajc zarazem o „doskonaej przyjani, sza-

*) Morsztynowa w listach swoich, pisanych do opata Courtois

1. Luk. XIX k. 13, 16, 18) z Krakowa d. 12, 19, 27 padziernika

1669 ze zjadliwa zociwocia rozpisuje si o „tej Megierze" t. j. Mary-

siece, e „nie majc przy sobie wielbicieli , martwi si i robi sodkie

oczy do króla bardzo widocznie, lecz, pomimo najwikszych wysile. a-
dnego prawie nie osiga skutku. Sobieski, wedle swego zwyczaju, bardzo

pilnie oddaje si wielkim pracom swoim: polowaniu, kolacyom, bankietom,

wizytowaniu dam; pierwej umrze, ni si odmieni. A duo jest zabaw

3ia pocztku tego nowego panowania. Kupcy nawieli wiele piknych

i rzadkich rzeczy, jakby na jarmarku w St. Germain; tylko kupujcych

jest mao, bo nie masz pienidzy (car nie masz de Targent). Sobieska

dostaa pozwolenie sprzeda starostwo swoje, wic niedugo bdziecie ja

mieli we Francyi. Okrutnie umizga si do króla (elle fait amour terri-

blement au Roi) ; daa mu bransolet, wygadujc niesychane rzeczy (avec

des discours extravagans). Sobieski wybiera si na Kalwary, a ona jego

zostaje tutaj". Pokazuje si, e pani Morsztynowa z Gordonów bya te
dobr Meger. wywiczon w plotkarstwie i oszczerstwie. Wprowadzia

ona w bd Szujskiego (Pierwsze zwizki polskie z hr. St. Paul de

Longueville w Dzieach t. IV, 188S str. 1^5), gdy upatrywa lekkie wy-

rzuty za kokietery wzgldem Michaa w licie Sobieskiego z d. 8 maja

J671 drukowanym u Helcia na str. 22G— 227. Wskazany ustp tego listu

odnosi si do dawniejszego czasu, kiedy Marysieka bya Zamojsk.

„Król Im da si z tem sysze, e go nikt nie moe ze mn pojedna

tylko sama W ; aski i fawory, które uznawa od Wci podczas swej

w Zamociu je.-»zcze rezydencyi, bardzo depredykuje i o swojej dawnej

<:zsto przed damami powiada inklinacyi".

') Far ges op cit. str. 112 na podstawie pamitników Saint Si-

mon'a; z daty mierci 22 wrzenia 1708 w w 62-m roku ycia wypada,

e w r. 1g69 Ludwik de Lionne ukoczy lat 22 wieku. Dzie przyjazdu

oznacza Gans w raporcie z d. 2G padziernika 1669 „Diesen Tag ist ein

franzosischer Envoye... angelangt. (H. H. u St. Archir.j.
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cunku i chci zachowania dobrego stosunku, zaofiarowanego

w licie, który od króla polskiego by dorczony przez ka-

walera d'Arquien. Zbyt póne dorczenie tego listu, we wrze-

niu, stao si przeszkod, do przygotowania „innej demon-

stracyi" na obrzd koronacyi ^).

Monaby si wprawdzie domyli, e król francuski

znalazby, gdyby chcia, powaniejszego wiekiem i rang
przedstawiciela: lecz niepodobna zarzuci niestosownoci wy-
boru. Wszak i kawaler d'Arquien nie posiada lepszych,^

a nawet równych kwalifikacyj: dowódca frei-kompanii raj-

tarskiej z wojska polskiego, by poddanym Ludwika XIV
i, dorczywszy list Michaa, pozosta we Francyi, wstpi do

wojska francuskiego: wic speni raczej posug kuryeraj

ni posa królewskiego. Ze strony francuskiej wywiadczon
bya w t3^m razie nie tylko wzajemno, ale i wiksza grze-

czno, gdy uwzgldnimy jeszcze doznane podczas sejmu

elekcyjnego upokorzenia, o których w instrukcyi poselskiej

zaledwo lekkie odbio si przypomnienie, mianowicie, w na-

kazie, aby de Lionne nie budzi jakichkolwiek podejrze

w sejmujcych Stanach, aby podawa za jedyny cel przy-

jazdu swojego komplementowanie króla Michaa, i eby nie

duej bawi w Krakowie nad om dni. Nie mia wizytowa
innych ambasadorów, tómaczc si brakiem stosownego

wyekwipowania.

Za tyle uprzejmoci dyplomacya francuska poracho-

waa sobie pewn remuneracy, ale nie uciliw: wyjedna
u króla Michaa prezent do kapelusza kardynalskiego dla

Bonzy'ego. Ten praat po powrocie do Francyi umia wytó-
maczy si gadko z niepowodze swojej czteroletniej pracy

w Polsce i pozyska wielce askawe wzgldy u swego króla,.

gdy wkrótce otrzyma jedno z najbogatszych w Europie

biskupstw — Tuluz, rekomendacya za dla niego do pre-

') Memoire dti Roi poiir servir d'instruction au Sierer de Lionne-

d. 2i wrzenia 1669 Chambord u Farges'a s. 114 i w T. Luk. X1X^

k. 11, a listy Ludwika XIV do Michaa na karcie 8.
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zenty kardynalskiej bya sformuowana w tonie bardzo na-

tarczywym. De Lionne mia przedstawi t spraw królowi

na zakoczenie audyencyi, jako prób przyjani dla Lu-

dwika XIV; nadto mia by u podkanclerzego Olszowskiego

i u marszaka nadwornego Branickiego z obietnic wdzi-

cznoci i zapytaniem o rezolucy, oraz u ksiny matki

z owiadczeniem szacunku i yczliwoci królewskiej (de son

stime et royale bienveillance) z podzikowaniem IKMci za

wstawiennictwo do syna, a tytuowa j „Altesse", wreszcie

u arcybiskupa Pramowskiego z prob o poparcie. Do ma-
onków Sobieskich ju wczeniej, zapewne przez kuryera,

byy wysane list}^ pod d. 19 wrzenia: do niego reskrypt

samego Ludwika XIV z tytuem „kuzyna", z powoaniem

si na „przyja", z obietnic „szczególnych dowodów wdzi-

cznoci" za gorce poparcie interesów biskupa beteraskiego;

do niej — list ministra de Lionne'a z zawiadomieniem, e
IKM powikszy pensy ma do 20.000 liwrów i ofiaruje

mu wstg orderów swoich ^). Tylko Francuz potrafi tak

zgrabnie pokry komplementem gniewne oburzenie, z jakiem

wspominali o Marysiece tene de Lionne i sam Ludwik XIV
w poufnych depeszach subowych.

Mody pose mia jeszcze nakazane sobie wizytowanie

Fantoniego, Denhofa i jego ony, kanclerza Leszczyskiego,

stolnika Wielopolskiego i pani Wielopolskiej, obojga Sobie-

skich dwukrotnie, t. j. z wizyt poegnaln, i Morsztyna.

Tego ostatniego naleao prosi o informacye i zapewni, e
Ludwik XIV zachowuje dla zaufanie i yczliwo. Celem

tych wizyt bya ju nie sprawa Bonzy'ego, ani przyja dla

króla Michaa, lecz odywienie stosunków z najgorliwszymi

czonkami stronnictwa francuskiego i poechtanie niezado-

wolonych z nowego rzdu, co uwidocznia paragraf instrukcyi,

zakazujcy wizytowania Krz. Paca, zaufanego obecnie do-

radcy królewskiego, i ony jego ^). Niewtpliwie pose otrzy-

^) Teka Lukasa XIX k. 5 i 6.

^) Farges str. 115, 116.

Korzon. Sobieski. T. II. 18
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ma dokadniejsze ustne wyjanienia od swego ojca —
ministra.

W razie gdyby król Miclia chcia zatrzyma posa,

dajc wyran obietnic przychylnego zaatwienia proby

o kapelusz kardynalski , wolno byo zabawi w Krakowie

duej. Jako dane przedstawienie do papiea zostao wy-

sane ^) i de Lionne zabawi duej: najmniej dni 15. a moe
i póczwarta tygodnia do 2U listopada ^j. Pierwsza jego

audyencya trwaa dwie godziny; d. 27 padziernika by za-

proszony na obiad. Czy mówi z królem o maestwie
jego? Nie wiemy. Instrukcya, przewidujc tak rozmow
na temat zwizku maeskiego z arcy -ksiniczk austry-

ack, nakazywaa odpowied wymijajc: e Ludwik XIV
bdzie zadowolonym z tego wszystkiego, co si królowi Mi-

chaowi podoba , lecz polece w tym przedmiocie posowi

adnych nie udzieli. Micha za w uniwersale styczniowym

1670 r. mówi o proponowanych mu dwóch ksiniczkach

francuskich ^). Miaaby taka propozycya przyj w drodze

korespondencyi listownej? Prawdopodobniej sza, e uczyni

^) Zauski Epist. Ji. fam. I, 224.

*) Raport d. 9 listopada byl datowany jeszcze z Krakowa jest w T.

Luk. XIX k. 23, 26; przypuszczajc, e tego samego dnia Lionne wy-

jecha, otrzymujemy od 26 padziernika dni pitnacie, ale Mayerberg
pisa 23 listopada 1669: Nuncius Aplicus nudius tertius praecessit, Galli-

cus de Lionne eadem die discessit, a wic 20 listopada.

^) Zauski Epist. h. fam. I s. 224 z dat bdn 24 Jan. Tekst pol-

ski z dat niewypenion (d. stycznia) by zaczony przez Mayerberga

do raportu z dnia 15 stycznia 1670 r. i znajduje si w plice Polonica 1670

H. H.u. St Archiy w Wiedniu. Ustp w mowie bdcy ma takie brzmienie:

^Skoro tylko przez wolne gosy Uprzeym.y Wiernoci W. W. posadzeni Jeste-

my na tronie królewskiem, róne Matrimonia od rónych proponowane byy.

Pokazywano nam drog zpowinowacenia si z Francy, obiecujc 20 mi-

lionów posagu z Madamosell d'Orleans. Bya in ore siostrzenica zmarey

Królowey ley M. Ludwiki. Miaa te swoie od niektórych zalecenia y pro-

moti od Franciey Xina ley Mc Neyburska. Do których partitow

emy si nie skonili, nie tylko nas od tego privatne respecty, ale nay-

bardziey publicae Tran^uillitatis studium odwodzio".
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J de Li'">nne, otrzymawszy moe póniejszej daty dodatkowe

do instrukcyi polecenie, bo niepodobna przypuszcza, aby

król ogasza narodowi rzecz zmylon, eby si kompromi-

towa kamstwem publicznem. W owej chwili sprawa ma-
eska nie bya jeszcze rozstrzygnita; odjedajc, mody
Francuz móg sobie winszowa powodzenia, chocia dorad-

cami królewskimi byli Pac, Olszowski i Branicki — „wszyscy

trzej nieprzyjaciele Francyi".

De Lionne wywióz z Krakowa jeszcze ciekawsz wia-

domo, e przyjaciele Francyi utworzyli sprzysienie, e
spisali jaki akt unii (union), podpisali si na nim i zaprzy-

sigli pod grob morderstwa (assassiaat) za wystpienie

ze spisku lub za wydanie tajemnicy, która nie miaa by
powierzan nawet onom. Do udzielenia wiadomoci pomidzy

sob rozdali sobie wzajemnie klucze do cyfr. De Lionne

nie by obecnym przy naradzie i nie widzia samego aktu;

wie o nim tylko z ustnych owiadcze. O pobudkach wie

tyle, ze spiskowcy s rozwciekleni] (enrages) na rzd obe-

cny, który jest despotyczny, jak aden dawniejszy, a po-

zbiwia ich powagi i znaczenia, jakiem dotd cieszyli si

zawsze w narodzie. Drug pobudk miaa by gorca ch
naprawienia „krwawej obrazy", domierzonej Ludwikowi XIV
przez wykluczenie ksicia jego krwi. Trzeci nareszcie byy
jakie obawy, e Micha odda si pod opiek cesarza Leo-

polda i zechce sprowadzi wojska austryackie na 'swoj
obron. Cel nie jest jeszcze wskazany wyranie. Oczekiwan
bdzie decyzya króla francuskiego; tymczasem^, zamawiaj
si tylko posiki chociaby od elektora brandenburskiego

w razie wkroczenia wojsk cesarskich do Polski. Zarysowuje

si wszake zlekka plan d 3troaizacyi Michaa i pose de

Lionne ostrzega, e odmowa opieki francuskiej moe utoro-

wa Karolowi lotaryskiemu drog do tronu. Do sprzysi-

enia weszli od razu, oprócz prymasa wojewodowie: kra-

kowski Aleks. Lubomirski, ruski Jabonowski, kijowski Po-

tocki Andrzej, pomorski Bkowski i kaliski Opaliski; dalej

kasztelan poznaski Gzymutowski, kanclerz w. k. Lesz-

18*
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czyski, podskarbi w. k. Morsztyn, stolnik kor. Wielopolski,

Radziwiowie, Sieniawski, Bidziski, Sobieski i „wielu in-

nych". Spisanie aktu nastpio na dwa dni przed w^^jazdem

kapitana de Lionne ^), a wic po ostatecznem rozerwaniu

sejmu. Data nie daje si oznaczy dokadnie: mieci si

musi pomidzy 7 i 18 listopada. Godnem jest uwagi, e
agent austryacki Gans pisa pod d. 9 listopada o „zwykych
schadzkach" stronnictwa francuskiego ^).

Dla wyrozumienia i sprawdzenia tej relacyi musimy

wróci do dziejów sejmu koronacyjnego.

Po powrocie protestujcych posów cay tydzie jeszcze

zszed na ueraniu si o królewszczyzny : domagano si ju
skontrolowania wszystkich przywilejów, rozdanych od czasu

abdykacyi (1668). albo od daty wystawienia dyplomu dla

wygnaców (1667). Najpowaniej spisywao kade woje-

wództwo rejestra takich królewszczyzn, ju rozdanych lub

wakujcych jeszcze, a na gór do króla nikt i nie chcia

przed ukoczeniem takiego obrachunku. Wic Chrapowicki,

zaliczajcy si sam do wygnaców, ale ukontentowany otrzy-

man wieo nominacy na wojewod witebskiego, a podra-

niony przez jednego z posów litewskich (Szczyta) przy-

mówk osobist, przeprowadzi skromniejszy wniosek, eby
i na gór i zadowolni si królewszczyznami na 30.000

intraty, nie zwaajc z jakiego bd pochodziy okresu. Gdy
nareszcie i Taro ustpi Krosna posza izba poselska d. 26

padziernika na gór dla suchania wotów senatorskich.

W jej imieniu marszaek zaniós do tronu liczne dezyderaty,

których rejestr pisany wrczy podkanclerzemu. Odpowie-

dzia król wanemi usty w najaskawszym tonie, z najy-

czliwszemi owiadczeniami dla stanu rycerskiego. Wetowanie

senatu zaczo si od dugiej i ozdobnej mowy Pramow-

•) Relation de Mr. le comte de Lionne a son retour de Pologne,

decembre 1669, w T. Luk. XIX k. 50—53.

*) Correspondenz des Melchior v. Gans mit Walderode w li. H.

u. St. Archiv w Wiedniu : eonst unterlasset die franzosische faction nicht

Ihre gewohnliche conventicula. *
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skiego, której najwydatniejsz teza byo, e nie da on ze swej

arcliidyecezyi adnych podatków, dopóki nie bd zniesione

hyberny czyli chleby zimowe dla wojska. Inni senatorowie

porzdkiem krzese swoich roztrzsali rozmaite sprawy poli-

tyki biecej i finansowe od d. 29 padziernika a do 2 li-

stopada. Podnielibymy gos Olszowskiego o sprawach ko-

zackich, reformie wojska i ograniczeniu liberum veto, gdyby

osign powodzenie praktyczne. Pomidzy wojewodami

odznaczy si Rey, lubelski, kadzidami oratorskiemi na

cze króla, którego nazwa „danym od Boga (Princeps

a Deo datus). Z kasztelanów warszawski, Ciosnowski zadzi-

wi suchaczy baznowaniem, piewaniem, kaszlaniem i fa-

cecyami. Na kocu, d. 4 listopada, mówili ministrowie. Mor-

sztyn przedstaAvi ndzny stan skarbu koronnego , który

z prowentów ordynaryjnych miewa zaledwo po 457,000 zl.

na rok. Zaradzi tedy naglcym potrzebom Rzeczypospolitej

naleao albo przez uchwalenie duych podatków bezpore-

dnich, albo przez wprowadzenie akcyzy, która w Holandyi

wielki czyni dochód.

No, teraz chyba sejm zabierze si do rozstrzygnienia

tylu spraw publicznych i do uchwalenia potrzebnych kon-

stytucyj.

A wanie! Nazajutrz po wysuchaniu ostatnich gosów,

d. 5 listopada exulanci wszczli znowu spór o pretendowane

królewszczyzny; dali, aby im oddano wszystkie, jakie

zawakoway od daty dyplomu z r. 1667. Nie suchajc pro-

pozycyj pojednawczych, posowie kijowscy wyszli z prote-

stacy, Olizar za gosem aosnym, ze zami na oczach

wygosi protestacy powtórn i wylecia z izby poselskiej.

Sejm zosta zerwany. Byy czynione kroki do porozumienia

si; pi'zez cay dzie nastpny siedzia marszaek przy stole

bez laski; chodzili od niego, od senatu i od króla delegaci

do gospody; izby oczekiway na rezolucy pomylniejsz do

zmroku, ale 7-go listopada wszelka nadzieja znika, ponie-

wa Olizar wyjecha z Krakowa niewiadomo dokd: wic
odwoanie protestacyi i powrót jego do izby stay si niemo-
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liwemi. Olszowski odezwa si z rad: przywróci legaln

moc gosu posom i prawomocno zerwanemu sejmowi, lecz,

nie znalazszy adnego poparcia, zaniecha tego wniosku*

Wyrzekano wprawdzie na Olizara, ale nie szczerze: ukae
si on jeszcze na sejmie nastpnym, znów jako pose, i b-
dzie zaszczycony wyborem do komisyi kozackiej! Nie ciya
na nim bynajmniej ani kltwa, ani pogarda spoeczestwa.

I po cóto przypuszcza ukryta machinacy jakich

monowadców 1) ? Czy podobna, aby Sobieski przekupywa

albo poduszcza Olizara. kiedy ten by wykonawc zmowy,

zawartej przez wszystkich exulantów na pocztku sejmu?

Sam Sobieski zaprzeczy publicznie takim posdzeniom, przy-

taczajc powany argument, e potrzebnem mu byo zako-

czenie pomylne sejmu dla odebrania ze skarbu Rzpltej kilku-

dziesiciu tysicy, wydanych z wasnej szkatuy na potrzeby

wojenne i na upominki Tatarom -). Równie nie poparte

adnym argumentem jest posdzenie Zamojskich, gdy oni

potrafili zakada protestacy sami na sejmie elekcyjnym,

nie uciekajc si do cudzych posug. O Andrzeju Potockim

wojewodzie kijowskim nikt nie umie powiedzie, dla czegoby

^) Najobszerniejsz hipotez utworzy Mayerberg w raporcie z d. 16

listopada 1669, bo z czterech punktów zoon: 1) niech Sobieskiego^

do króla, lub zamiar zmuszenia króla do zalubienia ksiniczki Ostrog-

skiej, 2) naleenie Potockiego wwdy kijows. do stronników Sobieskiego^

3) e Olizar yje pod jego opiek (sub huius patrocinio) i zarazem jest

krewnym Zamoyskich, a ci 4) chcieli teraz unikn sdzenia sprawy

swojej z matk królewsk o posiadanie ordynacyi, wice posuyli si Oli-

zarem, krewnym swoim. Dowodu adnego Mayerberg nie przytacza, tylko

zasyszan opowie, e Olizar by na wieczerzy u Brandta, tajemnego

agenta brandenburskiego, e kto wszed, powiedzia Olizarowi jakie

sówko do ucha i Olizar natychmiast powsta, dosiad gotowego konia

i odjecha. Jakie ztad mona snu wnioski?

*) List do sejmiku lubelskiego z d. 2 maja 1670 u KI uczy cki ego
nr. 342, str. 511: „Zerwanie sejmu mnie impactowano, któremu najwicej

zaleao na tem, aby by sejm stan, bo mam u Ezpltej kilkadziesit

tysicy, na wasn jej potrzeb oonego dugu, którego mi nigdy, jeeli

sejmy stawa nie bd, nie zapaci i moj, któr-mem na zaciagnienie

tego dugu invadiowa tego roku, przepadnie substantia".
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mia wj^wozi cichaczem Olizara; raczej powinien byl czu
zadoAYolenie, e krewny jeg-o Szczsny otrzyma wieo wo"

jewóclztwo sieradzkie od króla. A de Lionne nietylko w in-

strukcyi nie mia polecenia, ale w gowie i w kieszeni a-

dnych nie posiada rodków do zrywania sejmu. Bierzmy

wic rzecz poprostu: banda exulantów dopucia si rozboju

na Rzeczypospolitej, posugujc si szalonem liberum veta

z niepraktykowana dotd czelnoci, bo gwoli chciwoci, bez

adnego pozoru walki inter Majestatem et Libertatem. Z t
sam band spotykamy si jeszcze raz póniej. Dopiero na trze-

cim z kolei, jesiennym sejmie 1670 r. wpisan zostaa do kon-

stytucyi wyrana deklaracya: „e ju to dyploma anni 1667

adnego na potym sejmu trudni nie bdzie, które ad prae-

sens in toto kasujemy" ^). Jest to urzdowe stwierdzenie kry-

tycznego wywodu naszego.

Oligarchowie — malkontenci wszake zuytkowali ten

skandal w swoich grzesznych widokach.

Po wyjciu posów kijowskich z izby, d. 5 listopada,

prymas Pramowski zatrzyma w antikamerze przechodzcego

króla i zaatakowa go przemow nastpnej treci: „Nigdy

jeszcze nie widziano sejmu tak obrzydliwego, tak zgnilizn

nasikego. Kady z czonków jego, ponoszc wydatki ze

swej kieszeni dla dogodzenia dobru powszechnemu bez a-
dnego zasiku z obcych dostatków, marnowa czas przez brak

jakiejkolwiek troskliwoci, przez nieumiejtno prowadzenia

spraAY i korzystania z chwili. Widz t jedn korzy z obe-

cnego sejmu, em koron ozdobi Wasz Królewsk Mo;
wszystkie za inne dobrodziejstwa losu, chocia cisny si

do rki, zostay odtrcone. Z rzadko bowiem praktykowan

usunoci stan rycerski wysadzi z ona swojego deputatów

do rady wojennej — mów znakomitych, a przecie tak zba-

wienna dla Rzpltej rada zniweczon zostaa bez adnej winy

*) Vol. Leg. V, fol. 75 tit. Reclinatoria województw Kijowskiego

y Czernichowskiego z powiatem Nowogrodzkim; jest to szczegóowe ure-

gulowanie rachunków ze starostwa krosiskiego t. j. miasta Krosna, Kro-

sinka, Ninego i wsi naleytych w ziemi .Sanockiej pooonego.
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ze strony senatu lub stanu rycerskieo^o. A ten bd nie moe
by te policzony na karb hetmana wielkiego (Sobieskiego),

gdy on przez wiksz cz obrad sejmowych nie usuwa
si od udziau w sprawach Rzpltej, lecz do adnej narady

nie by powoywany. „Z tego, co si dziao, nie spodziewam

si nic dobrego na przyszo; spostrzegam w tem panowa-

niu wszystkie oznaki upadku Rzeczypospolitej" ^).

Wysuchawszy takiej perory, król ukoni si i odszed

do swoich pokoi.

Otó i mamy sprawc nowej intrygi francuskiej. Gdy
Micha odrzuci, milczco ale wyranie pretensye Pramow-
skiego do roli kierowniczej w sprawach rzdowych, obecno
de Lionne'a zbudzia wszystkie dawne marzenia o dziwach

„paacu zaczarowanego", o korzyciach i zyskach z pro-

tekcyi Ludwika XIV, z posiadania francuskiego ksicia na

tronie polskim. Zapa do francuszczyzny objawia si najsil-

niej w Morsztynie, który, posiadajc ju zupenie wystarczajcy

dla swojej ambicyi urzd podskarbiego wielkiego koronnego,

nie dozna adnej krzywdy i nic nie da od króla Michaa,

a jednak Avnet zacz pracowa jak najgorliwiej nad jego

detronizacy. Przewodnictwo wszake z natury rzeczy przy-

padao wyszemu dostojnikowi, Pramowskiemu. On wic
zapewne zwoa wszystkich tych oligarchów, którzy si nie

odstrychnli wyranie od stronnictwa francuskiego, na narad

gdzie do Mogilnicy w dniu 7 czy 8-m listopada 1669 r. 2).

Znana ju nam teologia arcypasterza i prymasa owoczesnego

Korony polskiej upraszczaa kwesty wiaroomstwa: ten, kto

móg przekonywa swoich przyjació politycznych o niewa-

noci przysigi, zoonej na sejmie koronacyjnym, nie zaci

1) Zawadzki str. 90.

^) Zawadzki str. 91 wspomina widocznie o tej samej naradzie,

o której pisa de Lionne, i wskazuje miejsce, gdzie si odbywaa, tylko

nie oznacza wyranie dnia: lisdera diebus, postuam Supremus Regni Ma-

reschalcus abierat, secretum Mogilnicae consilium a praecipuis in Republ.

Viris celebratum fuisse fertur. Co to za Mogiinica? W okolicach Krakowa

nie moglimy odszuka takiej miejscowoci.
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si Z pewnoci w dowodzeniach, e wolno bdzie pogwaci
te przysig senatorsk i poddacz, zoon d. 30 wrzenia

w rce króla Michaa. Wszak wystarcza do tego artyku

de non praestanda obedienta za zamanie czego w pactach

conventach. Na razie tez tak roztrzsano zapewne w za-

rysach ogólnikowych^ bo wytkn program szczegóowy

z okreleniem sposobu detronizacyi Michaa i wskazaniem

nowego kandydata do tronu mona byo dopiero po otrzy-

maniu wskazówek z Parya. Wic te wtpimy, iby spisany

by akt sprzysienia , a tembardziej , iby dano jakiej

strasznej przysigi z grob mordu. Nie w polskich to dzie-

jach zdarzay si tak bardzo tajemnicze spiski, nie w polskim

charakterze wytwarzay si kinyawe sdy Fehmy. A jakeby
Sobieski odway si zaprzysiga sekret przed swoj on,
przed najukochasz Marysiek! Jeli de Lionne sysza
naprawd wszystko, co w swej relacyi napisa, to by w bd
wprowadzonym przez jakiego blagiera, ale prawdopodbniej-

sza, e sucha i rozumie nie umia ten mody oficerek, co

trudni si tylko odwiedzaniem nowiniarzy paacowych ^).

Równie wtpliw jest lista spólników spisku. Jakime spo-

sobem mógby sie znale w ich liczbie Trzebicki, biskup

krakowski , który nigdy do francuskiego stronnictwa nie

nalea i by posdzany zawsze o sympatye austryackie?

Nie wierzmy przeto informacyom de Lionne'a i poczekajmy

na pewniejsze wskazówki z dalszego postpowania wymie-

nionych przez niego ludzi , a cae rzekome sprzysienie

uznajmy tymczasem za pospolit narad kilku osób, nieza-

dowolonych z Michaa Winiowieckiego bez wyranych po-

stanowie. Taka narada bya w kadym razie wystpn
wobec przysigi , wykonanej na wierno ukoronowanemu

królowi, Avobec woli narodu, wcale niezachwianej i niewtpli-

wej, wreszcie wobec elementarnych zasad polityki. Przy-

puszczajc nawet szczero w osdzeniu Michaa za niezda-

*) Farges str. 112: Sa principale et sa seule occupation, d'apr^a

Saint-Simon, etait de freuenter les nouveIlistes du palais-.
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tnego do bera, czyli Pramowski, Morsztyn, Wielopolski

w drodze logicznego rozumowania mogli doj do wniosku^

e zdatniejszego przysze im Ludwik XIV? Sobieski w tej

chwili nie by spólnikiem ich winy: na walnej naradzie

w- Mogilnicy nie znajdowa si, jak si zdaje, z powodu wy-

jazdu do Czstochowy, gdzie zawiesza lamp ofiarn przed

otarzem Matki Boskiej i), a przez cay czas pobytu w Kra-

kowie utrzymywa dobry stosunek z królem Michaem, który

dogodzi mu wydaniem konsensu, zapewniajcego dwuletni

arend na starostwie Soleckiem w razie mierci posesora Ra-

dziejowskiego -).

Po wyjciu Olizara i posów kijowsliich sejm nie roz-

chodzi si jeszcze przez cay tydzie. Odbyway si sesye

prowincyonalne: Wielkopolan u prymasa, Maopolan u bi-

skupa krakowskiego, Litwinów u wojewody wileskiego

Michaa Paca, Zbieraa si nawet izba poselska. Nie roz-

dawa wprawdzie gosów marszaek, ale przemawiali niektó-

rzy sposobem doradczym, jak na konwokacyach, cum voce

passiva. snad dla porozumienia si, co i w jakim duchu

naley przedoy szlachcie na przyszych sejmikach rela-

cyjnych? Sdzia ziemski sandomierski Zaremba argumen-

tacy prawnicz i przykadami historycznymi wyjania nie-

oszacowan warto jednomylnoci, a wic i liberi veto.

„Chociaby pose, wychodzc z protestacy, wtrci Rzecz-

pospolit szalonem zuchwalstwem swojem w wielkie przy-

gody i w ogromne niebezpieczestwa ; chociaby gin wy-

pado: naley przecie zoy w ofierze raczej ycie i oca-

*) Chrapo wieki str. 176 zapisa w swoim dyaryuszu : 11-go

S. Marcina. Po naboestwie szed Król Ini gankami do zamku ; tam

najpierw lubo i przyjecha tu z Czstochowy, nie byo marszaka w. ko-

ronnego. Kanclerz w. k. declarowa kasztelani wileska Zawiszy; ja

przysigaem" (na urzd wojewody witebskiego). Zawadzki str. 01.

postuam Supremus Eegni Mareschalcus abierat.

*) Kluczy oki nr. 260 str. 562.
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lenie, nieli wolno, nabyta przez przodków tak wielkim

szafunkiera krwi". I wyroki sdów sejmowych, wydane pa

rozerwaniu sejmu, uznawa za niewane. Dla zaradzenia za
bezpieczestwu Rzpltej proponowa zawiza konfederacye

po województwach ^). Dopiero po upywie wierci wieku

dziejopis tego sejmu (Zawadzki) zrozumia , e rozerwanie

byo dzieem „nie losu, ale naszych zbrodni i zawzitego

pdu ku zgubie" czyli samobójczych popdów -).

Poegnanie króla z caowaniem rki paskiej nastpio

12 listopada.

Nazajutrz zacza si rada posejmowa (senatus consi-

liuni post comitiale). Program skada si z 10-ciu punktów ^).

Byo obecnych 33ch senatorów. Przemawiali niby w imi

dobra publicznego, sadzili si na retoryk; lecz nie byo
w ich mowach ani szczeroci, ani mdrej myli. Prymas

i biskupi uskarali si na wymagania wojska, które nie

chciao si zadowolni ofiarowan przez nich sum 500.000 zp.

za zwolnienie dóbr duchowiestwa od chlebów zimowych

czyli hyberny; powoywali si na umow, zawart z So-

bieskim, jako hetmanem, na co ten odpowiedzia, e byby
jej dotrzyma, gdyby tu dzi (14-go listopada) jadc nie

spotka kilkunastu obywateli, którzy dyli z protestacy *).

Wic sprawa pozostaa w dawnym stanie: hetmani mieli czy-

ni rozkad kwater zimowych dla kadej chorgwi. Gdy
kolej wotowania przysza na ministrów i urzdników, pierw-

szy otworzy swe zdanie Sobieski. „Jako przezorny i czuy
wódz" radzi wzmocni fortytikacy Krakowa, „na której

wiele naley, jeeliby, strze Boe, od Wgier jaka na nas

nawano miaa nastpoAva". Niewtpliwie mówi tu o W-
grzech tureckich, t. j. o niebezpieczestwie zaczepnych dzia-

a ze strony padyszacha Mahometa IV. Wszak wypowie-

dzenie wojny byo przysane Janowi Kazimierzowi ju

>) Zawadzki 95—96.
'') Zawadzki 91.

^) KI uczy ki nr. 220 str. 461.

*) Chrapo wieki 178.
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W 1(367 roku, a jeli dotychczas Polska unikna napaci,

to zawdziczaa uporczywej i bohaterskiej obronie Kandyi,

która cigna wszystkie siy tureckie i pochaniaa ca
energi wielkiego wezyra Ahmeda Kiupruli przez 34 blisko

miesicy. Ale twierdza ta poddaa si na kapitulacy dnia

6 wrzenia (1669 r.); nuncyusz otrzyma o tem pewn wia-

domo i d. 3 listopada na audyencyi publicznej wzywa
pomocy Polaków, obiecujc im 150.000 skudów od papiea

na wojn z Turcy^); wreszcie otrzymany podczas sejmu

list baszy sylistryjskiego budzi a nadto uzasadnione obawy.

Wic mowa Sobieskiego przyjt zostaa z uznaniem: wszyscy

przytomni „spoinie prosili króla Jmci, aby tej fortyiikacyi

sposób jak najskuteczniejszy obrawszy, on in praxini chcia

wprowadzi". Kaza te król wyda polecenie (komisy), po-

da do grodu i opublikowa. W dalszym cigu Sobieski

ogldnemi sowy omawia kwestye draliwe, unikajc wszyst-

kiego, coby w umyle króla jakiekolwiek podejrzenie zbu-

dzi mogo, i zapewnia, e niesusznie kadziono do uszu kró-

lewskich niekorzystne tómaczenie szczerej ulegoci jego

wzgldem Ojczyzny i Rzeczypospolitej. Przecie nie ukryoby

si, gdyby co wrogiego zamyla -).

Nie majc przed oczyma dokadnego tekstu, nie mo-

emy wyrozumie, czy Sobieski odpiera dawniejsze oskar-

enia z listu Dembickiego do sejmików, czy jakie posdze-

nia o wiee zmowy z posem francuskim; z lakonicznego

streszczenia tej mowy przez Zawadzkiego, który jej sam nie

sysza, poniewa senatorem jeszcze nie by. i z póniejszych

autentycznych pimiennych owiadcze samego Sobieslciego ^)

^) Raporty Gansa d. 9 listopada i Mayerberga 25 grudnia 1669

w H. H. u St Arcliiv w Wiedniu,

-) Trzebicki do Lubomirskiego 10 grudnia 1660 u Kluczy-
kiego nr. 226 str. 468. Zawadzki 98.

^) List do sejmiku lubelskiego z d. 2 maja 1670 u Kluczy-
ckiego nr. 242 s. 511: , Robiono tam ze mna insze rzeczy, które na

moj cadere u adnego poczciwego ani per suspicionem nie mogy cnot_

Spargebatur potem, em mia obstitisse oenieniu Króla Imci armatus

;
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tylko tyle wyczu mona, e si wypiera wszelkich bunto-

wniczych zamachów. Oto jeszcze jedna wskazówka, e nie

by Avtedy spólnikiem Pramowskieo^o, Morsztyna i Wielo-

polskiego. Myl jego wznosia si wyej, jeli badaa walk
Europy chrzeciaskiej ze straszn potga Ottomanów.

Gdy obesza caa kolej gosów a do ostatniego, któ-

rym by gos marszaka nadwornego Branickiego, król Jm
„sam mówi do wszystkich punktów proponowanych do
competenter" i decydowa je stanowczo, a w kocu, jakby

agodzc wraenie, doda prob, aby raczyli senatorowie

utrzyma go na tronie, skoro na nim osadzili wolnymi go-

sami swymi. Termin zwoania nowego sejmu oznaczy na

dzie 12 marca, nie zwaajc na zdanie biskupa krakow-

skiego, który da oznaczenia dalszego terminu. Zapowie-

dzia wysanie goców do Turcy i, Krymu i do Kozaków.

Jeszcze jedno posiedzenie zwoa król nazajutrz 16-go

listopada, eby podda pod roztrznienie kwesty mae-
stwa swego. Nie wszyscy senatorowie przybyli; z obecnych

wszake jeden tylko wojewoda poznaski Grzymutowski

mówi wyranie przeciwko propozycyi królewskiej owiad-

czenia si o rk arcyksiniczki Eleonory-Maryi, siostry ce-

sarza Leopolda. Inni przypominali, jakie dawniej Austrya-

czki byy onami Jagiellonów i Wazów, jakiemi cnotami

janiay na tronie; niektórzy zastanawiali si nad korzy-

ciami, jakie Polska odniesie z takiego zwizku; niektórzy

ukrywali swoje opozycy w obsonce zastrzee, e decy-

zy ostateczn naley pozostawi przyszemu sejmowi. Pry-

mas Pramowski wygosi nawet pochway dla domu austrya-

ekiego. O Sobieskim nie wiemy: czy by i czy przemawia

na tem posiedzeniu ? Ale anti-austryackie usposobienie swoje

zamanifestowa tem, e nie przyj wizyty ablegata cesar-

non obstiti... Te i tjm podobne, których memoria ledwo jest capax i ledwo

nie primi exempli w wolnej Kzpltej krzywdy, iniuriae, calumniae et con-

tumeliae moje mogyby mi podobno do jakiegokolwiek resentimentu

accendisse : vici jednak samego siebie i ufaem sobie, e mi te rzeczy

nie tylko commovere, ale i turbare nie miay.
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skiego Mayerberga ^). Król po skoczonych wotach zamkn
dyskusy takierai sowy: „Poniewa na osob wszyscy si zga-

dzacie^ o czasie za nie byo nic w propozycyi, tedy ja de-

klaruje, e si zechc akkomodowa, eby byo z Avygod
i Waszmociów i poytkiem caej Rzpltej" ^).

Zdaniem Chrapowickiego, Król Jm „krótko ale piknie

powiedzia". Ale, jeli sowa jego zostay zapisane wiernie,

to nie zasuguj na tak pochwa: przedewszystkiem byy
niejasne. Nie mona byo z nich wyrozumie, e zamierza

natj^chmiast wysa Olszowskiego do Wiednia, majc za-

pewnienie dobrego skutku od Schafgotscha i Mayerberga

oraz dowód yczliwoci cesarza w upragnionym i nadesa-

nym przez hr. Harracha orderze zotego runa^). Przyjcie

tego orderu (dnia 2 padziernika) z wykonaniem przysigi

kawalerskiej nastrczao jednego tematu wicej malkonten-

tom do zgorszenia i zarzutów.

Olszowski wybra si wawo w drog i to wasnym
kosztem: wyjecha z Krakowa d. 27 listopada z sekreta-

rzem: Józ. Zebrzydowskim kan. krakowskim, biegym w j-
zykach niemieckim i woskim, wiadomym dworu cesarskiego,

poniewa dugo mieszka w Wiedniu. Orszak poselski ska-

da si z 200 przeszo ludzi i koni; byo 24 rajtarów z ka-

rabinami i 27 kawalerów ze szlachty w „wietnym stroju

polskim"; midzy licznymi powozami wyróniay si dwie

paradne królewskie karety ^).

^) Wspomina o tem Mayerberg 3 czerwa 1671, kiedy si meldowa

powtórnie, a Sobieski kaza powiedzie, e przyle prosi go— i nie przy-

sa (et nunuam misit).

•) Ch rapowi cki 179 Yotum Grzymutowskiego w Krakowie de

sancieudo matrimonio MS, Czartor. nr. 3887 str. 356. List szlachcica

polskiego do ssiada n lv 1 u cz y c k i e g o nr. 227 str. 481.

^) Tlieatr. Europ. X str. 51. Micha doprasza si tego or-

deru i przymawia si o rk Eleonory ju 25 czerwca, jak wida z Ak-

tenstiicke d. Mission d. Gr. Schafgotsche zum poln. Wahltage 1669 w H.

H. u. St. Arch., Nachtrag zu den Polonica ad Fasc. 51: Ricordava, che

i Re, suoi predessori, fossero sempre stati onorati del Tosone... facendo

qualche menzione delia di V. Mta Ces.

*) Kelacya Olszowskiego zoona w Archiv. Koron, sko-

piowana w MS. 1230 w jednej z wikszych bibliotek w Warszawie.
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Król wyjeclia z matk i podkanclerzym Radziwiem

4 grudnia z Krakowa, 7-go przyby do Czstochowy, gdzie

zoy w ofierze zote serce z zamknit Avewntrz jaka mo-

dlitw. Std ksina Winiowiecka odjechaa do Zamocia,

on za wróci do Warszawy 16 grudnia ^).

Sobieski wyjecha niedugo po ukoczeniu rady senatu.

Przed wyjazdem 20 listopada napiea do Ludwika XIV z po-

dzikowaniem za order; zapowiada, e sam przyjedzie ode-

bra z rk JKMci, a „adne wzy, wice go z krajem,

nie powstrzymaj od najrychlejszego wyjazdu". Warto rze-

czywista tego frazesu okae si w przyszoci: e nie po-

jecha wcale i e order zosta mu przysany w r. 1676-m

ju jako lirólowi. W licie znajdowao si postscriptum, o przy •

rzeczonem dla szwagra opactwie Couches. Nadto d. 25 listo-

pada by wysany list do ministra de Lionne z owiadcze-

niem gotowoci do usug dla króla francuskiego, której nie

stumi w nim nigdy najkorzystniejsze inne widoki; lecz

nieche nadanem bdzie szwagrowi opactwo Couches i niech

bdzie ubezpieczon pensya jego ony na jakich dobrach

królewskich. Pod czyjem dyktandem pisa takie owiadcze-

nia? atwo odgadn, kiedy sama Marysieka jednoczenie

d. 23 czy 25 listopada z Tarnowa wysaa do tego ministra

Lionne'a natarczywe przj^pomnienie o to samo opactwo de

Couches. Korespondencya ta nie zostawaa w adnym zwizku
ze spiskowaniem przeciwko królowi Michaowi, poniewa So-

bieski udawa si do niego samego o poparcie, proszc, aby

napisa do Ludwika XIV, e nadanie opactwa Couches ka-

walerowi d'Arquien byoby wywzajemnieniem si za nomi-

nacy biskupa Bóziers do kapelusza kardynalskiego'^).

^) Dat wyjazdu z Krakowa poda Mayerberg w raporcie swoim

z d. 7 grudnia 1669 r. z nadmienieniem, e na danie króla towarzyszy

mu orator cesarski t. j. Schaffgotsch. Data przyjazdu do Czstochowy

i czterodniowy tam pobyt s zapisane w pauliskich Acta provinc. IV 274'

cytowane przez Baliskiego: Pielgrzymka do Jasnej Góry s. 292.

) Teka Lukasa XX k. 31, 33, 34, raport posa do ministra

de Lionne 9 listopada 1G69, tame k. 26.
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Dnia 27 listopada 16()9 r. Sobieski znajdowa si ju
w swojej ókwi i przesya szwagrowi Radziwiowi powin-

szowanie urodzin potomka. Potem pisa znów z kondolency

z powodu mierci Bogusawa, „którego jako auj, wypo-

wiedzie niepodobna" ^).

Temi tylko sowy okreli Sobieski swoje wspóczucie

w kilkowierszowym licie, znalazszy w odebranej poczcie

warszawskiej „nieszczliw nowin": ale i te nie powinny

byy wyj z pod jego pióra, cbociaby nie wiedzia o po-

zostawionej przez zmarego „Informacyi domowej i polity-

cznej" dla domu Radziwiów, która pod form „tajemnicy

ekonomicznej" wyranie, a nawet jaskrawo wystawia demo-

ralizacy owoczesnej oligarchii polskiej. Bogusaw wyszydza

poczciwszycli przodków swoich, „którzy nigdzie adnej rezy-

dencyi dobrze pobudowanej nie mieli, zkd to szo, e w usta-

wicznych bywajc wokitach, w sahajdaku wozili kancela-

ry, a w sakwach inwentarze i ekonomik, a t maksym
mieli: jedn majtno wyjadszy, do drugiej si przenosi.

Dlatego rzdu nie byo (!)... To jeszcze dodaj, e ponie-

wa nas Pan Bóg chcia mie ksitami witego Rzym-

skiego Pastwa, eb^^my si koniecznie o posesy tam sta-

rali. Niech kady Radziwi majtno jak przeda, a potem

zamek jaki kupi, w ksistwach Rzeszy eryguje, których

niech potem najstarszy z domu trzyma Radziwi i z niego

si pisze... I to te ostatecznie radz, ebymy zawsze przy

interesach elektorów brandenburskich i ksit kurlandzkich

stawali (!) i z nimi si ligowali, bo strze Boe przygody na

Ojczyzn nasz, trzeba i gdzieindziej mie przyjació" ^).

^] Kluczycki nry 223 i 232.

^ ;• Syrokomla Wadysaw. Przyczynki do historyi domowej

w Polsce. Wilno 185,8 str. 54, 58. 59, podug odpisu w jakiej Silva rerum.

Przedrukowujc t informacye, Kalicki (Bogusaw Radziwi. I^raków

1878 str. 160) opatrzy ja takim sdem: „To ju nikczemno bez gra-

nic, nie bd polityczny, nie warcholstwo, nie zdrada zwyczajna, to iu
wynaturzenie, wyparcie si najszlachetniejszych uczu, jakie Stwórca

w serca ludzkie woy". Dla cisoci winnimy jednake doda, e
w innych ustpach Informacyi znajduj sie uczciwsze rady co do prze-
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Czy wiedzia Sobieski o takich zasadach polityki do-

mowej Radziwiów od szwagra lub od siostry? A gdyby

wiedzia, czy poczuby na wasnej skórze dreszcze zgrozy ?

Nie miemy adnego uformowa twierdzenia, baczc na spo-

kój, z jakim sucha wielce podobnych projektów Marysieki,

i na ponawiane po razy kilka obietnice przeniesienia si do

Francy i. I póniej, bdc ju na tronie, chcia przecie eni
syna swego z córk tego Bogusawa Radziwia, chowana

i w kocu wydan za Niemca na dworze brandenburskim.

Zreszt wymowniej szemi od sów „Infoimacyi" byy czyny

jej autora: bitwy pod Warszaw i Prostkami w sztreiach

nieprzyjacielskich, udzia w planach rozbioru swojej Ojczy-

zny, zmuszanie si wojskow brandenbursk obywateli Ksi-

stwa Pruskiego do wyrzeczenia si poddastwa Polsce i do

wykonania przysigi na poddastwo elektorowi Fryderykowi

Wilhelmowi II, suba dziesicioletnia na urzdzie guberna-

tora elektorskiego i sama mier w podróy do Królewca,

o pó mili od tego miasta, w karecie (d. 31 grudnia 1669).

A Sobieski, o ile nam wiadomo, nie okaza nigdy potpienia

tylu zbrodni ani jemu, ani szwagrowi swojemu, który wy-

stpowa zawsze w obronie jego, przenoszc zwizki pokre-

wiestwa nad obowizek obywatelstwa.

A wic i na tym przykadzie obserwowa moemy za-

raliw atmosfer, w jakiej oddychaa arystokracya albo raczej

oligarchia owoczesna — nietylko w Polsce. yjc wród niej

,

Sobieski nie móg wyregulowa swojej logiki politycznej. Do-

piero kiedy przychodzia chwila czynu, a szczególniej walki

jakiejkolwiek, odzyway si w gbi istoty jego szlachetne po-

pdy, rozgrzewa si on wtedy mioci kraju i poczuciem hono-

ru, wybucha jak „proch" powiceniem i ukazywa si nie-

spodzianie tumom, narodom, wiatu w blasku bohaterstwa.

mawiania na sejmach za dobrem powszechnem, sumiennoci w spenieniu

urzdów sdowych, nie przyjmowania nigdy podskarbstwa, odrzucania

datków przekupnych, wreszcie zalecenie wiernoci królowi z wyznaniem

winy wasnej.

--e^^8>-^
Korzon. Sobieski. T. II. 19
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Sprawa Ukrainy.

Zachowajmy w pamici, e Sobieski, poegnawszy
króla Michaa okoo 25 listopada 1669 r., nie widzia si
z nim a do 10 maja 1671 r. Przez pótora roku przebywa
w krajach ruskich, w dobrach wasnych, we Lwowie i w obo-

zach. Zajty by przewanie sprawami kozackiemi i tatar-

kiemi, które przybieray wielce niebezpieczny kierunek,

przez zwizek z wojownicz polityk Ahmeda Kiupruli,

dumnego i utalentowanego kierownika Porty Ottomaskiej

.

Wypada nam rozejrze si dol^adniej w tych sprawach,

zwaszcza emy napotykali w korespondencyi francuskiej

powtarzajce si ustawicznie zapewnienia, jakoby Sobieski

mia na swoje usugi tak Doroszeuk, jak hana ki'ymskiego.

Nawimy ni przerwan na Podhajcach.

Gaga {— kagaj) z powrotem poprowadzi swoje ordy

Kuezmauskim szlakiem na Czeczelnik i Pisaaw przez Podole^).

Musia postpowa powoli „dla ndznego wojska". Opuci
go Doroszeuko „nieodpowiednio" t. j. nie opowiedziawszy si

i nie poegnawszy. Na Bohu nie byo czóen, poniewa za-

brali je Kozacy i zbiegli do Andrejowa, a na proby Tata-

rów ledwie par ódek dla gagi spucili. Wic na przepra-

*) Szlaki tatarskie opisa Aleks. Jabonowski w Wielkiej

Encyklopedyi Illustrowanej t. XIII i XIV str. 685—6S7 w artykule

„Czarny Szlak". Do Kuczmaiiskiego nalea i szlak Karawanowy, zazna-

czony na mapie odmienn punktowan lini.
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wie potono wiele ordy, jassyru i koni. Pomylniej prze-

bywali Tatarzy Dniepr pod Kazykiermenem, zamkiem tu-

reckim, i Kosk Wod (lewy dopyw Dniepru) pod swoj

osad Szwynkiermenem ^). Ale ztd niedaleko nad Czarto-

melikiem znajdowaa si owoczesna Sicz zaporozka. w której

czaili si Iwan Róg ataman koszowy i niezmordowany Sirko,

pogromcy Szyrymu i Mansur-ulu. A nu si zmówili z Ka-
mykami i puszcz si na zdobycz! „Z wielk prdkoci
i trwoga" przebiegli Tatarzy od Szwynkiermenu do Pere-

kopu, gdzie ju czuli si bezpiecznymi. Gaga skoczy do

swej rezydencyi Ak-]\Ieczetu na dwudniowy wypoczynek,

a 2 grudnia stawi si przed banem w Bachczysaraju, wi-

tany salwami z dzia.

Nazajutrz mieli posuchanie Zotnicki i ychowski, za-

kadnicy, przez Sobieskiego Tatarom dani na pewno wy-

konania warunków traktatu a zarazem opatrzeni penomocni-

ctwami do przyjcia ratytikacyi od bana. Ten, mile ich przy-

witawszy, aprobowa ugod podhajeck w obecnoci bejów

agów i murzów, zapewnia o zachowaniu przyjani dla króla

i Rzpltej, obiecywa nie odmawia hord swoich na wszelk

potrzeb i na danie Sobieskiego i „cokolwiek szkodliwego

Ojczynie naszej wiedziaby, zabiega mia jako zaprzysi-

ony przyjaciel". Przytem wszake nie ukry, e „markotno

mu byo" widzie rezydentów, przybywajcych z prónemi

rkoma, bez upominków, ale gaga wytóraaczy, e Avysani

byli z oblonego obozu ^). O wypacenie upominków, za-

legych od lat 5-ciu, przymawiano si przy kadej sposobno-

ci; o zwrot jeców nie wszystkich, ale samej tylko szlachty,

której duo znajdowao si w okowach u Batyrszy i Ag-

Murzy — porozumienie byo trudne. Trzeba byo wyranie

*) Na mapie Siestrzencewicza przy jego Hist. du Royeaume

e Chersonese Tauriue. St. Petersbourg 1824 znajdujemy Kisikiermea

czyli dzisiejsze m. Berysaw, ale ju prawie przy Limanie Dnieprowym,

w pobliu miasta Chersonu ; Kazikermen musiao lee znacznie wyej •

Szwynkermenu za wcale niema i sowniki geograficzne nie znaj go.

^) Kluczycki nry 120, 121 str. 324, 326.

19*
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poda nazwisko, bo inaczej pochowaliby ich owi murzowie,

lub inni posiadacze-zdobywcy. Machowskiego przecie i z nim

6-ciu towarzyszów uwolni han, wysyajc z przyjaznem po-

selstwem do Jana Kazimierza Abid-ag i z penomocnictwem

do odebrania podarunków Dedesz-ag ^).

Lubo wród zamieszania, jakie poprzedzio abdykacy

Jana Kazimierza, nie nastpia wypata zalegego haraczu,

a w Bachczyseraju rezydenci polscy widzieli „codzienn

o zgubie chrzecijastwa obrad": jednake pod wraeniem

otrzymanych z Azowa wiadomoci o zamierzonem wtargnie-

niu wojsk moskiewskich han ratyfikowa d. 15 kwietnia

1668 r. traktat podhajecki, wykonywajc przysig z wy-

cinieniem pieczci swojej ^). W zawikanej przez nieudol-

no, czy przez chytro stylizacyi przyznawa „Wielkich

Ord, Wielkiego Pastwa stolicy Krymskiej i Ord Kupcza-

ckich i bez liczby Ordy i Nahajów , Tatów i Tumanów

*) Kluczycki nr. 141, str. 357. Metr. Koron. ks. 206, k. 751

do 752, list oddany d. 4 marca 1668 r. przez Abid-ag w senacie: „Adyl

Gierej Han syn Dawlet Giereja.." Co Nurad sotan wzi by Ur. Ma-

chowskiego y przy nim jeszcze 6-u towarzystwa odsyamy za Bo po-

moc ; co si jeszcze znacznych niewolników w'ynale bdzie mogo ode-

sa nie zamieszkamy... Ja content jestem z tych Tractatów, moy Przy-

jacielu; wiadomo wam, jakie jest woysko Tatarskie: ni si umówili

i tractaty zawarli, troch pastwu Waszemu szkód uczynili (I), ale y to

Wny Hetman ze wszystkiem wojskiem podarowa'. Wzajemnie skary si

na Kozaków, którzy poczynili szkody w Krymie, i zaprasza do spólnega

uderzenia na nich (t. j. na Zaporoców Roga i Sirki, którzy tak wielk

Polakom wywiadczyli przysug podczas oblenia podhajeckiego). Na-

tarczywiej domaga si poparcia w ukadach z carem moskiewskim

o „chazn" (kazna = pienidze, skarb); w razie nieprzysania stosownego

listu grozi, e bdzie uwaa Jana Kazimierza jako nieprzyjaciela swego.

Poselstwo tatarskie ju ruszyo na ukady do Ozowa (= Azow). Gaga
wyprawi te posa od siebie Ali Dzian Czelebeja- Inaczej nieco nazwani

s owi posowie w Rachunkach Sejmowych 1672 r. ks. 62, dzia

p. t. „Na prowizie rónych posów moskiewskich, tureckich, tatarskich,

kozackich i ich contentacie", jako to: „Mehmet tumacz Hana, Abdu-

rahman Celebi pose wielki tatarski podug tractatów podhajeckich na

residenti przysany 8210 fi."

^) Kopia przysigi u Kluczyckiego nr. 137, str 348.
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W górach Czerkieskich Wielki Car, wielki Adilgierej-Han",

e „omykiem przyja i braterstwo naruszone byy z na-

szej strony", lecz teraz chce przywróci tak przyja, w ja-

kiej Rzplt Polsk zostawili brat starszy Asangierej - Han

i Mehmet Gierej Han, by przyjacielem przyjacioom jej,

a nieprzyjacioom nieprzyjacielem; obiecuje powcign
wojska, aby nie wpaday w pastwa Korony Polskiej i Wgo
X. Litt.; zabranych przez nuradyna sotana i Batysara murze

niewolników ma powróci i odda; zakaza, „eby nie prze-

dawali na adn stron onier^ów, szlachty, szlachcianek

i dziatek ich". O chopach, tysicami zagarnionych , nie

wspomnia: wic mieli i na sprzeda do Kafy lub niewol-

nicze posugi peni w Krymie i na stepach! W tej samej

chwili Kotusza murza grasowa w okolicach Biaej Cerkwi

i Dymiru; gdy wróci ze wieym jassyrem, upomnieli si

Zotnicki i ychowski, „e to przeciwko przysidze Hana

Jmci i caego Krymu stao si". Tyle przynajmniej doka-

zali, e wezyr obieca powróci tych jeców i da im swo-

jego „przystaw" (= przewodnika) dla bezpiecznego odpro-

wadzenia ^).

Z aktem przysigi i tumem wyzwolonych braców,

tak darowanych od hana, jakote prowadzonych na zamian

i wykupionyci za pienidze, „których (ostatniej kategoryi,

czy wszystkich?; pod dwiecie byo'', wyruszy Zacharyasz

Piotrowicz, tumacz koronny i sekretarz JKMci. W Moda-
wii atoli pod Stepanowicami zastpi mu drog oddzia jazdy

wooskiej i zawróci go; odebrano mu konie i rynsztunki,

przydano wart. Wojewoda i hospodar Ziem Modawskich
Eliasz Aleksander sam doniós o tem Sobieskiemu. tómaczc
si, e uczyni to na danie Dedysa Agi, lecz dooy wszel-

kich usiowa, eby pogodzi go z Piotrowiczem. Sobieski

napisa d. 25 maja do tego Dedys Agi, który niedawno

(zapewne wracajc z Warszawy) wstpowa do ókwi:

') Kaport Zotnickiego i ychowskiego u Kluczyckiego nr. 145,

8tr. 365.
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„Otrzymaem t z Jas wiadomo, e Wm MPan z dobrem

do nas ju powracajc od Hana Jmci i caego Krymu
dzieem (= polcojem), w Biaogrodzie znowu z niema
liczb winiów pozostae, a nietylko e si sam z wi-
niami w Biaogrodzie zatrzyma, ale i Piotrowicz, który

niedaleko ju by granic naszych, znowu nazad zawrócony;

zaczem dla jakichby przyczyn ta odmiana nastpi miaa,

niepomau si temu dziwuj". Upewnia, e Król i Rzplta

gotowi s dotrzyma traktatu, a jeli „wszyscy na ko
wsiadaj, to czynimy dlatego, abymy si w dawne zwy-

czaje przodków naszych wprawiali". Mowa tu oczywicie

o sejmikowych uchwaach co do pospolitego ruszenia, które

mogy zaniepokoi Tatara. Uspakaja te moliwe podejrze-

nia co do przymierza z Moskw i owszem zaznacza korzy
z porednictAva polskiego przy ukadach midzy carem a ha_

nem, powoujc si na pana Aled Ag, który „szed do Cara

Jmci Moskiewskiego z przydanym od nas czowiekiem" ^).

Myli si podobno Sobieski w domysach: sprawc za-

niepokojenia Tatarów musia by Doroszeko.

Po powrocie z Polski i „nieodpowiedniem" rozstaniu

si z gag, Doroszeko niedugo, d. 10 listopada wyprawi
poselstwo do Krymu z przestrog, e „car moskiewski za

zimnej drogi chce by w Kijowie, aby si witym piecza-

rom kijowskim pokoni". Pogoska ta nie sprawdzia si,

ale podane wraenie na umyle hana sprawia, poniewa

wyprawi zaraz sug i posa swego Mehmeta „z dostateczn

wzgldem Zaporoa declarati". Po pewnej zwoce, uspra-

wiedliwianej „niepospiechem posaców", Doroszeko wy*
stylizowa d. 28 stycznia st. st. 1668 r. pismo bardzo po-

korne, upraszajc, aby mu han nie poczyta rozjazdu z gag
za „nieposuszestwo", ^zgadzajc ochot wojska z wol

') Listy Hospodara z d. 15 (nie 25). maja Piotrowicza 17 maja i So-

bieskiego 25 maja 4668 sa u Kluczyckiego nry 151, 150 i 153.



SPRAWA UKRAINY. 295

i rozkazaniem Jego Chaskiej Mci", powoujc si na daw-

niejsz przysig, zamieniona z nuradynem, ofiarujc si „do

przysugi caemu pastwu Krymskiemu", poniewa teraz

„pogodniejsza podaje si okazya". Tajemniczo posya „t

rzecz" do uwagi Wysokiej Chaskiej Mci i uprasza o zdrow
rad, o „ojcowskie okoo nas samyci i kraju naszego stara-

nie, gdy pogodny czas mamy i czegomy przez kilka lat

za spoin midzy sob niezgod dokaza i otrzyma nie

mogli, to nam za szczciem Waszej Chaskiej ]\Ici jedyna

godzina da moe ^).

„Ta rzecz" — to wielki, a raczej wielce ambitny

i wielce trudny do wykonania plan zjednoczenia Ukrainy

prawego brzegu z Zadnieprska pod buaw jednego hetmana.

Wanie tego samego dnia 28 stycznia (9 lutego) 1668 r,

odbya si w Czehrynie u Doroszeki narada, w której brali

udzia: doi'adzca i wspópracownik jego Józef Tukalski, mie-

nicy si metropolita Rusi, pose od hetmana Zadnieprzaskiej

Ukrainy Bruchowieckiego, mnich posujcy od wadyki czer-

nihowskiego Metodego i Jurko Chmielnicki, jeszcze mnich,

ale ju zdecydowany zrzuci kobuk i uj za szabl, eby
wyzwoli si z pod wadzy tak cara moskiewskiego, jak

i króla polskiego -).

W istocie, projektowane zjednoczenie odby si nie

mogo bez walki z obu monarchami, którzy przed rokiem

zawarli traktat Andruszowski, dzielcy Ukrain midzy dwa
pastwa i ustanawiajcy spoin wadz nad Sicz Zapo-

') Kluczycki nr. 126, str. 333—335 Do wyrozumienia nastpstwa

wspominanych tu w powikaniu faktów przyda si raport Zotnickiego

i ychowskiego, zamieszczony pod nrem 121, gdzie na str. 126 sa wy-

mienione tytuy posów Doroszeki: Jarosz, asawu czerkaski i Tumacz
z Humania.

') ApKHB^ K)acHonn3ana;^HOuPocciu VII, nr. 11, s. 30,

zeznania J. Sianockiego, zoone w Kijowie przed wojewod Szeremetje-

wem. Jurko mia obiecywa, e odkopie skarby swojego ojca na opacenie

Tatarów. Jest tu wzmianka i o obecnoci posów tatarskich, zapewne Meh-

meta: ale chyba nie przypuszczono go do tajemnic narady.
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rosk (art. III, IV i XXX). Wypadao wic [ubiega si

o pomoc muzumaskich potentatów, niezadowolonycli z tego

traktatu. Ale wszystkie siy Porty Ottomaskiej byy w owym
czasie zajte dobywaniem Kandyi, a han krymski wiza
si z Polsk traktatem podhajeckim.

Zachodzia jeszcze i taka trudno, e dwóch ludzi

dzieryo buawy hetmaskie, a Jurko Chmielnicki móg
stan jako trzeci pretendent do panowania nad ca Ukrain
i to z najlepszymi tytuami, albowiem hetmani ju dawniej

i nosi synne u Kozaków imi.

Jak widzimy, plan jest wielce zawikany i daje si

porówna z najtrudniejsz party szachów.

Najzrczniejszym graczem pokaza si Doroszeko, gdy
umia za porednictwem Tukalskiego wmówi Bruchowie-

ekiemu, e mu swoja buaw odda dla dobra Ukrainy. Uwie-

rzyli temu i dzisiejsi Maorusini, gdy gosz jego patryotyzm

gorcy, a wysz nad wszelkie rachuby stronnicze jego bez-

interesowno i lekcewaenie osobistych dogodnoci lub ko-

rzyci^). W czynach jednake ani poprzednich, ani póniej-

szych a do koca zawodu publicznego niepodobna wynale
adnego dowodu do uzasadnienia tej chlubnej charakte-

rystyki.

IJruchowiecki, tak uniony i usuny hetman carski,

zdecydowa si na zdrad, do której popychay go, prócz

obietnic Doroszeki i Tukalskiego, rady Metodego i oburze-

nie ludu na ucisk wojewodów moskiewskich. Wyprawi tedy

poselstwo do sutana tureckiego, a wojewodzie Ogarewowi

kaza wynosi si precz z Hadiaczu. Ten rozkaz poparli

kozacy rk gwatown, porywajc jego on, której wyr-

*) BapBtHBCKun: H.iiocTpoBaua IIcTopia Py^n. Lwów 1890,

str. 221, „a wsie w Doroszenku baczymo miyj obraz licara, szczo bo-

rowsia za wolu wsiej Ukrainy; nie dbaje on pro swoi wyhody i korysti.

9BapHHi^Kin: IIcTopia SaiiopoaccKiiKt Ko^aKoB^ Cn6. 1895 t. U, str. 359,

mniema, e Doroszeko by „niezaprzeczenie czowiekiem wybitnych zdol-

noci i gorcym patryot, obcym egoizmowi i interesom stronniczym".
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wano wosy i wykrojono brodawk na piersi ^). W Gucho-

wie pukownik Dworeckij, który tak energicznie broni mia-

sta od szturmów Czarnieckiego w 1664, zosta zwizany

i Brucliowieckiemu wydany. Na pocztku lutego 1668 r?

we wszystkicli horodach Ukrainy Zadnieprzaskiej zaogi

moskiewskie zostay wycite, lub w niewol pobrane. Uni-

wersaem dnia 10 lutego, z Hadziaczu datowanym, Iwan

Bruchowiecki hetman „z wiernem (sobie) wojskiem zapo-

roskiem" ogasza urzdowo odpadnicie „od rki i przy-

jani moskiewskiej", zapewniajc, e „bez rozlewu krwi umy-

lilimy do granicy moskiewskiej odprowadzi w caoci,

lecz oni, Moskale, sami okazali ukryt w sobie zo na

szkod ludu naszego; nie idc spokojnie pozwolon sobie

drog, wszczli wojn; wtedy przez powstanie i wzburzenie

ludu doznali na sobie takiej szkody, jakiej nam yczyli, i
mao kto zdoa uj ywcem" -).

Rewolucy t chcia Doroszeko wyzyska na swoja

korzy. Nie odda buawy Brucliowieckiemu; przeciwnie,

wyruszy zbrojno przeciwko niemu, poczywszy si z Tata-

rami i z moojcami Siczowymi. Spotkanie nastpio na polu

Serbiskiem w pobliu Opo.-znego. Doroszeko, majc poro-

zumienie z pukami zadnieprskimi
,
posa wprost setnika

swojego Drozdeuk z kilkudziesiciu ludmi, eby mu Bru-

chowieckiego przyprowadzi, co te si stao prawie bez oporu.

Od samego namiotu hetmaskiego towarzyszya Drozdece
rozjuszona czer z wielkim hukiem i przeklestwami, a gdy

Doroszeko przemówi kilka sów i zrobi jaki gest, rzucia

si na Bruchowieckiego, zamordowaa go „tyraskiem biciem"

i obdara zwoki do naga d. 8/18 czerwca 1668 r.

Podobny los móg spotka i Doroszek, poniewa „roz-

zwierzcone wojsko kozackie" -^j, jak tylko poczyy si oba

') KuCTOMapoB-b: Pynna (R-fecTH. EBponK 1879, III, 489

ApxHBi> K). 3. Poccin VII, 8tr. l4.S.

*) Aktm 10. 3 PucciH VII, nr. 14, str 39.

') „Zwieronrawuoje wojsko kozackoje" — wyraenie kozackiego

dziejopisa Wieliczki (.ItroniiC II, 164 1. Tak samo wyraa si Serb
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tabory, zaczo wykrzykiwa mu mier, lecz on kaza wy-

toczy kilkanacie kuf gorzaki i tern uag-odzi, a raczej

ubezwadni burzycieli. Odtd wszake nocowa ze starszyzn,

po za taborem z wszelk czujnoci, dopóki z tego miejsca

nie ruszy przeciwko Romodanowskiemu , który wkroczy

z wojskiem moskiewskiem dla ukarania buntowników i obieg

Kotelni. Do starcia ornego jednak nie przyszo, Doroszeko

bowiem, owiadczajc si z yczliwoci dla prawosawnego

monarchy, przesa przestrog, e zbyt Avielk jest sia id-

cych z kozakami Tatarów, a Romodanowskij usucha rady

i ustpi z granic Ukrainy. Tak wic Doroszeko zosta

hetmanem wojska zaporoskiego po obu brzegach Dniepru.

Z obozu na Hotwie o mil od Opusznego d. 10/20

czerwca piszc do Sobieskiego, przedstawia swoj wypraw
jako usug dla Polski, dokonan w celu odzyskania odpa-

dych od pastwa JKMci zadnieprskich krajów, „w czem

znacznie pobogosawi Pan Bóg dobrym intencyom naszym,

kiedy wszystkie tameczne puki i lud pospolity, ohydziwszy

sobie protekcy moskiewsk i Bruchowieckiego regiment,

cale pod starodawny regiment z naleytem do mnie posu-

szestwem skoni si. A e gorco o posiki nas usilnie

wszyscy jednostajnie upraszali, na gorc prob wcign-
em w Zadnieprskie strony dla posikowania ludu od Moskwy
i tana z Zadnieprskimi i Niowymi poczywszy si puka-

mi, gdy chciaem z nieprzyjacielem Moskalem agenda agere

(= czyni, co naleao), posuit mnie obstacula (= stan rai

na przeszkodzie) Bruchowiecki... Prdko z aski Boej roz-

prawa: z hab swoj i ywota postrada... Interea w imi
Paskie id dalej przeciwko Moskalom

,
pilnie si o to sta-

Kryanicz, emigrant z pod tureckiego panowania, gorliwy wyznawca

wiary greckiej: „Czyrkasy (= Kozacy) chotia wiru prawoslawnuju ispo-

widajut, ale narowy prcie i obyczai zwirskie imajut". (M^TeHJfl bi, 06ns,.

IIcT. u ^peBH, Pocciii 1876, III, str. 115).
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rajc, aby nieprzyjaciela z ojczystych Króla Pana -wyrzu-

ciwszy granic, one oczyci i do pierwszego Królowi Panu

powinncgo przywiód poddastwa". Przymówiwszy si o na-

desanie mu buawy, chorgwi, buczuka, od Tetery odebra-

nych ,
oraz przywileju na starostwo czehryskie, usprawie-

dliwia si z niewysania posów swoich na sejm , uprasza

o jego „i caego wojska Zaporowskiego wierneni JKMci,

Panu memu Mciwemu poddastwie najmniej powtpiewa";

skargi swoje na komendanta biaocerkiewskiego i na chor-

gwie polskie, które wpaday nieprzyjanie do puków Pa-

woockiego i Kalnickiego odkada na póniej; wreszcie pod-

pisa si jako Hetman W. Z. JKMci ^).

Ukad tego listu mógby chlubnie wiadczy o dyplo-

macvi kozackiej, gdvbv trafia w rdze owoczesnych sto-

sunków polsko -moskiewskich i gdyby zasugiwa na wiar

u kogokolwiek na wiecie. Ale podszept do rozerwania tra-

ktatu Andruszowskiego i wywoania nowej wojny z carem

o Zadnieprze w r. 1668, kiedy Jan Kazimierz gotowa si

do zoenia liorony, by wprost niedorzecznoci. Wanie
w tym czasie byy rozwaane propozycye carskie o pocze-

niu Kocioów (str. 72— 74) i o czeniu wojsk moskiewskich

z polskiemi. Gdy komendant Biaej Cerkwi, genera -major

Stachur.ski potrzebowa ywnoci, wojewoda Piotr Szereme-

tjew posa mu z Kijowa 300 osmaczek zboa, a dnia 9/19

marca wyszed z Moskwy rozkaz dopomagania mu w obro-

nie fortecy od Kozaków '^).

') Kluczycki nr. 158, str. 382, 384. Bya to odpowied na dwa
listy Sobieskiego, z których jeden by dorczony przez Czepkowskiego

w obozie na Krukowie pod Krzemieczukiem , drugi przez wracajcego

posaca Doroszeki Jakóba Proskurenta w obozie pod Oposznem.

2) ApxiBt K) 3. Poeci II VII. n-ry 6 i 21, str. 10, 11, 50 Z ko-

respondoncyi tej okazuje si, e Stachurski listem z d. 18 grudnia 1667

zapewnia sobie pomoc u Szeremetjewa w razie, gdyby obieg go Doro-

szeko, a król nie przysa odsieczy; — za 18 stycznia 1668 przez kapitana

"Wierzchowskiego ustnie i listownie prosi o dostarczenie prowiantu, po-

niewa zapasy jego s wyczerpane. Stachurski mia uala si na So-

;bie^kiego za obietnic wydania Doroszece Biaej Cerkwi i wrazie takim.
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Tyle tylko szczeroci dopatrze si mona w owiad-

czeniach Doroszeki , e w owym czasie by on nieprzyja-

nie dla Moskwy usposobiony. Wysanemu na zwiady strap-

czemu Wasilowi Michaowiczowi Tiapkinowi odpowiedzia

d, 1 lutego 1668 w Czehrynie dugim szeregiem wyrzutów:

jak niewdzicznym okaza si car wzgldem Bohdana Chmiel-

nickiego, który wprowadzi wojska jego do Lublina i Lwo-

wa (? I), i wzgldem Wyhowskiego, który mu Kijów odda,

a posowie kozaccy nie byli przypuszczeni do ukadów mo-

skiewsko polskich; jak pogwaci przyznan Kozakom wol-

no obioru hetmanów, gdy mianowa potajemnie hetmanami

Puszkara, Bezpaego, Barabasza, Sirk i pobudzi ich do

wojny domowej; jak wielk szkod wyrzdzi wierze pra-

wosawnej, gdy odda Litw Polakom, którzy nie pozwalaj

teraz odbudowa spalonej cerkwi w Poocku, a w Witebsku

te nie zostawili ani jednej cerkwi dla chrzecijan bahocze-

stywych. Odmawia tedy wrcz poddania si carowi
,
przeka-

dajc poddastwo polskie, poniewa „przodkowie nasi i my
sami w jedno ciao (z Polsk) spoiwszy si, jako równi

z równymi, wolni z wolnymi, przebywamy pod jednym pa-

nem wolnie obranym". Tak samo odpowiedzieli brat Doro-

szeka Hrehory i pisarz wojskowy ukasz Buszkicwicz d.

20 stycznia st. st. w Czerkasach, dodajc jeszcze wspomnie-

nia o Iskrze, Cycurze, Somku , Zootareku , okrutnem tra-

ceniu i wizieniu wielu Kozaków^).

ofiarowa ja Carowi ; lecz Szeremetjew, posawszy HOO osmac/ek zboa,

zachca do odpierania Doroszeki i sam obiecywa odpiera go od Ki-

jowa. Po zdradzie Bruchowieckiego stosunki te zacieniy si jeszcze

wyraniej i car w hramocie do atamana koszowego Biekowskiego z d.

8 18 marca 1668. (Tame nr. 20, str. 48— 5U) wspomina wci o swej

przyjani z królem polskim; posa przytem 2000 rubli i 100 postawów

sukien niemieckich Zaporocom Siczowym.

') ApxHBl. K). 3. rocciii VI, str. 247-248, 250—251. W pó-

niejszych rozmowach owiadczali owi dyplomaci kozaccy, e chc by
pod wysok rk Jego Carskiego Wieliczestwa, obiecujc suy mu wier-

nie, ale pod warunkiem, aby nie byo w Ukrainie wojewodów i zaóg

moskiewskich, ani adnych podatków i poborów nawet od mieszczan
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Nie uwierzy, naturalnie ani car, ani bojarowie jego,

iby Kozacy naleeli do obioru króla polskiego wolnymi

gosami: ciekawem jest wszake w ustach Doroszeki po-

woanie si na zasad zjednoczenia krajów Rzeczypospolitej

sowami aktu Unii Lubelskiej. Jestto jedna z wielu wska-

zówek, e Kozaczyzna ksztatowaa swoje marzenia na wzo-

rach polskich , e pragnaby uywa takich swobód jak

szlachta polska; e bya wychowanic cywilizacyi polskiej —
ale niewdziczn i niegodn podanych dobrodziejstw.

Pop Afanasij (Atanazy) Czekaowski w Czehrynie opo-

wiada poufnie bratu swemu , e Doroszeko spodziewa si

wydania sobie od Sobieskiego Biaej Cerkwi na Trzy Króle

i ma wyprawi posów swoich na sejm z daniem wielu

miast ukraiskich, a gdy je otrzyma od JKMci, senatorów

i Rzpltej, on, Doroszeko nigdy a do mierci nie pozosta-

nie pod wadz Króla JMci ^). Oto jest logika i polityka

kozacka! Tak wanie rzdzi si Doroszeko. Nie wyprawi
wprawdzie posów na sejm, ale wyoy swe myli w licie

z d. 28 kwietnia st. st. 1668 do Sobieskiego, odpowiadajc

na owiadczenie aski królewskiej i osobistej jego yczli-

woci. Wykad jest bardzo zawiy, dlatego niby, e „a-

dnego, coby list ksztatnie napisa móg, nie mamy midzy
sob". Czytamy wic na pocztku, e przyczyna nieprzy-

bycia posów na sejm bya nieaska JM Pana komendanta

biaocerkiewskiego, a pod koniec listu , e ów komendant,

wywierajc zemst za nieposanie na sejm, zapdzi w za-

mek i powrzuca „w smrodliwe strasznie gbokie jamy"

pukownika biaocerkiewskiego, wszystk starszyzn i po--

i chopów. Wic „wysoka rka" nie miaaby nic do trzymania. Nadmie-

ni przytem winnimy, e Tiapkin nie bardzo trafnie oryentowa si, za-

pewne przez niedostateczn znajomo stosunków i przez ch przysue-

nia si najprzyjemniejszemi moliwie doniesieniami. W raporcie np. z d.^

5 stycznia 1668 mylnie przedstawia popularno Doroszeki i Tukalskiego

z tym dodatkiem, jakoby Tukalski namawia Doroszeuk do poddastwa,

carowi. (Tame str. 246).

') Tame VI. nr. 71, str. 248.
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fipólstwa z nimi niemao, cerkwie z aparatów i domy zlupi,

a wci krzywdy wyrzdza „biednym biaocerkiewskim

i miejskim ludziom". Przemilcza tutaj o podkradaniu si

Kozaków pod zamek i nieustannem napastowaniu onierzy
polskieli, tak, i konie swoje pa musieli, „za cu^le trzy-

majc". Zawiadamia Sobieski, e za jego staraniem, pomi-

mo zerwania sejmu
,
jest wyprawiona komisva do zaatwie-

nia da kozackich w myl traktatu podhajeckiego: na to

Doroszeko odpowiada wyrzutami za przeinaczenie ugody

hadziackiej na sejmie (1659 r ), czego win zwala na Bie-

niewskiego wojewod czernichowskiego, i na nieboszczyka

Jewaszewskiego, „komisyi tej robotnika". Prosi, aby „do

tej nowej komisyi w kompani z Sobieskim wyznaczone

byy osoby w staropolskiej prawdzie kochajce si i wiecz-

nej zgody punkta bez adnych wykrtów szczerze postano-

wi i napisa umiejce. Tu warto przypomnie przytoczony

ju list z 10/20 czerwca, w którym Doroszeko wyznaje,

e nie wysa penomocników swoich na t komisy i „y-
czyby jej cale zaniecha, kiedy tak pogodna okazya i pora

wojenna za Dnieprem nastpia". Dalej uskara si na króla

za wysanie w d. 10 stycznia przywileju do Siczy, ublia-

jcego wojsku zaporoskiemu, oraz jemu, mizernemu czekowi,

hetmanowi , wiernemu poddanemu i yczliwemu JKMci su-

dze; uprasza tedy Sobieskiego, aby JKMo „tak lekkich

skryptów, cho na pargaminie zotem pisanych , ale [nie]

zotem cuchncych i na przelanie krwi chrzecijaskiej za-

ostrzy gotowych, rk i pieczci sw utwierdza nie ra-

czy". Stawia za przykad cara moskiewskiego, który ,. he-

tmana swej czci wojska (Bruchowieckiego) z skarbów

swoich wasnych.... nie tylko tustym chlebem opatrzy, ale

te bojarskim, jak u nich, senatorskim po naszemu, uczci

honorem, a ja nieborak ze wszystkiem upoledzony, kopo-

tliwy jeno nosz ciar, dla dostojestwa JKMci i caej

Rzpltej wiele cierpic". Zamilcza naturalnie o spenionej

ju zdradzie Bruchowieckiego, o wymordowaniu zaóg mo-

skiewskich na Zadnieprzu i o wasnych oskareniach poli-
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tyki carskiej . podanych Tiapkinowi. Nareszcie w rodku

listu znajdujemy usprawiedliwienie konszachtów z hanem

krymskim tak miae, e suy moe za najlepsz atestacy

krtactwa dyplomatvczneo:o owemu pisarzowi , co to niby

„ksztatnie" pisa nie umia. Wbrew wyranym okreleniom

traktatu i roty przysigi z d. 19 padziernika 1667 r. pisa

teraz Doroszeko: „W traktacie podhajeckim niemasz tej

niewoli, ebym wedug potrzeby wojska JKMci zaporoskiego

posya do postronnych monarchów nie powinien: owszem

in contrariuro , w traktacie z Ord napisacie WMPan do-

puci, abymy przez ich mediatia ask JKMci, jak nam

owiadczy zezwoli, kontentowali si. Trudno tedy, najmniej-

szej dotd nie doznawszy clementii. raz dla tej mediatii, po-

wtóre za dla utrzymania ich od wpadania w granice ukra-

iskie po jassyr, pomst krzywdy od Zaporoców im uczy-

nionej zajuszonych... posaniem do Porty z skarg na Biao-

grodzk Ord... utrzymywaciem si musia: ale si to wszyst-

ko dziao i dzieje bez szkody JKMci i Rzpltej" ^).

Nie tak niewinnie wygldaj poselstwa jego do muzu-

manów w doniesieniach Zotnickiego i ychowskiego z Bach-

czyseraju. Posowie Doroszenki Jarosz i Tumacz przy licie

jego z d. 10/20 listopada 1667 przywieli dwa uniwersay

królewskie: jeden prawdziwy, a drugi zmylony, z dawna

dat; han, dowiedziawszy si o tem faszerstwie, nie da im

posuchania i kaza trzyma pod aresztem; innych posów

kozackich , którzy mieli traktowa o wyzwolenie winiów,

„przedano na katerk" (= katorg? cikie roboty). Przesy-

ajc kopi listu wzmiankowanego, ostrzegali Sobieskiego za-

kadnicy: „Dla Boga, w adne skrypta nie wdawa si z Ko-

zakami, bo swoje wykrty naszemi chc pofarbowa liter-

kami, i najmniejsze tu do Krymu przysyaj". Po odebra-

niu przysigi od hana, ratyfikujcej traktat podhajecki, ci

sami zakadnicy i rezydenci d. 17 kwietnia wysali kopie

') Kluczycki nr. U4. str. .S61— 3G4
;
porówn. n-ry 100 i 101,

str. 291, 293, oraz nr. 158, str. ;^82 i nr. 112, str. 391.
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legacyj kozackich tak od Bruchowieckiego, jak od Doro-

szeóki na dowód „jako s nieprzyjani Ojczynie naszej.

Zadnieprskim jeszcze nie dowierzaj (Tatarzy), ale Dorosze-

kow statecznie trzymaj stron i nam dokuczaj . abymy
do WMPana pisali, aby przed zaczciem komisyi , z sejmu

naznaczonej, wojsko (polskie) nie aggrawowao Kozaków Do-

roszeukowych.... A jeeliby Kozacy nie chcieli przyjmowa
komisyi i by posusznymi Królowi JMci , tedy sukkurs

i z Krymu bdzie dany JKMci". Jako w rocie przysigi

baskiej czytamy: „A strony za Kozaków aby byli w pod-

dastwie Królowi JMci wedug poprzysionych pakt, i nam
na usudze bdc (!); z polskiej strony krzywdy im nie b-
dzie, i wojska na nich nie przyjd. I z naszej strony woj-

ska Kozakom nie damy przeciwko wojsku polskiemu; a je-

liby Kozacy nie byli posuszni Królowi Polskiemu JMci,

Bratu naszemu a Panu swemu, i poddastwa nie oddawali^

i wedug pakt, i przysigi, i napomnienia naszego nie przy-

szli, a przysig swoj zamali (ju dawno zamali!): tedy

z Królem JMcia Bratem naszym i wojskiem jego zczywszy
si, na nich i i znosi ich bdziem powinni". Nareszcie

przed samem ruszeniem za Dniepr Doroszeko przysa dwóch

posów do hana
,

„na Lachów woajc a submitujc Zapo-

roe (tj. Sicz) znie, eby tera bezpieczniejsze od kozackich

inkursyj byo pastwo Krymskie". Niedawno za (9 kwie-

tnia) posya na Zaporoe Bohaczeka, sdziego wojskowego,

,yaeby móg do jednoci przywie Zaporoców" ^). Juci

nie powiedzia im Bohaczeko o projekcie zniesienia Siczy.

Oto s próbki wiernoci Doroszeki, nietylko wzgl-

dem Króla i Rzpltej, ale i wzgldem swoich wspóbraci Ko-

zaków Siczowych, o których sam pisa, e „aden Kozak na

Zaporou nie urodzi si, ale w tutejszych herodach Ukra-

innych synowie tego tam Zaporoskiego morza i pola s
obrocami".

') Kluczy cki n-ry 121, 137, Ul, 145, str. 326, 327, 356, 349,

365—366.
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Skutek nieszkodliwych jakoby poselstw Doroszeki do

Porty odbi si w licie Mustafy baszy, kajmakama, adre-

sowanym d. 26 marca 1668 do podkanclerzego kor., a wr-
czonym Konteckiemu. Z waciw Turkom pycha i wscho-

dni przesad rozwodzc si o wielmonoci swego cesarza

nad cesarzami , o niezwalczonej potdze obozów muzuma-
skich, o bezsilnoci królów chrzeciaiiskich , chociaby ich

9-ciu zczyo si w lig , wspomnia o askawej rezolucyi

na poselstwo nieboczyka Radziejewskiego i o powcignie-

niu narodów Tatarskich rozkazaniem cesarskiem od wojny

z Polska, ale zapowiada, e Kozaków zaczepia adnym
sposobem Wielraono Cesarska nie pozwala, poniewa na-

ród kozacki, do szczliwych progów uciekszy si. podda-

stwo swoje ofiarowa, a zatem pod skrzydami cesarza za-

chowany i obroniony i od wszelkich krzywd uwolniony by
musi. Potem Karwowski , wysany do baszy sylistryjskiego,

otrzyma jeszcze zuchwalsz rezolucy, przyniesion z Adrya-

nopola: 1. Abycie cale poniechali Ukrainy i Kozaków, jako

ju ziemi i poddanych cesarskich, i aby tam noga wojsk

waszych nie postaa. 2. Abycie z Moskw cho doczesny

zerwali pokój. 3. Aby hanowi za wszystkie zatrzymane lata

powinne oddalicie upominki. 4. Aby czsto od was posel-

stwa byway u Porty z bogatymi upominkami etc. ^).

Caa ta gmatwanina dotykaa przedewszystkiem So-

bieskiego, który, bdc hetmanem W. K, mia obowizek

czuwania nad bezpieczestwem granic i znoszenia si w tym

celu z ssiadami. Przyjmowa te i wyprawia poselstwa,

prowadzi korespondency dyplomatyczn z Kozakami , Ta-

tarami, Turkami, wojewodami moskiewskimi, powiadamiajc

o niej kancelary koronn, mianowicie Olszowskiego, który

zwykle znajdowa si przy boku królewskim i zaatwia

') Kluczycki: List kajmakama pod n-rem 132, str. 340, e
Kontecki by wysany do Porty przez Sobieskiego, wida z listu Olszow-

skiego d. 3 lutego 1668, tame nr. 128, s. 336; Kelacya Karwowskiego

nr. 149, str. 371.

Korzon. Sobieski. T. II. 20
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czynnoci piecztarskie w zastpstwie stareg^o i królowi nie-

chtnego kanclerza W. K. Jana Leszczyskiego. Wiemy
atoli , e odcigay go z Rusi inne sprawy, jak skadanie re-

lacyi sejmowi, intryga francuska, rozterka pomidzy szlacht

a Janem Kazimierzem i nareszcie abdykacya. Bawi w War-

szawie, Solcu , Biaej , Pilaszkowicach pótrzecia miesica,

a gdy wTÓci do swych ruskich posiadoci na pocztku

maja, zasta tak rozpowszechniona obaw wojny tureckiej,

e nie móg znale dzierawcy na Kausz. Rozsya tedy

goców, nie aujc kosztów i podarków; ostatni miednic

srebrn da dla baszy sylistryjskiego, byle powzi epsze

wiadomoci. Ale Karwowski wróci z wyzywajc niemal

odpraw; przywióz wieci o gromadzeniu si wojsk turec-

kich i wooskich w pobliu granicy. Wic i Sobieski, sku-

piwszy swa szczup si wojenn pod Lwowem, kaza zato-

czy obóz na Woyniu, najprzód pod Werb, dokd i sam

zjecha okoo 19 lipca, a nastpnie pod Lachowicami, gdzie

bawi do poowy sierpnia (wyej str. 97).

Zna nic otacza tajemnic planów i zarzdze swo-

ich, bo hetman Doroszeko wiedzia ju w drugiej poowie

czerwca o nastpowaniu „potg" (!) wojsk polskich na Ukrai-

n, a brat jego Hrehory, stojc taborem pod Paryjówk,

mia 20 czerwca przedwczesne doniesienie, e „JMPan Het-

man Koronny Sobieski z potgami wojsk koronnych jak

samorzdca z inszymi dyrektorami i konsyliarzami swymi

pod Lachowice do obozu wszed". Obadwaj bracia pisali do

Eliasza hospodara wooskiego, o ryche prowadzenie posi-

kÓAv, które zapowiedzia im Jussup czausz, wieo od sutana

zesany, zapewniajc, e stosowne emiry (rozkazy) wyszy

ju do baszy sylistryjskiego, oraz do hospodarów wooskiego

(modawskiego) i multaskiego ^).

^) Kluczycki n-ry 156, 1Ó7, str. H79, 380, e wiadomoci Do-

roszeków o ruchu zaczepnym wojsk polskich i o przybyciu Sobieskiego

do obozu byy mylne, dowodzi list Sobieskiego do ony, datowany d. 22

czerwca z ókwi (Hel cel nr. 180, str. 187): „Ja do obozu nazajutrz

albo trzeciego dnia po w. Janie, patronie swoim, wyjedam". Jeli wy-
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Ponne byy icli obawy, jakoby Polacy „i boja Bo
i pakta na bok ukoniwszy", na zgub Ukrainy czyhali. So-

bieski nie zamierza adnej akcyi zaczepnej, chocia wie-

dzia, e „tych zdrajców Kozaków turecki cesarz wzi pod

swoj protckcy". Mia „traktowa z nimi. . aby jakokol-

wiek t nieszczsna ojczyzn nasz uspokoi''. Gdy wic
otrzyma znany nam list Doroszeuki, z obozu na Hotwie

10/20 czerwca datowany, z zapewnieniami wiernego pod-

dastwa, nietylko dopeni danej w traktacie podhajeckim

obietnicy co do zmniejszenia zaogi w Biaej Cerkwi , ale do-

godzi Doroszence, odwoujc genera -majora Stachórskiego

i mianujc komendantem pukownika Lebla ^). Ale insygnij

hetmaskich nie posa. Nie móg nawet posa bez woli

Rzpltej, która wtedy sejmikowaa nad spraw wielkiej wagi,

bo nad zapowiedzian ju abdykacy króla.

Doroszeko ucieszy si bardzo i w licie do Lebla

winszujc mu funkcyi (= urzdu), nie szczdzi mu sod-

kich sów i najlepszych dla Polski ycze: „aby wszelakie

przesze dissidenti oddaliwszy zo, w zgodzie i podanym

jecha 26 czerwca z ókwi, to jeszcze nie zmierza wprost do obozu,

poniewa 12 lipca znajdowa si w Budowie, a dopiero 19 lipca pisa!

z obozu pod Werbn, wic chyba 27 lipca nie wymieniony wyranie „Obóz"

oznacza Lachowice. Kluczycki nry 163, 167).

') Pukownik biaocerkiewski Buteko, sprowadziwszy sobie do po-

mocy pukownika pawoockiego Jarosza i 200 Woochów podniestrzan,

przysanych od Hrehorego Doroszeuki, podpad d. 2 lipca pod Bia Cer-

kiew, lecz zosta odparty i uciek, a Jarosz, kilku setników i 50 Koza-

ków dostao si do niewoli; „trupem zabielono na trzy mile w pole".

Donoszc o tem, Stachórski d. 7 maja 1668 prosi Sobieskiego albo o wzmo-

cnienie zaogi, albo o rozkaz cakowitego opuszczenia Biaej Cerkwi,

gdy przewidywa, e „zajtrzone na pany chopstwo, podbiwszy Zadnie-

prze, zechce dalej i Biaocerkiew poknwszy, explere tyrannidem swoje.

Darmo si spodziewa std pokoju, gdy ju cale tureckiej zdali si pro-

tekcyi". Sobieski wola zastpi dzielnego, ale zawzitego i znienawidzo-

nego u Kozaków komendanta innym oficerem. Zmiana ta zasza okoo

Igo sierpnia. Lebel, obejmujc komendantur, zawiadomi o tem Do-

roszek listem uprzejmym i przyjaznym. Kluczycki n-ry 162 i 170,

str. 390 i 408.

20*
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pokoju w jak najpóniejszy wiek mia ojczyzna nasza lata

swoje liczy i do przeszego przyj vigoru i perfekcyi [mo-

ga] , co dawno ju og^dalibymy, gdyby nie pan major-

genera Stachórski". Obiecywa Doroszeko spokojne prze-

puszczenie dla przejedajcych onierzy i wypuszczenie

wszystkich niewolników (= jeców) z warunkiem wzajem-

noci. Za oznajmienie o majcym si zebra sejmie dziko-

wa i posów swoich warunkowo, „poradziwszy si z puko-

wnikami swymi" wyprawi obiecywa ^).

Niemniej zadowalniajace wiadomoci doszy te z Bach-

czyseraju. Wezyr Ord Wielkich Krymskich Kazyaskier Ef-

fendi listem z d. 5 lipca donosi Sobieskiemu, e Orda ci-

gnie teraz na Zadnieprze, „by poddastwo jako i przedtem

Królowi JMci, jako Panu swemu, oddawali" (Kozacy); za-

pewnia o szczerej chci hana dotrzymania przyjani, po-

przysionej na wieczne czasy, „byle zwyczajne podarunki"

odesane zostay jak najprdzej przez Dedys Ag -). Moga
wic Polska by bezpieczn w tym roku, gdy Tatarzy poszli

szlakiem Murawskim na Ukrain lewego brzegu.

Nareszcie ucichy pogoski o wyprawie baszów ture-

ckich i hospodarów wooskich.

Uspokojony w obawach Sobieski móg jecha do War-

szawy na sejm abdykacyjny, czynic zado gorcemu we-

zwaniu Jana Kazimierza. W obawie zda dowództwo Nieza-

bitowskiemu i 15 sierpnia znajdowa si ju w ókwi, skd
niebawem puci si w dalsza drog. Wiemy, e po wywiad-

czeniu posug abdykujcemu królowi, pobieg a do Gdaska
na spotkanie ony swojej, by znowu w Warszawie na kon-

wokacyi, zrobi rozdawnictwo chlebów zimowych i wróci do

ókwi dopiero w styczniu 1669. Za jego wpywem zapewne

interrex Pramowski i podskarbi Morsztyn wynaleli fundu-

') Kluczy ki nr. 170, str. 40 i — 404. Data listu Doroszeki

z Czehryna ultima Julii odpowiada 10 sierpnia, 1668 nie za 11, jak myl-

nie oblicza wydawca.

-) Kluczy ki nr. 161, str. 390
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sze do wypacenia poowy 5 -letniej daniny upominkowej

Tatarów. Dedesz Aga odebra w Zwacu d. 10 stycznia

1669 r. mnóstwo postawów sulcien w najrozraaitszyci liolo-

rach
,
purpurowym , karmazynowym , zielonym , cynamono-

wym, koralowym, róowym, barszczowym, lewandowym,

cytrynowym , ceglastym , szarcistym
,
perowym , cielistym,

fiakowym. niebie^^kim, jaszczurowym, wosowym. bi'zoskwi-

niowym, jarmukowym. Rejestr jest dugi, zajmuje bowiem

stronic 17 in folio. Przytoczymy z niego tylko rekapitulacy

czyli „summaryusz"

:

Oddao si suknami cienkiemi Holi

(enderskiemi) okci 12.4361, po fl. 16 . fticit 198.980 z.

Falandyszami angielskiemi okci 6400

po fl. 8 .
!'

,,
51.200 „

Kirami postawów 40 po fl. 8 . . . „ 320 „

Gotowemi pienidzmi talerów lewko-

wych in specie n^ 4.000 „ 12.000 „

In summa 262.500 „

Na ukontentowanie samego posa (za ustpionych lat 2Y2)
wydao si:

Suknami cienkiemi HoUenderskiemi

okci 1560 po fl. 8 facit 12.480 z.

Suknami HoUenderskiemi podlejszego

gatunku okci 1380 po fl. 4 „ 5.520 „

Gotowemi pienidzmi talerów lewko-

wych in specie n^ 6.000 „ 18.000 „

In summa na ukontent. samego posa 36.000 „

In summa summarum . . 298.500 „

Conclusum w Zwacu.
Januarii x. 669. Jan Fried. Beker

m. p.

Reszt nalenoci umorzy przez zrzeczenie si pose

wielki krymski Dedesz Aga . dostawszy tak apówk dla

siebie. W cigu bezkrólewia otrzyma han jeszcze raz cao-

roczn zapat do w. Jana 1669 r., potem za dawane byy
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tylko przyjedajcym posJum lub gocom tatarskim po-

mniejsze kubany ^).

Oto, jakimi sposobami Sobieski wraz ze swymi przyja-

ciómi politycznymi zapewni bezpieczestwo Rzpltej w cigu

roku, zawichrzonego sejmikami i sejmami bezkrólewia, które

i jego pocigno w wir agitacyi elekcyjnej.

Doroszeko mia teraz najlepsz chwil do wykonywa-

nia zamysów swoich. Nikt mu nie przeszkadza. Gdyby

obrotno i przewrotno wystarczaa do tworzenia organiz-

mów politycznych , Doroszeko zbudowaby, albo przynaj-

mniej zaczby budowa teraz pastwo kozackie. Ale nie

potrafi tego uczyni.

Wyzwoliwszy Kotelni od oblenia, Doroszeko wróci

do swego rodzinnego Czehryna ze zdobytymi skarbami i je-

cami moskiewskimi ju przed kocem lipca 1668 r. Czemu

si tak pieszy z powrotem? Powiadano, e do ony, która

mu jaki skandal urzdzia ^). Nie wdamy si w jego spra-

') Expeditia Upominków Tatarskycb za lat No 5 od w. Jana

1663-tii anni a do Takowego dnia 16G8 anni zatrzymanych, we Lwo-

wie odprawiona, a potim we Zwacu nad Dniestrem do rk posa Wiel-

kiego Dedesz Agi oddana. MS. bibl. Ord. hr. Krasiskich nr. 829,

orygina. W Rachunkach za Sejmowych ks. 62 Expensa II. na

róne potrzeby Rzpltej znajdujemy wyjanienie, e upominki tatarskie za

ten sam okres 5-letni, po tl. 105000 co rok rachujc, przychodzio 525000

dobr monet: wic 2C2500 stanowi tylko poow, a drugiej poowy De-

desz Aga widocznie zrzek si, dostawszy dobr apówk dla siebie. Po-

tem, zapacono za rok nastpny, razem z apówk 112,595 z. 227.j gr.

Sobieskiemu zwrócono 5160, na extraordynavyjne uponiinkowanie, wykup

winiów wydano etc. 544H, ogóem a do sejmu styczniowego 1072 skai-b

kor. wypaci 451,089 zi. 1.4 gr.

") rpaóflHKa: ^bftcTBia npeat.isHou .. ópanii B()r,iMHa Njit.ib-

HHi^Karo C IIo.naKaMH. KieBi> 1854, str. 198: prejdie k niemu wiest'

z Czyhiryna o niekojem jeho eni bezczyniju. On Demjana Mnohohresz-

noio proziwajemoho, Nakaznim Hetmanom na swoje mie^jce uczyniwszy

i jemu wojska wowierywszy, poweie wojewod (moskiewskich) wezdie z hra-

dów do polednieho izhoniti — sam otydie w Czyhiryn.
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wy maeskie, nie bdziemy dociekali, czy nie istniay inne

powody, ale zrobimy uwag, e pod wzgldem politycznym

odjazd jego z Zadnieprza by grubym bdem. Pozostawiony

tam porucznik, czyli „nakany ataman" Demjan Mnoho-

hriszny, prostak niepimienny, posiadajcy w swojej garde-

robie zaledwie dwie koszule, a w kredensie drewniane na-

czynia, polewany garnek i blaszany kubek, atwo uleg na-

mowom popów i za porednictwem azarza Baranowicza,

wadyki czernihowskiego, wysa d. 26 wrzenia st. st. do

Moskwy owiadczenie gotowoci poddania si carowi i otrzy-

ma w cigu zimy godno hetmask wraz z amnesty dla

Kozaków za spenione bunty i mordy '). Zaporocy Siczowi

jeszcze pierwej zerwali z Doroszek i domagali si od bana

pomocy do zrzucenia jego, groc nawet, e ,,jeli han Ord

nie przysze, tedy, z Siczy wyszedszy, prosto na Krym
pójd". Z Siczy te ozwa si przeciwko Doroszece niejaki

Piotr Suchowij czyli Suchowienko, mody, sprawny, pisma

„kozacko- ruskiego" wiadomy kozak czehryski: rozsya

najprzód uniwersay, podburzajce przeciwko niemu, jako

duchem lackim (!) przejtemu wdziercy. nastpnie przy po-

parciu atamana koszowego Biakowskiego opanowa w pa-
dzierniku Putywl, ubny, Hadziacz, Potaw. pojma i w kaj-

dany zaku Andrzeja Doroszek, wreszcie sprowadzi Ta-

tarów, z którymi w tak cis zaszed przyja , e a zbi-

surmani si, t. j. przyj wiar mahometask z imieniem

Szamaja, poczem przybra tytu hetmana Jego Kaskiej Mci.

Za to gorliwszy o wiar chrzeciask Sirko pogodzi si z Do-

roszek -I. Niepodobna nam zanurza si w ten odmt walk

bczprogramowych i zgoa bezmylnych; poprzestamy na cha-

rakterystycznem orzeczeniu kozackiego dziejopisa Wieliczki:

*) ApKiiBi R). 3. Po cci II VII, str. 64.

^) Doniesienie Zotnickiego i ychowskiego 18 sierpnia, 1668 u K lu-

czyckiego nr. 173, str 41)7. Opowiadania Chapczyuskiego, posujcego
do Moskwy od wadyki Baranowicza w ApKHBt K). 3 Poccin VIF,

str. 150, 151 szlachcica Biekiewicza, tame str. 108; prokiamacya Su-

cbowieuki y, Piitywlu str. 85. Prokiamacya Duioszeki sir. lii.
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„A tak vr toje nieszczastliwoje i hubitelnoje wremia Ndza
z Biedoju swoi rozprosterszy proporce, biednuju Ukrainu

sehobocznuju niszczyli" *).

Jake radzi sobie Doroszeko wród takiej zawieru-

chy? Krtactwem na wszystkie strony. Na Zadniejirze wy-

sya! proklamacye, powoujce lud do walki z bisurmanami;

do Szeremetjewa wyprawi poselstwo z owiadczeniem goto-

woci poddania si carowi na dobrych warunkach, i na do-

wód uwolni z Czehryna pewn liczb jeców moskiewskich

(w tej liczbie pukownika Dworeckiego, obrocy Guchowa
1664 r.); zbiera nawet na prawobrzenej Ukrainie w Tasz

yku rad w kwesty i przejcia pod panowanie Moskwy; ale

sam, stojc ze szczup sil pod Siekiern lub Kremieczu-

kiem, nie omieli si i za Dniepr mimo zapowiedzi; wy-

prawi tylko brata Andrzeja z garstka (300 Kozaków i 600

Tatarów), niedostateczn do walki z tylu przeciwnikami: wic
utraci wadz na calem Zadnieprzu jeszcze przed kocem
1668 r. -). Jednoczenie szuka porozumienia z Krymem, lecz

nadaremnie, bo Tatarzy ju mu nie ufali i nazywali szalbie-

rzem ^). Do Porty wysa pisarza swego Buszkiewicza z pu-

kownikiem Bieohrudem w kocu wrzenia; odprowadzili oni

czausa i stwierdzi mieli, e caa starszyzna dobrowolnie pra-

gnie by w poddastwie u sutana na takich warunkach,

jak Modawia i Multany. Skutek tego poselstwa na razie

^) Be.iniKR CaMOiLia JliToniicb KieB"B 1851, II, str. 167.

«) ApxHBi, K). 3. Poccn VII, str. 111, 124 126, 167. 103,

162. Do Romodanowskiego te pisa Doroszeko 6 maja 1669, e „byo

zawsze zamiarem jego i wszystkich wojowników prawosawnych mao-

ruskich pdzi ycie pod monarcha chrzeciaskim prawosawnym rosyj-

skim, lecz. . z powodu wojny domowej naród maoruski nie moe doj
do zupenego zjednoczenia" (t. IX, str. 1G6).

•'') Raport Jabonowskiego 3 pad^ziemika 1668 wspomina o posach

Doroszekowych w Krymie (Kluczycki nr. 183, s. 418); co stwierdza

ApxiiB'b K). 3. Poeci H Vir, 152; tame na str. 135 list Krym Giereja

gagi do ks. Dymitra Winiowieckiego, aby nie wierzy szalbierzowi Do-

roszece, a na str. 109 rotmistrz Rosawlew wyjania powód urazy, e
Doroszeko cofaiit sie z pod Kutelwy i nawet bi Tatarów.
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by dla Doroszeiiki pomylniejszy. albowiem ju od pocz-tku

1669 r. dochodz nas pogoski o askawych obietnicach su-

tana, o wysaniu dla sandaku (= chorgwi) z alemtujem

(= buczukiem) przez Ali -ag, wyszego urzdnika dwor-

skiego (kapudY-basz) ^), wreszcie o wykomenderowaniu na

pomoc jemu ord biaogrodzkich , które ju nie zaleay od

hana, lecz oddane zostay pod wadz oddzielnego baszy,

Turka. Co waniejsza, na rozkaz czausa tureckiego Sucho-

wij musia zaniecha oblenia Kaniowa i zrzek si het-

ma stwa.

Tak wic Doroszeko zaledwo przez kilka miesicy po

zamordowaniu Bruchowieckiego cieszy si hetmastwem nad

ca Ukraina, ale przez protekcy turecka utrzyma si przy-

najmniej na prawym brzegu Dniepru w Czehrynie. Urzdzi
si tu z dostatkiem i okazaoci „nie jak u hetmana ko-

zackiego, ale jak u najwikszego pana polskiego''. Bya
przestrzegana i pewna „polityka", t. j

grzeczno, ceremo-

nialno, odbijajca przyjemnie od pospolitego u Kozaków

„grubijaristwa. pijastwa, barbaryi". Zdarzay si jednake

wybryki w dawnym stylu Bohdana Chmielnickiego: Doro-

szeko pi z Kozakami „po tygodniu.... pijany za jest jak

szalony: od dworu do dworu chodzc, okna im wybija; ale

po trzewemu by uwany, roztropny i wymowny" ^). Sto-

eczne jego miasto byo dobrze ufortyfikowane, opatrzone

dziaami i zaog z tysica mniej wicej ludzi, ale w mia-

stach innych miewa bardzo niedostateczne siy — zaledwie

^) KI uczy ki .str. 4l8 le wjczyta nazwi.sko posów Uorosze-

kowych „Berkowicz... z Bieohodem"- naley poprawi wedug ApxHB'b
K). 3. Po co i n VII, 153. Podobno we wrzeniu st. st. przyjeda Kaga-

basza z zawiadomieniem, e sutan przyjmuje Kozaków pod bero swoje,

zadowalniajac sio tylko^slub ich wojskowa na kade wezwanie, a nie

dajc adnych pod-'tki>w.

*) Pochlebn charakterystyk poda Sobieskiemu Szumlauski, wa-
dyka przemyski, zatrzymywany w Czehrynie przez kilka lub kilkanacie

dni; o wybrykach za donosi wysany na zwiady oficer moskiewski

u Kluczyckiego nry 284 i 231, str. 631 i 492.
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po kilkudziesiciu Kozaków. Kie gron tedy bya jego bu-

awa — wymarzona, bo adnej jeszcze nie posiada w na-

turze, ani od cara po Bruchowieckim , ani od króla pol-

skiego po Teterze.

Czemuby nie mia wystpi inny jaki pretendent po

usuniciu si Suchowija'? Wystpi te w lipcu 1609 Ha-

neko Micha, dawniej ataman koszowy z Siczy, potem pu-

kownik humaski: przecignwszy na swoj stron jeszcze

puki kalnicki
,
pawoocki i korsuski , zebra rad starszy-

zny, która obraa go hetmanem , a Suchowija pisarzem za

zgod Tatarów krymskich, a wbrew zamiarom Porty, której

posowie, Ali-aga z towarzyszem i orszakiem w 300 koni,

stanli ju w Cekinówce nad Dniestrem z insygniami dla

Doroszeuki: buaw, chorgwi, buczukiem i kaftanem ho-

downictwa. Wanie wtrcenie Ukrainy w poddastwo tu-

reckie byo podawane za powód zwalczania Doroszeki,

owiadcza si bowiem Haneko z mocnem postanowieniem

„bronienia wolnoci opakanej ojczyzny z pomoc Bo"
i wzywa Mnohohrisznego do „braterskiego" dziaania, spól-

nemi, zjednoczonemi siami i).

Nie zdoa jednake Haneko przeszkodzi przejazdowi

poselstwa tureckiego do Czehryna; Doroszeko przyj insy-

gnia z wdzicznoci i opaci je wielkimi darami: dla pa-

dyszacha 80,000 talarów (jerimków), dla samego posa 10,000,

dla towarzysza jego 5.000 talarów. Nie zaszkodzio mu to

bynajmniej w opinii starszyzny kozackiej, i owszem, zach-

cio wszystkich pukowników do powrotu pod jego rozkazy.

Haneko zosta przy jednym swoim puku humaskira, cho-

cia bawi ju przy nim Jurko Chmielnicki. Odpar pierw-

') Tak opowiedzieli w Moskwie : wysany z Baturyna d. 29 sier-

pnia st. st. od Mnohohrisznego kancelista Jeremi Jereraowicz i kapitan

moskiewski Woloszenników (Aktu K). 3. Poeci li IX, s. 49, 63), ale

sam Haneko donosi o swym obiorze Mnohohrisznemu z Humania 30

lipca 1869, zapraszajc do wspólnego dziaania przeciwko Doroszece

(tame s. 4H). Mniej dokadne wiadomoci posiada Sobieski 4 sierpnia

11 ICluczyckiego str. 418.
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szY atak Doroszeki (w sierpni u\ ale gdy omieli si wy-

stpi zaczepnie razem z ord Batyrszy- murzy. Tajmasagi,

Mehmet Czelibeja , zosta pobity na gow pod Steblowem

(29 padziernika) i musia umkn do Siczy, a Jurko Chmiel-

nicki dosta si do niewoli. Doroszeko zwyciy nie wasn
si, nie swoj piechot serdeniack, lecz pomoc 40,000

Tatarów biaogrodzkich i nohajskich, którzy suyli mu jako

sudze sutana. Stali si te niezbdnymi i do utrzymania si

nadal przy hetmastwie: Ayic Doroszeko rozkwaterowa ich

na Ukrainie a po Nowy Konstantynów, opacajc ich „zo-

tem, srebrem, bydem, fantami, a naostatek" i gowami swych

ziomków, naraajc Woy i województwo ruskie na upiezkie

ich najazdy ^).

Móo-e Sobieski mniema, e na jego wezwanie przy-

byby Doroszeko z Tatarami, eby osadzi Kondeusza lub

') Listy Haneka de Mnohohriszuego 2(S sierpnia i 29 wrzenia;

list bejów i murzów do Haneki z Bachczyseraju 26 sierpnia 1669

w ApxnB'b K). 3. Poco i fi IX, s. 4u, 47, 49, List Doroszeka o zwyci-

stwie, zaczony do depeszy i[ayerberga z 7 grud. 16<39. Raport Lebla

do Sobieskiego 21 listopada 1669 i uniwersa .Sobieskiego 12 grudnia 1669

u Kluczyckiego nry 221 i 228, str. 462,489; MS. Ex Bibl. Joach. Com.

Chreptowicz nr. 0028 k. 80 (przed 133) zawiera kopi listu Doroszeki do

pukowników biaocerkiewskiego i pawoockiego d. d. fi lutego 1670 Czehryn;

„Moi askawi przyjaciele pp. Pukownicy biaocerk. i pawoocki I Skoro otrzy-

maem pismo od Baszy Sylistryjskiego, w którym dobr.n mi o6aruje swoj

przyja, tego pisma copia, sowo w sowo wypisan, posyam WMciom,

abycie z oney wyczytawszy, doskonale o wszystkim mogli zrozumie Co

za Tatarowie w pukach waszych na stanowisku bdcy po horodach

braniem stacyi gotowemi pienidzmi zotem, srebrem y fantami, bydem

y rónemi ncieniami, a naostatek y ludmi w niewole zabranemi y cerkwi

Boych spustoszeniem nieznone poczynili szkody, dokumentalnie zrege-

strowane wszdzie po horodach puków swoich, abycie, rozpisawszy pisma,

przykazali starszyznie horodowey... zregestrowa y do mnie jako naypre-

dzey przysya regestra, I o to WMci dam: pilno w pukach waszych

ich wiele poymanych nayduje sie Tatarów ; tych w regestr wpisawszy,

abym by wiadom. W t regestr (?) przysyajcie; jednak tego nie way
si, eby kto mia porywczo za ojca, za matk y siostr albo brata ich

zamienn dawa, gdy pilnieysze y horliwsze nasz jest w tym staranie

:

za tych pod liczb naszych ka liczby w cikiej zostajcych niewoli,

z oney wyzwoli".
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Neuburga na tronie, jak zapewniali ambasador i agenci fran-

cuscy z Marysiek?
Biegay wprawdzie czsto poselstwa i listy pomidzy

dwoma hetmanami; Sobieski uwolni i odesa starszyzn ko-

zack i zapewne kaza wyda zabrane do fortecy rzeczy

cerkiewne i kozackie, poniewa niema ju o nich mowy
w póniejszej korespondencyi; Doroszeko „mile go wspo-

mina, nazywajc tylko ojcem i dobrodziejem... deklarowa

si, e w czemkolwiek zechce (Sobieski) zay go, we Avszyst-

kiem submituje si sufficere" (= usuy, dostarczy): ale

czyny nie odpowiaday owiadczeniom takim. Nowy komen-

dant biaocerkiewski Lebel w kilka dni po otrzymaniu po-

woanego wyej sodkiego listu donosi, e i dla umniejszo-

nej zaogi swojej nie otrzymuje ywnoci („adnej prowizyi*),

a w miesic póniej, e od kozaków „adnego posiku w chle-

bie nie trzeba si spodziewa, gdy Doroszeko cale si na

protekcyi tureckiej zasadzi" ^). Na sejm konwokacyjny po-

selstwo kozackie nie przybyo dla „uspokojenia prób"; wy-

dane przez interrexa-prymasa uniwersay w imieniu Rzpltej

adnego nie odniosy skutku -).

Lubo tedy Sobieski nie móg posiada tych wszystkich do-

wodów przewrotnoci i tajemnych konszachtów z Moskw. Ta-

tarami, Woosz i Porta, w jakich my dzisiaj rozgldamy si

swobodnie: mia przecie dostateczne wskazówki, eby piknym
sówkom Doroszeki nie ufa. Jako, uczyniwszy zado zo-

bowizaniom swoim i niezbdnym warunkom przyjaznego

^) Raporty Lebla 17 sierpnia i 22 wrzenia, Jabonowskiego 3go

padziernika 1668 u Klucz yckiego nry 172, 180. 183, str. 40(5,

414, 417.

^) List prymasa do Sobieskiego 22 marca 1669 u Kluczyckiego
nr. 204, str. 443 : Nie zda si to, abymy do Kozaków nomine Reipubli

cae posya mieli, bo i pierwszych, któremy tam dali, uniwersaów y li-

stów adnegomy nie odnieli skutku... Samego WM Pana u ludzi tam-

tych... magnum nomen... Doroszeko stara si bdzie exeqni WMPana
rade y wole .. racz tedy z swego tam posa ramienia czowieka, któ*

ryby y opowiedzia.... aby przy Polsce zostawali". Nadzieja ta, jak wi-

dzimy, bya zudzeniem.
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stosunku wedle ugody podhajeckiej, zapobiega szerzeniu si

wadzy lub wpywów Doroszeki po za przyznane mu gra-

nice. Wic w jesieni 1668 r. wysa walecznego pukownika

Jana z Opulska Piwa ^) na Polesie dla powcigania i kara-

nia kup swawolnych, które tam ukazyway si zwykle pod

opiek wojska JKMci zaporoskiego. Doda mu komend
Wasilkowskiego i pozwoli porozumiewa si co do wspólnych

dziaa wojennych z wojewodami carskimi. Maa to bya
garstka (nie wiele wicej nad 150 ludzi piechoty i 200 jazdy),

ale dzielna i sprawna. Usadowiwszy si w królewskiem mia-

steczku Dymirze wród puszcz naddnieprzaskich, staa si

dla Doroszeki niemi ssiadka, równie jak biaocerkiewska.

Piwo przyjeda we 20 koni do Kijowa, rozmówi si ustnie

z AVOjewod carskim Szeremietjewem i zawiza z nim sprzy-

mierzecze stosunki. Na wypraw do Stajek otrzyma od

niego oddzia posikowy, zoony z puku r.-ijtaryi Turge-

niewa, ze strzelców moskiewskich pod gow apatinem etc.

Stajki zostay zdobyte, wysieczone i spalone. Nadto po po-

wrocie z wyprawy Szeremietjew wyda na ninnych i na po-

strzelane konie u Polaków po 10 talarów (jetimków = Joa-

chimsthaler) ^).

') Mylnre nazywa go Kluczycki Zapolskim lub Zapulskim —
Piwo, lepiej Helcel: z Opolska Piwo. Dzielny ten partyzant nie dobrym

by kaligrafem: wic podpisywa si nieczytelnie. Znalelimy przecie

trafnie oddany podpis jego w licie do wwdy carskiego Kozowskiego

z d. 8 lutego 1672, w MS. Ord. hr. Krasiskich 8 11: Jan z Opulska

Piwo. Sownik Geograficzny poucza, e Opulsk jest to wie, poo-

ona o 6 kilometrów od stacyi Sokal drogi elaznej jarosawsko- so-

kalskiej.

^) Uniwersa, a raczej ordynans Sobieskiego jest nam znany tylko

w tomaczeniu wielko-rosyjskiem z raportu wojewody kijowskiego Szere-

mietjewa, przesanego do cara 26 listopada 1668 (v. st.) w Aktbi K)3-

Poc. VII, s. 140— 141. Potem d. 22 marca 1669 pisa prymas po odby-

taj radzie senatu: „P. Piwo z ludmi swoimi nie prónujcymi (bo przed

wypraw na Stajki wiemy jeszcze od Szeremietjewa o wyprawie jego

do Ostrza) meruit, aby by u Kzpltej w respekcie y na przyszej da-li

Bóg Electiey przyo starania, aby w comput wojska by przyjty".
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Wreszcie przed wyjazdem na elekcy Sobieski kaza
zatoczy obozy pod Huszcz nad Horyniem na 20 maja

i pod Kamiecem, a nadto ostrzeg szlacht nadgranicznych

województw uniwersaem z d. 20 kwietnia o moliwem wtar-

gnieniu ord biaogrodzkich i nohajskich, „których jest cz
niemaa, w posuszestwie bana krymskiego nie sa, lecz pod

wadz i zwierzchnoci paszy osobliwego, od Porty poda-

nego zostawaj a... Co za naley zawartej a przysigami stwier-

dzonej z hanem i caym Krymem przyjani, tej Krym sta-

tecznie obiecuje przez posa swego nam dotrzymowa, gdzie

i ja talve posa swego... expedyowaem z deklarowaniem

wzajemnego od caej Rzpltej dotrzymania teje przyjani

i jednostajnej zgody" ^).

Owó, gdyby rzeczywicie Sobieski wród projektów

elekcyjnych bra w rachub pomoc ord, to chyba krymskich,

ale Doroszeko wtedy zaufania jego nie posiada, a zreszt

i siami znacznemi nie rozporzdza, utraciwszy krótkie pa-

nowanie na Zadnieprzu. Marysieka udzia Bonzy'ego i opata

Courtois, naduywajc imienia ma , dla targów swoicli

o dobra Espouesse i kapitani dla markiza d'Arquien.

Gdyby Sobieski ywi chociaby uudna wiar w y-
czliwo Doroszeki i kozaczyzny, nie nastpiaby utrata

Kijowa.

Wanie podczas bezkrólewia upyn dwuletni termin

odebrania tego miasta na mocy traktatu Andruszowskiego.

Wród przyjaznych stosunków, stwierdzanych uczynnoci
Szeremietjewa dla komendanta fortecy biaocerkiewskiej i dla

pukownika Piwa, posannik carski w Warszawie owiadcza

gotowo wykonania umowy. Donosi o tem prymas Pra-

mowski Sobieskiemu, bawicemu jeszcze na Rusi d. 22 marca

1(369 r., i poleca wysa zaog do Kijowa. Jako zawia-

(Wida, e Piwo poszed jako ochotnik, i e chorgiew jego w owym
czasie bya skasowan). Kluczycki nr. 204, str. 44:4;.

') Kluczycki nry 208 i 209.
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donii Sobieski bojara Piotra Wasiljewicza Szeremietjcwa,

e komiasarze polscy zjad na d. 15 kwietnia, a pukownik

Machowski jest wysany z Avojskiem, eby obj Kijów w po-

siadanie ^j. Ale tego wojska byo okoo tysica gów; gdy wic
Maciowski przyby, wojewoda moskiewski nie wyda mu
zamku, powiadajc, e tak szczup si nie mógby go na-

leycie obsadzi i od Kozaków obroni. Odroczono t spraw

do zjazdu posów obu pastw na ukady o przymierzu za-

czepnem przeciwko Kozakom i o pokoju wieczystym.

Powodem rzeczywistym, lubo nie wyjawionym urzdowo,

bya wa religijna, któr naszkicowa musimy, chocia So-

bieski nigdy jej ani sowem, ani czynem nie jtrzy.

Kijów ze sw awr Pieczersk by witym grodem

dla ludu ruskiego i stolic, w tej chwili tylko idealn, naj-

wyszej wadzy duchownej obrzdku wschodniego dla Ukrainy

i W. Ksistwa Litewskiego. Od r. 1620 wadza ta rozdwoia

si, gdy patryarcha jerozolimski Teofanes, prz^^jty z g-
bok czci przez Kozaków, odsdzi metropolit unickiego

Weliamina Rutskiego, a zamianowa dyzunit Boreckiego,

tworzc przytem caa hierarchi dyzunick dla wszystkich

dyecezyj ruskich w granicach Rzeczypospolitej. Wywizaa
si zacieka walka pomidzy temi dwiema hierarchiami, któ-

rej ukróci nie zdoay ani tolerancyjne uchway sejmowe

') KI uczy ki nr. 204, str. 444 i 445, „teraz Car Moskiewski

omni ofticio z natni certat, Kijów nam oddawa kae, traktat wiecznego

pokoju instat i z hanem krymskim bez naszych nie chce tractowa komi-

sarzów ; to pewnie i tego uczyni nie zechce aby sobie tych poddanych

naszych mia przywaszcza, choby si dobrze do niego przekin y uda
chcieli.. ycz, aby... praesidiura do Kijowa mogo by przeprawione".

Trzy odezwy Sobieskiego, i podobnej treci zawiadomienie Jana Piwa,

bez przytoczenia dat, ale przed 14 2 i maja 1GIJ9 znajduj si w rapor-

tach moskiewskich w Ap.KiiBl) K)3. PocciH IX, nr. 41, str. 169.
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(np. 1623, 1632, 1636), ani pojednawcze usiowania Wa-
dysawa IV. Chmielnicki, poruszajc masy a do najgb-
szycli pokadów spoecznych, wydajc wojn „Lachom",

doniao^a si te zniesienia Unii religijnej i oddania wszyst-

kich dóbr, caego inwentarza kocielnego dyzunitom. Pod

berem Jana Kazimierza nienawi teologiczna (odium theo-

logicum) zaognia si jeszcze bardziej, a wypadki wojenne

sprowadziy ogromny zamt w stosunkach kocielnych.

Z utrat Kijowa nie tylko biskup katolicki zosta exu-

lantem, ale i metropolita unicki , Gabryel Kolenda , wy-

nie si musia do Suprala. Dyzunicki Tukalski, skompro-

mitowany w obec rzdu polskiego, nie zyska te uznania

i zaufania u rzdu moskiewskiego: rezydowa tedy w Czeh-

rynie przy boku Doroszeki. Jak daleko uznawan bya
jego wadza? Nie atwo byoby okreli Zdaje si, e na

Zadnieprzu rzdzili w swych eparchiach wadyka nieyski

Metody, zwany przez Moskali stróem metropolii, i arcybi-

skup czernichowski azarz Baranowicz niezalenie od Tu-

kalskiego. W kadym razie z dwóch metropolitów kijowskich

aden w Kijowie przebywa nie móg. Tem wikszej powagi

uywa tam stró witych pieczar, rektor Akademii mohi-

laóskiej, przeoony klasztoru pieczarskiego, a by w nim

w owym czasie Innocencyusz Gizel.

„Potga" wzgldna dwóch walczcych wyzna przed-

stawia si tak w spóczesnem doniesieniu metropolity uni-

ckiego, przesanem do Kongregacyi Propagandy: w episko-

pii uckiej znajduje si cerkwi parafialnych 5.000, nie liczc

monasterów, w których mnisi mieszkaj bez klauzury; epi-

skopem jest ksi witopek -Czertwertyski, oeniony

z unitk z domu Wojnów; eparchia lwowska liczy 6.000

cerkwi, ale jest podzielona midzy dwóch spierajcych si

episkopów — Winnickiego i Hoszowskiego; w eparchii No-

wogrodu Siewierskiego jest 2.000 cerkwi; wadyka Barano-

wicz „m uczony, wydaje ksiki w jzyku sowiaskim,

które dedykuje W. Ksiciu Moskiewskiemu" (naley doda,

e drukowa te pisma teologiczne-polemiczne i utwory wier-
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szowane po polsku); zreszt w calem WKsistwie Litewskiem

liczba cerkwi dochodzi moga tylko do 70. Wida z utwo-

rzonej za Wadysawa IV eparchii mcisawskiej czyli mo-

hylewskie], e wiksza cz odej musiaa przy rozgrani-

czeniu do carstwa Moskiewskiego, Kolenda bowiem nie wy-

mienia wadyki i uala si tylko na same miasto Mohylów

„mone, bogate i schyzmatYckie", w którym unici utracili

cerkiew Spasa, uposaon mj^tem z przewozu na Dnieprze

o 5-eiu tysicach rocznego dochodu^).

Dochody i róne rachunki pienine przepeniaj spra-

wozdanie metropolity unickiego z 5-cioletniej jego dziaalno-

ci, przesane do teje kongTcgacyi de Propaganda Fide pod

d. 18 grudnia 1671 t.-). Za wielk sobie zasug poczytuje,

e wybudowa nowe paace: w Wilnie kosztem 20.000 z.,

w Supralu. Witebsku i Zyrowicach, a restaurowa istnie-

jce dawniej w Poocku, Nowogródku, Misku i Rucie (Ru-

tense palatium) w cigu 4ch lat, poczynajc od 1668 r.

Wic dochody mia znaczne. Liczb podwadnych sobie

cerkwi parafialnych oznacza na 10.000, dodajc, e wszyst-

kie prawie beneficia i dobra ziemskie fundacyjne s w po-

siadaniu Unitów^): znajdowaa si pod jego zwierzchnictwem

caa Ru litewska. Czarna i Biaa, prócz owych 70 cerkwi

dyzunickich, monastera S. Ducha i bractwa w Wilnie, a nadto

pomniejsze kompleksy parochij w Rusi poudniowej, t. j

.

na Woyniu, Podolu i w województwie Ruskiem. To wanie
budzio zawi i nienawi w duchowiestwie dyzunickiem,

które niemniej byo dbaem o dochody i wadz.

') Theiner Yetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae... histo-

riam illustrantia. Romae 1863, t. 10, str. 600—GOl. O zacitej polemice

w literaturze i ustnych dysputach unitów z dyzunitami wybornej infor-

macyi dostarczy ciekawemu czytelnikowi na przecig czasu od r. 1577

do 1602 Dr. Aleksander Briickner: „Spory o Uni w dawnej literatu-

rze" (Kwartalnik Historyczny 1896, t. X. str. 578— 644).

*) Theiner op. cit. nr. DCV str. 593-600.

^) Znajdujemy to wyznanie w innym dokumencie, w pimie do pa-

piea Klemensa X. d. .30 lipca 1669 u Theiner a II, nr. DLXXXIII

str. 578.

Korzon. Sobieski. T. U. 21
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Metropolita Kolenda nie stara si bynajmniej zjedny-

wa przeciwników sodycz, agodnoci, mioci chrzeci-

jask; przeciwnie upokarza, upoledza, przeladowa icli

wytrwale przy kadej sposobnoci rodkami wcale nie pa-

sterskimi. Jedynym czynem gorliwoci religijnej, jaki znaj-

dujemy w tem dugiem sprawozdaniu, byo wyniesienie

z Wilna przed wkraczajcem wojskiem moskiewskiem re-

likwij . Jozafata, przechowanie wród niebezpieczestw wojen-

nych przez lat 13 i odprowadzenie uroczyste napowrót

w padzierniku 1667 r. Pocó jednake kaza dzwoni w dy-

zunickim monasterze w. Ducha, gdy srebrn trumn wi-
tego unickiego wnoszono do bazyliaskiego klasztoru w.
Trójcy? Poco jeszcze ustawiono wiwatowe dziaa na cmen-

tarzu dyzunickim dla uwietnienia unickiej uroczystoci?

"Wojownicza zapdliwoó wystpuje tu wyranie, gdy relikwie

nie miay w Wilnie pozosta, lecz po kilku dniach wynie-

siono je w dalsz drog, do Poocka, gdzie zoono osta-

tecznie d. 11 listopada.

Nastpuje potem dugi szereg zabiegów, jakimiby si

nie pochwali zapewne w urzdowym dokumencie aden

z dzisiejszych dostojników Kocioa. Na .dowód gorliwoci

swojej o dobro Unii, Kolenda rozpisuje si o kosztach, po-

noszonych w Wilnie, Misku i Nowogródku podczas kaden-

cyi Trybunau W. X. L. na uczty i dary dla sdziów, eby
kaptowa ich fawor w licznych procesach z magnatami. Pro-

cesowa si z mieszczanami wileskimi o jurysdykcy swoj

nad ludnoci, siedzc na gruntach fundacyj kocielnych

unickich; jurysdykcya taka przysugiwaa metropolicie we

wsz3'stkich innych miastach, a bya nieograniczon co do

skali kar, obejmowaa bowiem nawet prawo miecza i). Spo-

dziewa si wygra w trybunale „synny proces z Bogusa-

wem Radziwiem o zwrot pewnego kocioa (w Sucku)

„z tustemi wcale dziesicinami" -).

^) Thener, str. 578 nr. DLXXX1I1 i str. 588 nr. DXCVI.

^) Theiner III, str. 578-
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Wiksza, a niewtpliwie szkodliwsz donioso miaa

jego krztanina polityczna. Piszc o abdykacji, nie auje
Jana Kazimierza, poniewa nie doznawa od niego do sku-

tecznego poparcia przeciw Kozakom „dla przekltej racyi

stanu". Na sejm konwokacyjny pojecha zawczasu, wziAvszy

z sob koadjutora i obadwaj naradzali si „dniami i nocami"

z nuncyuszem Marescottim , a potem obiegali senatorów,

upraszajc o niedopuszczanie do uchwa, Unii przeciwnych.

Uzyskali te nietylko potwierdzenie dawnych praw i przy-

wilejów, ale i kar wygnania, poczon z konfiskat dóbr

na kadego, ktoby od Unii odpad (apostatantes ab Unione);

twierdzi nadto Kolenda, e sejm przyzna Unitom dyecezy

przemysk i archimandry Leszczj-n (Leszczynensis), od-

zyskana, a wedle twierdzenia dyzunitów, zajechan gwa-

townie i zbrojnie przez episkopata witebskiego, Cypryana

Zochowskiego. Cieszy si, e dyzunici nie otrzymali dla sie-

bie adnej korzystnej konstytucyi, bo nie majc ani jednego

rzecznika swojego
,

posugiwali si posami „heretykami"

t. j. protestantami, którzy, wziwszy od nich zapat, nie

popierali „wiary greckiej, jako kozackiej, chopskiej, wienia-

czej". Przytoczylimy te sowa dla scharakteryzowania jego

zawzitoci , ale zarazem stwierdzimy , e nie sa zgodne

z brzmieniem uchway sejmowej, która potwierdzia owszem

„wszystkie przesze.... konfederacye" zarówno dla unitów.

jak dla dyzunitów, i nie rozstrzygna sporu ani o wady-
ctwo przemyskie, ani o archimandry leszczysk, ani

o inne kocioy unickie, przekazujc uspokojenie wszelkich

pretensyj przyszemu królowi ^).

Na sejmie elekcyjnym metropolita unicki nie poprze-

sta na wizytowaniu senatorów, lecz uywa innych sposo-

bów. Zebra „ile tylko móg" pienidzy i wiktuaów; co-

^) Vol. Leg. IV fol, 1029. Marszaek sejmu Chrapowicki po-

dobnie zawiadcza: „punkt greckiej wiary akkomodowalimy" (Djaryusz

8. 80). Archimandrya leszczyska w powiecie piskim — to zapewne

Leszczyn pod m. Piskiem, staroytny monaster, w którym Wojsie, syn

Mendoga pdzi ycie zakonne w XIII wieku

21*
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dziennie czstowa szlacht, posów i senatorów; ofiarowa

jaki datek marszakowi koa rycerskiego, Szczsnemu Po-

tockiemu, i dowiadywa si od niego, jakie „punkta maj
by wniesione od rónycli województw" (zapewne do instruk-

cyj sejmikowych wpisane). Dowiedzia si tedy, e „schizma-

tycy" stawiali bardzo rozlege zadania. Pomidzy tumami
szlachty znajdowao si ich zaledwo 30-tu; ale przybyo po-

selstwo kozackie z ogromnym memoryaem, zadajcym wprost

zniesienia Unii, a nastpnie zwrotu wszystkich cerkwi i dóbr

unickich dyzunitom na przestrzeni caej Rzpltej, we wszyst-

kich „Rusiach": Biaej, Czarnej i Czerwonej. Przybyo ju
po obiorze króla: wic w ukadach i targach przedelekcyj-

nych nie mogo wzi udziau i memorya przyszed pod

roztrzsanie dopiero przy pacta'ch conventa'ch. Kolenda wy-

ty wtedy wszystkie swoje siy. Zjedna sobie (compara-

vimus) wielu posów i senatorów, syszc, e dyzunici roz-

dali 50 000 z. na przekupstwa. Poniewa czytanie miao

si odby w ostatnim dniu sejmowania, wic uzyska od

marszaka sejmowego, e kancelarya grodu warszawskiego

miaa by zamknit, iby dyzunici nie mogli poda do akt

protestacyi swojej. Gdy si zaczy rozprawy w kole, za-

siad pomidzy posami województwa wileskiego, wcisnwszy

si nielegalnie na miejsce niezajte jakiego posa ^), a wa-
dyka witebski, jego koadjutor, biega od jednego do dru-

giego, pokazywa przywileje unitów i uprasza wszystkich,^

aby przeczyli schizmatykom. Mimo tych zabiegÓAv znaleli

si jednak mówcy, którzy popierali dania dyzunitów. Naj-

wiksze wraenie wywar katolik, mody, wymowny, znacz-

nego rodu , starosta kronieski , Karol Fredro. Dowodzi
on, e Unia jest przyczyn zamieszek i wojen; e Kozacy

potrzebniejsi s dla Rzpltej, ni unici. Za to, zdaniem Ko-

lendy, spotkaa go kara Boa, albowiem szóstego dnia po

mowie zgin w domu jakiej ladasznicy, wedle innego za

*) Theiner III, str. 597: Ipse adfui, et in loco, palatinatui Vil-

nensi praefixo, sedi.
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róda, z rki Kckiego, generaa artyleryi. u pani Kotow-

skiej ^). Spór trwa okoo 4cli godzin, a zakoczy si de-

cyzy. e obie strony, tak Unia, jak dyzuniei, maj by
zacliowani przy dawnycli prawacli, których wykonanie po-

wierzoneni bdzie komisarzom. Tryumfalnie wygasza Ko-

lenda, e t decyzy on wanie podsun, i e sciizmatycy

zgrzytali na ni zbami z oburzenia. Konno posali protesta-

cy swoj do akt, lecz drzwi grodu byy ju zamknite,

a tymczasem marszaek sojmowy zakoczy obrady wymow-
nem podzikowaniem za 8 -tygodniowe prace. Pewien szla-

chcic przemyski, dyzunita Jaworowski doby szabli i rzuci

si na wadyk witebskiego; lecz zahamowali go w zapdzie

obecni posowie. Przy dawniejszych elekcyach dyzuniei

mieli swoich senatorów i duo posów gadatliwych, „krzykli-

wych": teraz nie mieli adnego; znajdowali si tylko ich

„pseudo - biskupi i archimandryci", którzy wynieli si,

a „mymy dobrze ich przesiewali" (bene cribati a nobis)

dodaje z nienawici Kolenda.

Jest w tem opowiadaniu przesada i przechwaka. Pacta

Conventa zawieraj artyku pod liczb 66 , odraczajcy

wprawdzie uspokojenie „ludzi religii greckiej rozrónionych"

do koronacyi, ale zastrzegajcy podstaw „praw dawnych"

i obiecujcy „nieodwocznie przywie" do exekucyi przez

wysadzonych komisarzy - deputatów od stron obu: dodane

jest przy tem zobowizanie, e król nie bdzie nadawa oso-

bom niewaciwym „dóbr przeoestw duchownych religii

greckiej", ani dopuci trzyma je na prawie cesyi -). Ze

wzgldu na ten dodatek i na stylizacy przyzwoit aktom

*j Chrapo wieki zapisa pod d. 21 lipca 1669 w swoim Dya-

ryuszu (s. 1-45): „Kcki, genera artyleryi, zabi sztychem u pani Ko-

towskiej Fredr, starost krosiskiego ; sdzono spraw; rozdano urzd
i starostwo po obudwóch, a p. Kcki uszed do klasztoru 00. Kamedu-

ów." Krosno, jak widzielimy, nadane Tarle, wojewodzie sandomierskiemu,

byo przedmiotem zawichrzenia na sejmie koronacyjnym ; Kcki za odzy-

ska swój urzd generaa artyleryi.

') Vol. Leg. V. fol. 19.
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prawodaAYCzym, wtpi naley, iby artyku ten by reda-

gowany wedle projektu, napisanego przez Kolend „w Avy-

raeniach ogólnikowych" (terminis generalibus). Ale prawd
jest, e rozprawy nad podan przez dyzunitów klauzul

byy burzliwe i dla nich nieprzychylne. Dyaryusz rezyden-

tów gdaskich zaznacza, e 12 -tu posów z Rusi wyszo

z protestacy, na któr nie zwaano. Zamknicie sejmu

wszake nastpio nie skutkiem zabiegów Kolendy, lecz na

domaganie si wszystkich województw, które na dalsz pro-

longacy, skutkiem znuenia powszechnego nie pozwoliy.

Bardzo pragn Kolenda zasi w senacie obok bisku-

pów aciskiego obrzdku i przy kadej sposobnoci upra-

sza papiea o poparcie. Mia w tym przedmiocie zupen
suszno po swojej stronie i doskonae tytuy w obietnicach

tak Zygmunta III, jak w niejednolu-otnych zaleceniach da-

wniejszych Papieów. Wadykowie uniccy nie byli gorsi od

biskupów aciskich ani pod wzgldem prawowiernoci reli-

gijnej, ani obywatelstwa politycznego. Sam Kolenda zoy
dowody szczerego patryotyzmu w czasie wojen „krwawego

potopu" i w walce z dyzunitami powodowa si po czci

oburzeniem na ich stosunki z Moskw. Niedopuszczanie do

senatu nietylko pozbawiao go przynalenego udziau w ra-

dach narodowych, ale naraao na upoledzenie w oczach

magnatów, a czasem i na excesy zuchwalców. Tak np. kol-

lator opactwa Supralskiego (zarazem potomek fundatora)

Chodkiewicz, upiwszy si, kaza nietylko zaj jakie dobra,

ale i ci samego Kolend, który obroni si tylko pokor,

uklk bowiem poddajc szyj pod miecz. Wtedy dopiero

upamita si Chodkiewicz, przeprosi go, i ustpi z mona-

steru 1). Nie miaby zapewne tak sobie poczyna z biskupem

aciskim, senatorem. Takie upoledzenie tomaczy nam po-

niekd uywanie rodków intr^-ganckich przez Kolend

^) Theiner III, nr. DCV, str. 595. Wypadek ten jest zamiesz-

czony pod r. 1668-ym. ale zdaje si, e zaszed wczeniej, kiedy Kolenda,

by jeszcze opatem czyli arcliimandryta, supralskim, nie metropolit.
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W walce z dyzunitami i wielk uciech jego z tak maej

rzeczy, e wolno mu byo podpisa si na pacta'cti conven-

ta'ci. W istocie figuruje podpis jego zaraz po aciskicli bi-

skupach w nastpnych wyrazach: „Gabriel Kolenda Archie-

piscopus Metropolita Kijowski. Halicki y wszystkiej Rusi^ ^).

Nic wszake nie moe go usprawiedliwi z nienawici,

jak si przej i powodowa we wszelkich stosunkach z dyz-

unitami. Czemu nie rozczyta si w dziele Skargi „O jedno-

ci Kocioa Boego" i w mowach jego , wypowiedzianych

w Brzeciu przy powitaniu duchowiestwa ruskiego, przycho-

chodzcego po raz pierwszy do kocioa Dominikanów?

Wszak tego twórc Unii religijnej w Rzeczypospolitej polsko-

litewskiej powinien by wzi sobie za patrona i przewodnika

,

i czerpa zasoby do walki w nieprzebranych skarbach mi-

oci jego dla blinich, dla AYspóziomków. Gdyby naladowa
go w ubóstwie i pokorze; gdyby zadawalnia si wyjedny-

waniem u króla datku 23 z. rocznie dla stare^fo sweg-o

wonicy: wiksze zdobyby powaanie u przeciwników, ni
budujc paace i procesujc si o dobra, o „tuste dziesi-

ciny", o narzucane dyzunickim episkopom opaty. Dawa
gow pod miecz w obronie wasnoci opactwa i tem zwy-

ciy rozjuszonego Chodkiewicza: czemu nie by zdolnym

do otiary dla wyszych interesów Kocioa i Ojczyzny, czemu

urganiem przeprowadza archijerejów i archimandrytów,

wyrzdziwszy im szkod i zawód w nadziejach?

Duo si wprawdzie zmienio od czasów Skargi: atmo-

sfera moralna bya przesycona nienawici w caej Europie;

arliwo misyonarska i apostolska wygasa u samych Je-

zuitów; duch pobonoci zastyga w praktykach naogowych,

niemal mechanicznych; panujce nad umysami haso równo-

') Vol. Leg. Y. fol. 29; nuncjusz Marescotti twierdzi w swoim

opisie Królestwa Polskiego (Rykaczewski: Relacje Ntincyuszów U 410),

e Kolenda wjjedna metropolicie unickiemu prawo zasiadania w sena-

cie, do czasu tylko nie praktykuje si jeszcze z obawy przed niebezpiecz-

nemi aroszczeniami dyzunitów. Nigdzie _ indziej potwierdzenia tej wiado-

moci nie znalelimy.
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wagi, a waciwie przemocy politycznej i nowo wytworzona

grupa dyplomatów zaraa wszystkie klasy spoeczne po-
daniem bogactw, wadzy, materyalnych korzyci. Czy mona
wic da od Kolendy, aby by inn^^m? Jakkohviekbd,

wiedzie powinnimy, e za jego nienawistn zabiegliwoó

Polska zapacia w tej chwili utrat Kijowa.

Nie wicej, owszem mniej i jak najmniej ducha chrze-

cijaskiego ywio duchowiestwo dyzunickie. Najwidoczniej-

szym dowodem jest fakt, e dwaj hetmani Kozaczyzny po

obu brzegach Dniepru, Bruchowiecki i Doroszeko, byli po-

pychani przez duchownych swoich pasterzy , Metodyusza

i Tukalskiego do wpraszania si w poddastwo muzuma-
skie, bisurmaskie, e masy ludu maoruskiego byy wtr-

cane w naj ohydniejsz niewol Mahometa IV, najbardziej

krwioerczego ze wszystkich bodaj sutanów tureckich. Sub-

telniej szego wywodu wymagaoby obliczenie, ile faszu i kam-

stwa zapuszczali popi i mnisi w dusze swych suchaczy lub

czytelników bahoczestywych, rozniecajc w nich nienawi

do Lachów, acinników i Unitów. Kilka cennych wska-

zówek poda p. P. Kulisz, wyznajc, e sam by otlar

oszustwa, praktykowanego przez kroniczki czerców mao-

ruskich ^). Wchodzca z Polski nauka szkolna znalaza za-

stosowanie w przeróbkach martyrologii chrzeciaskiej i po-

da greckich o okruciestwach tyranów na rzekoma history

o zamurowaniu Kosiskiego w supie, o pieczeniu Nalewajki

we wntrzu miedzianego wou, o rozszarpywaniu niemowlt

kozackich razem z matkami w Warszawie. Nawet wycho-

wacy Akademii Kijowskiej, zaoonej w duchu obywatel-

skim przez szczerego Polaka Mohyl, stali si wrogami Pol-

ski, chocia po polsku pisywali proz i wierszami. Wszyscy

paali nienawici do duchowiestwa katolickiego, a jeszcze

silniejsz — do unickiego.

*) II. A. Kyjiiui : KpauiaHKa PycimaM h IIojiaKaM na BejiMK^ens

1882 póKy, Biiflana tiiuom-l ^pyriiM y bI JIlbobh 1882 str. 12.
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Gdy wic nadszed termin wydania Kijowa Polakom,

zarówno metropolita Tukalski, jak czernihowski wadyka Ba-

ranowicz i archimandryta Pieczar Innocenty Gizel starali

si przeszkodzi temu. hic listy do Ardyn-Naszezokina, pro-

wadzcego ukady dyplomatyczne i do Cara. Ukazanie si
puku Piwa w miecie Kijowskiem i przyjazd jakiego ofi-

cyaa daway pobudk do obaw. e cerkwie bd zamie-

nione na kocioy, e awra stracon bdzie dla ludu pra-

wosawnego: wic „wszyscy pacz" i bagaj cara, aby nie

oddawa witoci w rce wrogów. Gosy takie znajdoway

chtny posucb w Moskwie: wic ju w maju donosi Na-

szczokin carowi, e stosownie do woli jego i yczenia na-

rodów ruskieb Kijów zosta zatrzymany, posowie polscy

podczas ukadów z penomocnikami moskiewskimi zgodzili

si w marcu 1670 odroczy zwrot Kijowa do 6-ciu mie-

sicy, ad. 17 czerwca st. str. 1670 r. zapada decyzya

carska o „wiecznem utrzymaniu" Kijowa przy Rosy i na pod-

stawie bardzo zawiycb rozumowa, nie jasno wystylizowa-

nych, ale ostatecznie sprowadzonych do jasnej i prostej za-

sady: „kady szuka korzyci dla siebie" (wsiak siebie pri-

byli iszczet) ^).

Kolenda metropolita „kijowski, halicki y wszystkiej

Rusi", nigdy ju Kijowa nie oglda, caej Rusi pod sw
wadz nie podcign i dyzunii nie obali, tylko coraz nowe

trudnoci wytwarza przy ukadach z KozaczTzn.

*) Referat carowi zoony na podstawie prób Tukalskiego, Gizela

1 Baranowicza 28 kwietnia; raport Naszczokina i maja; Baranowicz do

cara 12 lipca i 30 listopada, Gizel do cara 18 padziernika 1669; de-

cyzje na r^ocy ukazów carskich we wrzeniu 1669 i 17 czerwca 1670

w ApxHB'B K). 3. Pocciii IX, str. 7, 21, 169, 170, 223—224.

List komisarzów do Sobieskiego z Kadzynia d. 18 marca 1670, zaczony
do nowego z carem traktatu u Kluczy ckiego nr. 235. s. 495, wyjania

pobudki odroczenia, mianowicie niebezpieczestwo zerwania ukadów
wobec Porty i Kozaków ; „Tuszymy, e si teraz Kozacy zobacz y pr-

dzej do zgody na Komissiey mie bd, kiedy usysz, i pokoy y con-

iunctia z Moskwa utwierdzona".
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Urazy Sobieskiego.

Król Micha otrzyma od Doroszelii list, ze Steblowa

d. 29 paidz. (st. st?) 1669 datowany, a za porednictwem

komendanta biaocerkiewskiego przesany, z owiadczeniem

wiary i yczliwoci. Przybyo te od niego i od wojska za-

j)oroskiego poselstwo, które, padszy na twarz przed tronem,

zalewao si tak rzewnemi zami, e nie potrafio wypowie-

dzie naleycie powinszowa koronacyi i uniewinnienia sto-

sunku z Porta, lecz zapewniao gorliwie o wiernem podda-
stwie^). Jednake upominao si o zaatwienie da, poda-

nych na sejm elekcyjny. Ale nastpio ju przed ich przy-

jazdem rozerwanie sejmu koronacyjnego, wic sprawa moga
by roztrzsan tylko na radzie senatu posejmowej. Kolenda

nie zaniedba swojej agitacyi. Dosiadywa on w Krakowie

a do Nowego Roku, nie aujc kosztów, które oblicza na

12.000 zi.; za wynajcie paacu zapaci 1000 zi., ze smut-

') Reskrypty króla do Doroszeki z d 4 grudnia 1669 i 2 stycz-

nia 1670 a Grabowskiego: Ojczyste Spominki II, s. 296, 297. List

Doroszeki doszed po odprawie posów, wyprawionych na sejm Corona-

tionis. Tre okazuje si z nastpnych wyrae reskryptu: „Po odebranej

po dwakro od Wiernoci Twojej naleytej ku Nam submissyi i wywiad-

czeniu wiernego ku Nam poddastwa". Audyencya opisana w Theatr.
Europ. X, 53.
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kiem atoli donosi, e przychyln Kozakom okazaa si Rzplta

i e dobra Kocioa unickiego miay i na podzia midzy
dvzunitÓAV^). Widzielimy, e na radzie senatu zapada tylko

decvzva wyznaczenia komisyi dla Kozaków; nadto zlecona

hetmanom koronnym, a przedewszystkiem Sobieskiemu wy-

prawienie „kogo sprawnego" do Kozaków, Ordy i do baszy

sylistryjskiego, jeli to bdzie potrzebnem. Dochodziy bowiem

zatrwaajce wiadomoci o jakim uniwersale tego baszy^

zagraajcym konfiskat dóbr szlachcie ukraiskiej, któraby

si nie stawia przed nim. i raport Lebla „o jawnej pana

Doroszeka nieyczliwoci, lubo inaczej przez listy swoje

ofiaruje si", gdy 10.000 Tatarów biaogrodzkich przysa

pod Bia Cerkiew, a ta orda „w samem miecie pod for-

tec sta usiuje" -).

Sobieski po wyjedzie z Krakowa bawi par dni

w Tarnowie, posiadoci swego siostrzeca Aleksandra ks.

Zasawskiego-Ostrogskiego, sturbowan}^ „podziaem nieszcz-

snych chlebów (zimowych), siadajc nad tem po caej nocy".

Pomin w tym podziale chorgiew usarsk królewsk, po-

niewa kwalifikowaa si do zwinienia na mocy pacfów con-

vent'ów, jako nie naleca do gwardyi zwyczajnej. Dowie-

dziawszy si o tem, król napisa do niego, e tego cale nie

yczy, wymawiajc nawet, e „inaczej z Nami U. W. okoo
tego zwijania rozjechae si'' ^). Udzielajc nowin zagra-

nicznych, szczególnie o poddaczem poselstwie spiskowców

wgierskich do sutana, twierdzi, e wobec grocych Polsce

niebezpieczestw trzeba „przyczynia, nie umniejsza ludzi

') Pismo Kolendy do Papiea 30 listopada 1G69 i do Propaganda

17 grudniag<^7l u Theinera III, str. 578, 597.

-) Theatr. Eur. X 53; Raport Lebla 21 listopada 1669 u Klu-
czy kie go nr. 221, str. 463.

*) List do oDT 3 padziernika 1671 u Helcia, s. 242. List króla

3 grudnia 1669 u Kluczjckiego nr. 224, s. 465 cfr. nr. 249, str. 530.

Vol- Leg. V, fol. 21, s. 75: „Puków, regimentów y suadronów pod
imieniem naszym w woyskach oboyga narodów mie nie bdziemy próc
gwardyi naszej zwyczayney".
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rycerskich". Zaleca te Sobieskiemu czuwanie nad ufortyfi-

kowaniem Kamieca, „zaywszy czowieka jakiego podufa-

ego do szafunku" pienidzy, które zwiezione bd, „eby

nie tak, jako kiedyindziej potrawione byy, a Rzplta frustrata

(= zawiedzion) zostaa".

Pismo to nie mogo si podoba Sobieskiemu: byo do-

wodem nierzetelnoci w pojmowaniu przysigi niedawno zo-

onej, i pocigao jego samego do spólnictwa w gwaceniu

ugody elekcyjnej z narodem. Naprawa fortecy Kamieca
wedle tyche pact'ów convent'ów miaa by wykonana kosz-

tem osobistym króla: jakie wic pienidze miay by zwo-

one i poco mia je szafowa Sobieski zamiast oficyalistów

skarbu nadwornego? W tem przegldaa znowu dno do

uwikania go we wspóln odpowiedzialno za niedotrzymanie

danej przez elekta obietnicy. Nareszcie wcale nietaktownem

byo udzielone tyme listem upowanienie — do „Konfe-

rentii" kozackich i tatarskich jemu spoinie z hetmanem pol-

nym, t. j. nienawistnym ksiciem Dymitrem.

Nie okaza przecie Sobieski ani oporu, ani niechci

królowi; chorgwi usarskiej nie zwin; nadchodzce z Ukrainy

doniesienia posya w kopiach jemu i kanclerzowi, „czynic

dosy powinnoci swojej"; otrzyma te drugi reskrypt (z dnia

27 grudnia), upowaniajcy go do samodzielnego postpowa-

nia, nie oczekujc na decyzye Rady królewskiej. Zapowia-

da król Micha, e sam gotów jest przyby w razie rozpo-

czcia dziaa wojennych, a tymczasem zdawa bezpiecze-

stwo ciany tamecznej na dozór, yczliw opatrzno i mio
ku Ojczynie, której Sobieski „znamienitych dawa nie po-

niechywa dowodów" ^).

Tak wic rok 1669-ty zakoczy si przy dobrych

a przynajmniej znonych stosunkach pomidzy Sobieskim

i królem Michaem. Wkrótce atoli na pocztku 1670 r. za-

cza si rozterka.

*) Sobieski do Lubomirskiego Alex. z Jaworowa 9 grudnia, re-

skrypt króla do Sobieskiego z Warszawy 27 grudnia 1669 u Kluczy-

c kie go nry 225 i 229, str. 467 i 490.
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Pierwszy powód wynik z cierpkich stosunków pomi-

dzy buawami wielk i polna, a moe i z winy lietmana pol-

nego ksicia Dymitra Winiowieckiego.

Kóci si Dymitr o kwatery zimowe dla swoich cho-

rgwi i regimentów; gniewa si i ostrym listem wyrzuca

Sobieskiemu powoywanie przed swój sd oficerów, ju os-
dzonycli, i zahamowanie dekretów jakich, wydanych przez

Dymitra prawomocn wadz ^). Ale najwiksze podranienie

wywoa nastpny wypadek:

Zaraz po Nowym Roku wpadli Tatarzy biaogrodzcy

i spustoszyli jego dobra; opowiadano, e zabrali mu 18.000

chopów; ogóem za w rónych majtnociach Woynia, ja-

koby 60.000. Dymitr kaza „piec i pali" pojmanych jzy-

ków, dopytujc si: czy nie Sobieski poduszczy ich do na-

jazdu? Tak przynajmniej doniesiono Sobieskiemu^).

Byli to Tatarzy, rozkwaterowani przez Doroszek,
Ostrzega Sobieski szlacht nietylko woyskiego i ruskiego,

ale nawet lubelskiego województwa uniwersaem, datowanym

>) T. Luk. XX, k. 66 Baluze 24 stycznia 1670: Le Gr. Marechal

est fort brouille avec M, le Prince Dimitre a cause des quartiers de

rarmee. Ce dernier se targue de la faveur dii roi. List Dymitra 20

marca 1670 u Kluczyckiego. nr. 236 s. 466.

^) Theatr. Eur. X, 56: mylnie jednake zamieszczony tu jest

ów najazd pod r. 1669; w Warszawie nic o nim nie wiedziano 3 stycznia;

dopiero 12 stycznia 1670 r. pisa król do Sobieskiego: „Nastpujce

z Ukrainy pericula niemao serce nasze poturboway, jedyn tylko

w uprzejmoci i czuo.ci Waszej zostawiwszy nadziej, e... szerzce si

pogaskie zamysy zwyk odeprzesz biegoci". Wyraniej znów 20go

stycznia: „Teraniejsza Nam od U. W. doniesiona improvisa wiadomo
wiele nas wzruszya... Rozumiemy... aby wojsko do stray tamtych gra-

nic zgromadziwszy, Ur. stranik kor. pilne na kade nieprzyjacielskie

imprezy majc oko, suo fungatur officio... a tak nieprzyjaciel, obaczywszy

ostron pogranicza custodiam, nie poway si podobnej sobie pozwala

licentie" (Grabowski: Ojcz: Spom. II, str, 298), 17 stycznia 1670 pisa

sekretarz królewski Baluze do Lionne'a: „Les Tartares ont enlev^

1'etrange quantite de personnes" (T. Luk. XX. k. 64). List Sobieskiego

do sejmiku lubelskiego "2 maja 1670 u Kluczyckiego nr. 242, str. 512

i do ony u Helcia, str. 191.
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12 grudnia 1669 r.: „W jakiej tedy WPanowie i Bracia

w domach swoich.... macie zostawa ostronoci, przed oczyma

dzieo, kiedy nieprzyjaciel tak potny i tak prdki w jednym

z nami zostaje domu, a prawie... w zanadrzu. Na mojej,

upewniam, nie zejdzie czuoci i gotowoci: ale któ si do-

mowego, jak mówi, zodzieja ustrzedz moe?" Po takiej

przestrodze kady szlachcic powinien by myle o wasnem
bezpieczestwie, a szczególnie Dymitr, który by mem woj-

skowym i hetmanem polnym. O samym napadzie pisa So-

bieski lekko do ony, moe dla uspokojenia jej obaw: »Ta-

taroAvie nie byli bliej od ókwi i Lwowa nad mil 20,

a ztd tu (ze Zoczowa) 10. Jednej tylko nocy podpadli naj-

bardziej w majtnoci xcia Dymitra i brata jego i tam na

wsiach chopów pobrawszy, spiesz (= spiesznie) nazad umy-
kali. Poszo kilka chorgwi za nimi i jam ztd wczora za-

raze w nocy wyprawi p. Miczyskiego , aby wiedzie

jeli (= czy) ju wanie nazad do domu powrócili, czyli

stoj gdzie w Ukrainie? Niepotrzebnie si tedy W turbo-

waa, suchajc tych, którzy takich rzeczy niewiadomi.

Udano, e kul niemasz; jakoby to ókiew bya wsi ulbo

pustyni... A jam te podobno godzien hyl wiary, którym

ubezpiecza W, e tacy Tatarowie nie wezm nikogo, chyba

w drodze jadcego, albo we wsi". Nawet po upywie kilku

miesicy, piszc do Olszowskiego podkanclerzego i najzaufa-

szego wówczas u dworu ministra, nie poczuwa si do adnej

odpowiedzialnoci za ten najazd: „Jam te z temi (Tata-

rami), którzy s pod pasza, adnego nie zawiera traktatu,

ale z samym tylko Krymem, który tak dotrzyma, e od

dnia zawartego pod Podhajcami pokoju nogi tatarskiej jedna

w pastwach JKMci i Rzpltej nie postaa stopa, jako o tem

dobrze jest i samemu WMPanu wiadomo" ^).

Widocznym jest udzia plotkarstwa w caej tej nie-

miej przygodzie; z jednej strony bowiem przesadnie opo-

^) Kluczy ki nr. 228, s. 489 i nr. 240, s. 504. Hel cel cz. II,

rr. 1, s. 191.
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wiadano o liczbie porwanego jassyra i o wtargnieniu ordy,

kiedy w istocie wpad tylko czambu jaki do majtnoci

Winiowieckich z najbliszych kwater tatarskich, wydzielo-

nych przez Doroszeuk na Ukrainie; z drugiej — wprowa-

dzono w bd Sobieskiego bajk o torturowaniu Tatarzyna,

której sam ksi Dymitr wyranie z oburzeniem zaprze-

czy ^). Gdyby ludzie wród kopotów i rozdranienia mogli

rozglda si av ladach wypadków i sdzi je tak bezna-

mitnie, jak historycy po upywie stuleci, znikoby mnóstwo

podniet do wzajemnych oskare i nienawici. Ale czy móg
spokojnie zachowa si Sobieski, kiedy w licie podkancle-

rzego Avród uprzejmoci i komplementów doczyta si na-

pomknienia, e dwór posdza go o konszachty z Tatarami?

Naturalna, e odpowiedzia z gorycz i ywsz jeszcze za-

pali si uraz -).

Komisya do uspokojenia diffidencyi , od króla „obie-

cana i niemal zoona", nie moga ju zjecha z powodu

„zastpionych przez ord passów", t. j. z powodu niebezpie-

czestwa na drogach, prowadzcych do Ukrainy. Zawiada-

mia o tem król Doroszek, dajc od niego wyjanie
i zapewniajc o „nieodmiennej intencyi, byle pomylniejsze

pozwoliy chwile''. Niezraony awantur styczniow Sobieski

przesa królowi rad na pocztku lutego, e naley „wyda
komisy" na dzie 12 marca, poniewa Kozacy „jej potrze-

*) List Dymitra Winiowieckiego na sejmik lubelski 29 lipca

1670 r. u Kluczyekiego nr. 250. s. 5.S3 : „ebym Tatarzyna kaza

pali ad extrema, pytajc per modum, jako Jm (Sobieski) mieni, zoli-

wej inkwizitiey, jeeli nie z wiadomoci jego wtargnli w Pastwa —
AYMPanom y Braciey zostawuj y podaj uznaniu"*

*) Kluczycki nr. 239. s. 5U2 : „Pose tatarski... przed nami pie-

cztarzami impertinentem excusationem WMPana wnosi, nie wiem quo

motu, e adnego factiey \^MPan w Krymie nie czynisz". Na to odpo-

wiedzia Sobieski (nr. 240, s. 504) : „Zna, e go gos zaszed tych Tata-

rów winiów, których pieczono, smaono... Ja za sobie nie przyznawam

tego honoru, aby mi Tatarowie sucha mieli, bo oni i swego wasnego

pana, cesarza tureckiego, nie zawsze slucbaj.T. Jam te z temi, którzy sa

pod pasz.!, adnego nie zawiera traktatu, ale z samym tylko Krymem".
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buja przed wiosn; nam si te wygodzi, bo si to wa-
nie dzia bdzie podczas sejmu, skd czste JPP. komisa-

rzom mog by dane informacye... Ja rozumiem..., e Ko-

zacy osobnego udziau potrzebowa bd i odgraniczenia od

nas i e dalel<;o zakroi zechc, na co si nam wczenie re-

flektowa trzeba, i aby JKMo, przy propozycyi sejmu, to

ad trutinam sejmu Stanom Rzpltej poda raczy expedit (wy-

pada). Miejsca za sposobniejszego nie widz nad Kamieniec^

bo i forteca, i ty in securo (= zabezpieczony), i chorgwi
niemao w tamtej okolicy, i e w oczacli prawie tureckich

to si traktowa bdzie, którzy przez to do Kozaków mo-

gliby straci konfidency. Doroszekowi yczybym samemu
i z starszyzn by w MohyIowie o mii od Kamieca 12,

zkdby prdkie mogy bywa, a prawie w kilkunastu go-

dzinach, jego delegatom od samego responsa i deklaracye.

Ten jednak udzia, sub praetextu Religii, Kozactwo Ruskim

uczyni zechc (to znaczy: Kozacy, pod pozorem wzgldów
religijnych, zechc mie udzielne pastwo Ruskie, w rodzaju

W. Xistwa Litewskiego). Mam i t racy, aby w Kamiecu,

nie blisko Kijowa, gdzie oni osobliwy jaki sobie synod pod

faworem Cara Moskiewskiego zoy ycz. Jeeliby tedy ten

termin i miejsce JKMci do zdania przypado, prosiem o jak

najprdsz w tem deklaracye, bo ja póki nie bd mia ex-

plicatam mentem (= wyoonej opiinii) JKMci, nie poszl,

a posa potrzeba prdko do Doroszeka, dajc mu zna
o konsensie JKMci na komisy z wojskiem Zaporozkiem,

aby on, wiedzc ju, na czas naznaczony zjeda i delega-

tów przysya, do czego czas krótki mamy, bo odemnie po-

sany, by te i najprdzej by, we dwie niedziel i tam i sam

ledwie si powróci, bodaj we trzy... Ludzi za e... sposobnych

i wiadomych rzeczy tamecznych JKMci wybra zechce, nie

wtpi" ^).

^) List króla do Doroszeiik 2 stycznia 1670 z Warszawy u Gra-

bowskiego. Ojcz. Spon. II, 297; list Sobieskiego do Aleks. Lubomir-

ro 3, lutego ze Styców ^'?) u Kluczy ckiego, nr. 233, a. 493—4.
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Warto rozway baczniej to „krótkie zdanie". Wyrazi

tu Sobieski swój pogld na spraw kozacko - ukraisk —
szeroki, wiaty, gboko humanitarny, z najepsz tradycy

polsk Jagiellouskici czasów zgodny. Przebija si w nim

szczera ch uprztnienia wszelkich nieporozumie narodo-

wociowych. Sobieski gotów jest przyzna udzielno, a ra-

czej autonomi Maej Rusi (Maorosyi) chociaby w daleko

zakrojonych granicach, i nie czyni adnych od siebie za-

strzee co do „religii kozackiej", t. j. dyzunickiej, baho-

czestywej, prawosawnej. Ukada si chce z wojskiem Za-

poroskiem , a nie usuwa nawet Doroszeki , chocia zebra

dosy doniesie i dowiadcze wasnych o przewrotnoci jego.

Mia dobre i ufne serce, a mieszkajc wci midzy ludem

ruskim w kraju, nie zdemoralizowanym przez Kozaczyzn,

oddanym pracy wiejskiej lub miejskiej, przej si yczli-

woci dla Rusi jako ludzki pan dla swoich poddanych,

jako poczciwy urzdnik w swoich starostwach, jako prze-

wodnik obrony ornej od najezdników — rabusiów, wreszcie

jako wspómieszkaniec, uywajcy darów jednej ziemi i je-

dnego nieba. Ksigi sdowe przechowuj niemao rozrzdze

jego, ukrócajcych naduycia podstarocich , zabezpieczaj-

cych dawniejsze przywileje, obdarowujcych kogo polami,

mynami , zwolnieniem od pewnych robocizn i), a w kore-

spondencyi jego wymieniane z uszanowaniem tytuy ducho-

wiestwa ruskiego, dyzunickiego (n. p. ojca „wadyki" Szu-

mlaskiego, wówczas jeszcze dyzunity, ihumenów i t. p.)

wiadcz, e dalekim by od poniewierania obrzdku grec-

kiego, e nie drania uczu jego dyzunicka propaganda

stauropigii lwowskiej.

Oczywicie Sobieski pragn porozumienia i dobrej zgody

z Kozakami za porednictwem komisyi i spraw t uznawa

*) Akta Grodzkie z arch. po - Bernardysk. t. X. n-ry 4297,

•4516, 4693, 4807, 4825, 5155, 5158 i t. d. Dwa ostatnie pochodz z r.

1670: Zatwierdzenie dawnych przywilejów mieszczan Jaworowa i zwoli

nienie ich od nowych ciarów, jakie nakada podstaroci ; zwolnienie

chopów, poddanych starostwa jaworowskiego, od szarwarku.

Koron. Sobieski. T. II. 22
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za piln. Tymczasem nie doczeka si adnego skutku ze

swego naglcego przeoenia a do 13 marca: wic widzia

w tym krzywd swoj i kraju.

W tym czasie doszed go list Doroszeki , datowany

z Czehryna 19 lutego st. st. czyli 1 marca 1670 r. Hetman
kozacki „we Avszem yczliwy i powolny suga" zaczyna od

chwytajcych za serce owiadcze, e sdzi by godn rze-

cz odzywa si do niego ^jako osobliwego tutora ojczyzny,

a mego doznanego dobrodzieja, z nalenemi do caoci ojczy-

zny naszej sprawami". Nastpnie wysuwa swój awanturni-

czy i ju zniweczony przez rzeczywisto projekt opanowania

Zadnieprza, .na którem lubo sobie Moskwa hetmana swego

uczynia (Mnohohrisznego) ...jednak, i niektóre puki i miasta

JKMci i regimentowi.... naszemu byli i teraz s yczliwi,

chciabym... przez WMPana jako najprdzej by dostatecznie

upewnion
,
jeeli (= czy) JKM wedug zawartych paktów

w Andruszowie z Moskw t stron Dniepru, zwaszcza oj-

czyzn swoj ksic (ubny!) Moskwie cedowa, czyli te
jako nowy Pan, nowe chce pacta zawrze?" W tym ostatnim

wypadku, t. j. wrazie zerwania traktatu Andruszowskiego,

„ileby si moich stawao, pod pastwo JKMci a posusze-

stwo regimentowi (= rzdowi) memu starabym si i inne

przywraca". Fotem nastpuje wyrana pogróka pod postaci

„przestrogi" wrazie, gdyby ten projekt zosta odrzucony:

y,Bo uchowaj Boe! miaaby orda przed zaczciem i sko-

czeniem komisyi wvnid na Ukrain, toby ju przyszo nie

do komisyi, ale do chronienia zdrowia (== ycia) swego i ca-

oci tego Icraju. Naród za nasz podobny jest trzcinie: za

wiksz si potg krom wszelkiej remory uda, a którdy

wojsko, tdy i ja rad nie rad musiabym si koni" ^).

Gdzie tu bya mono porozumienia si z czowie-

kiem, który chcia wywoa w:ojn z Moskw, eby przy

tym ogniu wasn piecze upiec, eby zdoby utracone Za-

dnieprze orem wojska polskiego! Nic dziwnego, e król,

*) Grabowski Ójcz. Spominki FI. 299—300.
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a raczej cToradca jego Olszowski, nie kwapi si do takich

ukadów. Jest lad stosunków zawizanych z Hanek ^),

przeciwnikiem Doroszeki, zwycionym ale dlatego wanie
pokorniejszym i przytulniejszym. Na dworze polskim nie

wiedziano, e Haneko jednoczenie przymila si do urz-

dników moskieAvskich i uprasza, aby „wojsko Zaporoskie,

otrzymawszy miosierdzie od Przewiatego Carskiego Wieli-

czestwa , mogo znajdowa si pod skrzydami wysoce mo-

cnej rki carskiej" ^).

Wytkn drog postpowania w tym labiryncie obudy

nie atwo byo: Sobieski przecie mia prawo uznawa swoje

za trafn i czu si obraonym, e jego „zdanie" w spra-

wie tak wanej i pilnej skutku nie odnioso. Bya to druga

uraza.

Dranicy te wpyw na Sobieskiego wywieray kno-

wania jego przyjació politycznych ze stronnictwa francuskie-

go i skandaliczne zajcie pomidzy Kochanowskim a Pra-

mowskim, wice si z maestwem króla Michaa.

Olszowski by w Wiedniu przyjty z tak uprzejmo-

ci, a nawet skwapliwoci, e i my dzisiaj dziwujemy si,

odczytujc jego relacye. Powitany przez marchese Ximenes'a

o 4 mile od Wiednia w Wolckersdorfie, prz^^echa w nocy

z 11 na 12 grudnia i tego samego dnia (raczej wieczorem)

mia ju prywatn audyency u cesarza, co byo niezwy-

kym zaszczytem, jakiego dostpowali tylko posowie hisz-

pascy. Poniewa Olszowski prosi, aby mu wolno byo wi-

dzie wpierw arcyksimczk Eleonor, zanim o rk jej

^) T h e a t r. Europ. X , 54 wie o wysaniu kogo do Haueki
jeszcze w cigu sejmu koronacyjnego.

') ApKiiB-B K). 3. Poccin IX, nr. 52, str. 222 pismo Ha-

neki z Siczy nad Czartomelikiem d. 16 czerwca 1670 r. do stolnika Arte-

mona Matwiejewa. W tym razie chodzio mu o wyproszenie od cara dzia,

prochu, oowiu i sukna dla Zaporoców. Poprzednio za pisywa do Mno-

hohrisznego o spólne dziaanie przeciwko Doroszece, ale car ukazem

z d. I listopada 1669 nie pozwoli dawa posików (tame str. 177).

22*
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prosi bdzie; wic zaprowadzono oro do cesarzowej wdowy
incognito, a ta zawoaa córk z pobliskiego pokoju. Arcy-

ksiniczka wesza w stroju narzeczonej (ornata sicut sponsa),

przyja list od króla Michaa i odpowiedziaa uprzejmie po

wosku. Dopiero 13 grudnia odby si wjazd paradny, który

przecign si od poudnia a do wieczora; potem nastpiy
wizyty, audyencj^a publiczna (16 grudnia) i pi konferen-

cyj z ministrami dla uoenia warunków intercyzy. Chlubi

si Olszowski, e potrafi wyprowadzi genealogi cesarza

Leopolda w prostej linii od praszczura Winiowieckich Ko-

rybuta, i e umowa ^vypada lepsza, ni dla Zygmunta III.

z Cecyli Konstancy Ann, gdy oprócz zwykego posagu

arcyksiniczek 100.000, cesarz ze swej szczodrobliwoci do-

da siostrze 400.000 tytuem daru , a tym sposobem cako-

wite wyposaenie Eleonory dosigo sumy 500.000 florenów

niemieckich, czyli miliona zotych polskich w dobrej mone-

cie. Po zakoczeniu ukadów 24 grudnia cesarzowa wdowa
zaproponowaa, e radaby odprawi lub jak najrychlej, przed

sejmem, w zapusty 18 lutego i sama przywie córk do

Czstochowy (wspomina o tern Ximenez ju przy pierwszem

powitaniu). Olszowski przyj to owiadczenie z nalen
grzecznoci i „pozwoli", ale tylko ustnie, eby nie krpo-

wa króla Michaa; wysa jednake natychmiast Koclianow-

skiego poczt z doniesieniem. Niebawem po witach Boego
Narodzenia, 28 grudnia wyprawi swoje wozy, a nazajutrz

wyjecha sam z Wiednia; „lecia ptakiem" i ju 13 stycznia

1670 stan w Warszawie ^).

') Relacya Olszowskiego, czytana na sejmie 1670 r., znajduje si

w bibliotece Kórnickiej, a nieumiejtn rk zrobiony odpis z tego ory-

ginau jest w jednej z wikszych bibliotek warsz. nr. 1230; tómaczony

raport do króla z Wiednia 10 grudnia 1669 r. u Zauskiego I, 161-; data

jest bdna: Oratio... pro matrimonio... in principissam Archiducissam

Eleonoram równie z dat niewaciw 13 grudnia zamiast 16 grudnia.

Kilka szczegóów dodatkowych w licie Olszowskiego do podsdka lubel-

skiego MS. Os sol. nr. 2i4, str. 52—58. O przyjedzie Olszowskiego

do Warszawy Mayerberg pod d. 15 stycznia 1670.
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Czy nie warta podziwu taka zabiegliwo o zwizek

maeski dla siostry cesarskiej z dumnego rodu Habsbur-

gów, modziuchnej, 17-letniej, zakochanej w Karolu Lotary-

czyku, z czowiekiem brzydkiej twarzy, niepoczesnej figury,

nierównego urodzenia , który przed kilku laty by w Wie-

dniu dla szukania karyery w subie austryackiej ,
a teraz

przypadkiem posiad tak biedn i cik koron polska?

Nigdy zapewne nie wymagaa wikszych ofiar tradycyjna

zasada polityki austryackiej nabywania koron przez mae-
stwa (Tu felix Austria nube), zwaszcza, e korona elekcyjna

nie zapewniaa spadkobierstwa krewnym, ani powinowatym

króla.

I to jeszcze zasuguje na uwag, e zawarciu mae-
stwa nie przeszkadzaa Francya , e zaniechaa nawet zwy-

kej swojej polityki szkodzenia Austryi i wiadczya jej

ostentacyjnie swoj yczliwo. Byo to nastpstwem poro-

zumienia co do podziau monarchii hiszpaskiej na wypadek

prawdopodobnej mierci maoletniego, sabowitego, niedo-
nego jej wadcy Karola II. Jeszcze podczas wojny dewola-

cyjnej ambasador francuski w Wiedniu, synny ze zrcznoci

dyplomatycznej, kawaler de Gremonville dnia 31 grudnia

1667 r., zostawiwszy swój powóz i sub opodal , okryty

paszczem szerokim; przyszed do ministra cesarskiego, ksicia

Auersperga, i przedoy mu taki projekt, e Ludwik XIV.
pozostawi cesarzowi Kastyli , Aragonie , Medyolan i Ame-
ryk, dla siebie za da bdzie Niderlandów, Franche-

Comte, Nawarry i Neapolu z Sycyli. Nazajutrz przy po-

winszowaniu Nowego 1668 Roku Leopold I. owiadczy
odrazu przyzwolenie swoje, nie poruszajc wcale traktatu

Pirenejskiego, który pozbawia królow francusk Mary
Teres praw do spadku hiszpaskiego ^). Std wywiza si

prz\^azny stosunek pomidzy obu monarchami, maonkami
infantek hiszpaskich, sióstr rodzonych pomidzy sob, a przy-

rodnich wzgldem panujcego w Hiszpanii ostatniego Habs-

*) E a n k e Franzosische Geschichte. Leipzig 1869, III, 282 - 283.
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burga z linii starszej. Leopold przywdzia strój francuski

z peruka; Auersperg sta si gorliwym poplecznikiem fran-

cuskiego dyplomaty, zwaszcza od chwili, gdy mu obiecano

nominacy na kardynaa, a gdy on dosta dymisy d. 10

grudnia 16G1) r. ^), nowy kanclerz ksi Lobkowitz okaza

niemniejsz usuno wzgldem Francyi. Taki stosunek

przetrwa z gór pi lat, wcigu których cesarz nie bra

udziau w anti - francuskiem trójprzymierzu z r. 1G68 i nie

przeszkadza Ludwikowi XIV. w przygotowaniach do zem-

sty na Holendrach: wic nie protestow^a przeciwko obsadze-

niu Lotaryngii i wywaszczeniu jej ksicia Karola IV. przez

wojsko francuskie; wobec zapowiedzianego ju najazdu na

Holandy zawar traktat neutralnoci d. 1 listopada 1671 r.;

wreszcie przypatrywa si bezczynnie samej wojnie francusko-

holenderskiej w 1672 r.

Musia te i Ludwik XIV. wywzajemnia si tak uprzej-

memu szwagrowi swojemu: wic opuci magnatów wgier-

skich, gdy chwycili za bro buntownicz, i zezwala na

ustalenie wpywu austryackiego w Polsce. Przez cae pano-

wanie króla Michaa nie przyjeda ani jeden pose fran-

cuski do Warszawy w imieniu króla swojego. Nie wyczao
to jednake patania figielków dyplomatycznych pokrjgomu.

Przy kancelaryi królewskiej zostawa Fra;ncuz Baluze i ten

zapytywa ministra de Lionne'a: czy ma uywa „swoich

intryek", czyli te ma i za wskazówkami Morsztyna'? -).

^)Archiv f. osterreichGesch. 80-6r Bd. 1894. Briefe

Kaiser Leopold an... Fiirsten v. Lobkowitz str. 490, nr. LL nominacja

na radc tajnego i najwyszego podkomorzego (erster geheimer Kath und

Oberster Hofmeister) z powodu udzielenia dyinisyi Auerspergowi : „Nach-

dem der Fiirst v. Auersperg aus gewissen u. erheblichen Ursachen von

meiner Kais. Hofstat in Abzug begriffen. Jednego dnia odby sie para-

dny wjazd Olszowskiego i smutny wyjazd Auersperga: Zauski I, 166.

*) List Baluze'a z 27 grudnia 1669- w Tece Lukasa XX, k. 44

„si je me dois servir de mes petites intrigues dans las occasions, ou si

je dois seulement suivre les mouvements de Morsztyn?" Warto zanoto-

wa, e i Pomponne (Memoires publies par Mavidal , Etat de 1'Eu-

rope, Paris 1868, str. 429), lubo le znajncy stosunki polskie i w tym ra-



UKAZY SDBIESKIEGO. 343

Otó i natratilimy na kana tajemny pomidzy dwo-

rami polskim i francuskim , a zarazem na wskazówk , e
Morsztyn ju w grudniu 1669 r. dziaa jako najgorliwszy

stronnik Francyi , moe nawet jako przedstawiciel i peno-

mocnik owych „malkontentów", którzy uformowali spisek

czy zmow w listopadzie w czasie pobytu modego de Lion-

ne'a w Krakowie.

Drugi czonek tego sprzysienia Jan Wielopolski, owo-

czesny stolnik, póniej podkanclerzy i kanclerz koronny, pu-

ci w obieg broszur polityczn pod tytuem: „List szlachcica

polskiego do ssiada po sejmie Coronationis z Krakowa A^

1669", datowany 10 grudnia i)". Udajc starego Sandomie-

rzanina miernej fortuny, ten magnat opowiada, jakoby za-

brali mu podwody „na króla" do Warszawy i do Zamocia

Kozacy i Woosza dworscy, z którymi nie mona byo roz-

mówi si. bo „ich racya w nahajce i w obuchu"; przewi-

duje tedv, e „bdziemy znowu tego Piasta naszemi piastami

wozi". Sam obiór by niezgodny z kardynalnemi zasadami

wolnoci; to znów strój cudzoziemski obraa polskie oczy

i wskazuje, e taki król . wychowany w pastwie Niemiec-

kiem, chodzi w pludrach dla tego. e ma gow niemieck;

w jego te gabinecie pose wiedeski „ledwie nie sypia i

jada"; przez tego posa, albo przez matk, albo przez chop-

ców i „dawnych pacholarzów" id promocye do urzdów,

starostw, stoków senatorskich. A wszystkie publiczne spra-

wy prowadzi ^rada pokojowa ze trzech faworytów zoona".

Ludzie pierwszych w ojczynie godnoci „syszeli z ust króla

zie mylnie przypisujcy przewodnictwo, wie e „Morstein.... y avait la

principale part". Ze Morsztyn prowadzi korespondencye z ministrem de

Lionne'm i przesya mu nowiny polityczne, dowodzi tego list z d. 9 giu-

dnia 1669 w T. Lukasa XX. k. 38.

') Tómaczenie aciskie zamieci Zauski w Epist. iist.-fam. I.

167 pod napisem mylnym , a nawet niedorzecznym Copia literarum Mar-

tini Dbicki succam. send. bo Dbicki by najgorliwszym stronnikiem

Michaa; tekst polski z gruntownem udowodnieniem autorstwa waci-
wego poda Kluczy ki nr. 227. s. 469—488.
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JMci samego, e cum restrictione (= z zastrzeeniem w my-

li) przysiga" na pacta conventa (podobno w punkcie do-

tyczcym dyssydentów). „Przyznawa, e to w jednym uczyni:

któ go wie, jeeli i nie we wszystkich?" A gdy przysiga

taka jest niewan, to i umowa królewska z narodem nie

istnieje. Roztrzsa nastpnie Wielopolski wszystkie artykuy

pacfów convent'ów po kolei i w postpowaniu króla wynaj-

duje pogwacenie kadego z nich, a najobszerniej rozwodzi

si nad sprawji maestwa z Austryaczk. „Przyznam si —
powiada — e mi si postanowienie króla JMci naszego w do-

mu Rakuskim nie podoba". Powouje si na przestrog przed

„fakcy rakusk" wielkiego onego „fundatora prawie wol-

noci naszej szlacheckiej"; powtarza oskarenia rokoszowe

Zebrzydowskiego, poczynajc a od roku 1592, przeciwko

Zygmuntowi III. wyniesione; straszy Polaków takim losem,

jakiego doznali ju Wgrzy i Siedmiogrodzianie; chwali Grzy-

mutowskiego, e omieli si na radzie senatu owiadczy
si przeciwko maestwu takiemu, ale on jeden tylko. Po-

niewa radzi, uwijajc prawd w bawen, tene senat, który

marszaka Lubomirskiego sdzi i wojn domow wywoa:
wic jego przyzwolenie w^ystarcza nie moe i sprawa oe-

nienia powinna i pod decyzy stanu rycerskiego na sej-

mikach. Maestwo to ju byo umówione w Warszawie

zaraz po elekcyi, a nawet intercyza miaa by spisan przez

Mayerberga, ablegata cesarskiego i niejakiego ksidza Silwana

kameldu. Dom rakuski kaptuje nie osob Michaa, bo tene

zaszczyt by przeznaczony dla ksicia Lotaryskiego, gdy-

by by móg do korony przyj: naznacza on nie królowi

ale królestwu, Polsce. Micha za powoduje si czterema po-

budkami: bojani (przed malkontentami), pych (pragnc
wietnej koligacyi), ambicy (nabycia praw do odziedzicze-

nia pastw cesarskich i hiszpaskich po bezpotomnem zej-

ciu Leopolda I. i Karola II!!), wreszcie akomstwem (na

posag). Porusza autor i wspomnienia o intrygach francuskich

i odsdzenie Kondeusza od kandydatury, i „cikie imperia

królowej Ludowiki", ale gorsze nastpstwa upatruje w pod-
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daniu si potdze rakuskiej
,
jako bliszej i ssiadujcej.

Przewiduje, e razem z królow przyjedzie jej matka i przy-

niesie „wrodzon biaym gowom domu swego zrzd". „Niech

Wiede powie, jako si jej rad zbdzie".

Wylicza wszystkich zarzutów i rzekomych pogwace
wolnoci przez króla, który jeszcze nie panowa, nie bdzie-

my: wszak z przytoczonych mona ju dostatecznie wyrozu-

mie i metod krytyki, i nico programu politycznego, i ga-

tunek nienawici oligarchów do Winiowieckiego. Pismo to

jest pierwszym manifestem sprzysionych malkontentów;

bd oni powtarzali wci jedne i te same argumenty z ma-

emi odmianami w cigu trzech lat.

Zdaje si, e ów pseudo-szlachcic nie wywar na umy-

sach silniejszego wraenia, poniewa list jego nie pojawia

si w Miscelanea'ch i Silva'ch rerum, jak inne pisma i mo-

"wy, które cieszyy si wzitoci. „Zarzewie niezgod}^ z po-

piou listowego", jak powiada Kochowski, wytworzyo si

z dwóch innych listów, jakimi uraczyli si wzajemnie pry-

mas Pramowski i starosta radomski Kochanowski w stycz-

niu 1670 r.

Kochanowski Piotr by jednym ze szlachty, która si
w^^braa o wasnym koszcie do Wiednia w orszaku Olszow-

skiego, i peni przy nim obowizki sekretarza. Natychmiast

po powrocie ^) wyprawi go król do prymasa z poleceniem:

donie mu o zawartej pomylnie umowie maeskiej i za-

prosi go na obrzd zalubin do Czstochowy. Prymas przyj
t uprzejm odezw królewsk jak najgorzej: odmówi swo-

jego udziau w akcie lubnym i nagada przy tem wprost

grubijaskich deklamacyj, e król Micha nie powinien ma-

rzy o tronie dla swoich dzieci, poniewa sam dosta koron
tylko przypadkiem; e ród Winiowieckich nie jest lepszy

od rodu Pramowskich; e teraz ju kady szlachcic bdzie

^) Olszowski mia wyruszy w powrotna podró dnia 23 grudnia

1669 r. i oblicza j;, na trzy tygodnie; wyjecha za 29-go, ale wpierw

wysa Kochanowskiego dla spieszniej szego doniesienia królowi.
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móg wystpowa jako kandydat, bo kady jest takim sa-

mym Piastem i t. p. ^).

Powodem wybuchu tak nieprzyzwoitego bya, oprócz zna-

nego zuchwalstwa, uraza, jak w tej chwili uczul Pramow-
ski za niewykonanie da jego. W grudniu bowiem „przed

Nowem Latem" widzia si z królem Michaem w Warsza-

wie i, dowiedziawszy si o terminie lubu z nadesanych

depesz, domaga si wysania „rczego kuryera" do Wiednia

z rozkazem, aby Olszowski „nie chcia nagli" cesarzowej

i arcyksinej narzeczonej do podróy lubnej. Król tóma-

czy si, e oznaczenie krótkiego terminu stao si bez jego

woli; kuryera jednake nie wysa.
W odpowiedzi swojej pimiennej Pramowski przypo-

mina królowi ow rad, a dzikujc „unienie za confe-

renti Pask", rozpisa si szeroce o nielegalnoci i szko-

dliwoci tak spiesznie zawieranego maestwa. Dowodzi,

e rada senatu nie miaa naleytej konkluzyi; e nikt nie

przypuszcza , aby do ukadów matrymonialnych by uyty
biskup i piecztarz; e pacta conventa, lubo nie do doka-

dnie zredagowane, zostay przecie pogwacone; e przez to

zawichrzy si sejm przyszy i Rzplta naraon bdzie na

wielkie niebezpieczestwo wobec zachwianych stosunków

z Moskw, a gronych z Porta. Tatarami i Kozakami. Do-

maga si przeto w imieniu wielu magnatów i senatorów^

eby król nie sprowadza „tych goci" przed sejmem i nie

bra lubu „nie odebrawszy w tem przedsiwziciu od caej

Rzpltej konsensu'' ^).

Jednoczenie napisa te do Olszowskiego list w tonie

uszczypliwym, szyderczym, e „króla nikt z tronu nie ukra-

*) Baluze de Lionne'a 17 stycznia 1670 w T. Luk. XX, k 63. Ko-

chów ski Roczników Klimakter IV, 1853. Lipsk str. 65.

*) List arcybiskupa d. d. 16 stycznia 1670 z Dzierzgowa (wsi, po-

oonej na poowie drogi z owicza do Skierniewic) w MS. nr. 490, str.

182. Bibl. Ord. hr. Krasiskich; znajduje si te w MS. Ossoliskich
nr. 244, k. 48, z dat 11 stycznia prawdopodobniejsz i zgodn z Z a-

uskim I. 221.
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dnie": wic mona si nie spieszy i nie naraa pa na

przykroci podróy zimowej. Przepowiada, e sam Olszowski

,,niemaej si poda inwidyi", bo naleao mówi o mae-
stwie królewskiem nie w gabinecie, ale w senacie. A gdy

si zbierze sejm „czego si ta nowa pani nasucha!" Lituje

si nad jej losem Pramowski, chocia nie spodziewa si od

niej faworu dla siebie, jak zapewnia Zebrzydowski, ksidz

kanonik, tajny radca (praeses arcanorum) tej caej sprawy ^).

Jaki móg by skutek z takich da , kiedy niewy-

konalno ich bya widoczn nietylko z politycznych, ale

i z praktycznych wzgldów. Wszak wyjazd narzeczonej

z Wiednia by oznaczony ju na koniec stycznia 2); Ole-

szowski wyjecha w kocu grudnia: wic przy owoczesnych

warunkach komunikacyi, bez telegrafu, dróg elaznych i bi-

tych, z przeprawami na promach lub odziach przez rzeki,

nawet „rczy Icuryer" nie zdyby z plikiem depesz tak

draliwych, tak trudnych do zredagowania i ozdobnego prze-

pisania. Pramowski sam by kanclerzem przez lat dziesi

prawie i trudnoci te rozumia dokadnie. Jeli da rzeczy

niemoliwych, to chyba dla wywoania zwady.

Wedle wywodów Olszowskiego poselstwo jego byo od-

prawione prawnie i z obyczajem zgodnie (rite et legitime);

instrukcya bya czytana licznym senatorom, a chorym do do-

mów posyana. Przyzwolenie na dat lubu, t. j. na dzie 18 lu-

tego, danem byo ustnie i nie krpowao króla. Ukady byy
prowadzone gorliwie „z zapoceniem czoa". Na niegodne podej-

rzenia, szerzone „przez zego czowieka", odpowiada owiad-

czeniem, e on, Olszowski „zawsze by i bdzie dobrym

obywatelem Ojczyzny, króla wiernym sug i ministrem i od

tego Pana, którego sobie razem z ca Rzplt obra i które-

mu raz przysig, nie oderwie go ani mier, ani miecz, ani

przeladowanie, chociaby si wiat zapad" (si fractus illa-

^) MS. o s s o 1. nr. 2i, k. 51— 52, w tómaczeniu aciiiskiera wy-

drukowane u Zauskiego I. 229.

') Inaczej nie mogaby cesarzowa-matka przyjecha do Czstocho-

wy przed 18-tym lutego.



348 ROZDZIA XXII.

batur orbis). Broni prawoci swojej przypominaniem, e po-

nosi nieask i oburzenie „przeszej królowej IMci", ponie-

wa nie wiza si do praktyk francuskich; nie da si te
pocign na stron kurfirstowsk (brandenbursk), chocia

pan Oberbek (= Howerbeck) chcia paac piecztarski zmu-

rowa, przytem otiarowa mu 5000 dukatów i krzy zoty.

Podczas elekcyi noszone byy w dom wielkie prezenty od

ksicia Nej barskiego i od Lotaryczyka; a gdyby król Mi-

cha z Francyi wzi on, ofiarowano Olszewskiemu 100000

dukatów. Za to cieszy si on u obcych najwyszem powaa-

niem nieskazitelnej cnoty. A zwracajc oskarenie ku Pra-

mowskiemu, pisze: „Niech si przekona Rzplta: Kto z pany

postronnymi praktykowa? Kto pienidze bra, zacigi i ka-

pitulacye czyni? Kto do awulsyi prowincyj (Smolenszczy-

zny, Zadnieprza, Lawenburga, Bytowa) dopomóg? Kto prawa

Majestatu alienowa?'' ^).

Zdawaoby si, e dosy ju tego zaczynu do fermenta-

cyi potitycznej; Pramowski za doda jeszcze wicej kwasu.

Dowiedziawszy si, e Kochanowski po powrocie z konfe-

rencyi powtórzy królowi nieprzyzwoite jego wyraenia, na-

pisa list z wyrzutami o zdradzone zaufanie i przyja, „jako

zy czowiek niezasuenie za przyjaciela poczytany" a) w wy-

razach nader ostrych: „Nie godziene midzy poczciwemi

mieci si w spoecznoci ludzkiej, b) co samo starczyy za

kar c), gdyby by dobrze urodzonym, nie za tak podego

stanu czowiekiem d) ...To wie wiat polski, jaki ywot twój

by, jako na szalbierstwie zasadzony. Pomnisz, kiedy Ci
pan (= kasztelan) czerski Godzki e) panu kanclerzowi Osso-

liskiemu odda za chopca, e ztamtd okradszy kancle-

rza, zosta wypdzony, a jeeli (!) nie ty, to brat twój ro-

') Copia list podkanclerzego koronnego do podsdka lubelskiego

w MS. Os sol. nr. 2M, k. 52—54
a) immerito pro amico habitus b) in humana societate censeri c) suf-

ficiet in paenam d) ingeuuus y nie tak abjectae sortis homuntio e) kopici

mylnie popisali: „Pau Czyrski. Gnyski", omyk t prostujemy podug

Niesieckiego.
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dzony: cho si w osobie myl (!), w uczynku — nie". Wy-
pomina dalej, e- Kochanowski jedzi do króla szwedzkiego

z listem poddaczym do nieboszczyka Leszczyskiego; e le

traktowa pierwsz sw on, e nie jest wiernym i drugiej

onie. „Znam ci wskró; a to wani krewni jako psem,

znajc ci brzydz si; i mnie ty... chcesz... wadzi z kró-

lem, szalbierzu, rozumiejc, e mu si w tem, przysugujesz.

Uznasz, e si na tem zawiedziesz i prdzej ja ciebie z tego

miejsca, na które si szalbierstwem wcisn, f) poni, ni-

eli ty mi z tego, na którem mi cnota i wielkie w tej

Ojczynie zasugi (I) posadziy... Umiem ja królów szano-

wa (!). ale i prawd im mówi". A zaraz potem pisze

o królu , e nie urodzi si z królów, e bez adnej swojej

zasugi, lecz jedynie przez kaprys ludu „wszed w pastwo",

e niepotrzebnie król JM farbuje si ^); e nosi peruk, po-

sugujc si cudzymi wosami h). W poufaej przyjacielskiej

rozmowie „pytaem ci i to, jeeli (= czy) u nóg palce ma,

które mu zna od mrozu upadli, a ty mnie o pitach tylko,

nie o palcach powiedzia, e ich nie ma.... W ostatku, e
i to pewnie i) sysz, e król JM od ppka k) kosmaty —
em ci i o to zapyta... bom ja nigdy... Pana tego nie zzu-

wa, ani mi si tego honoru dostanie jako tobie"... Pomimy
docinki nie moliwe do powtórzenia w druku i zanotujmy

tylko zakoczenie: „Bde nie askaw, bo o to nie stoj,

eby si mój Nie-kochanosiu Kochanowski kocha we mnie.

Dat w ysowie d. 17 Januarii 1670".

Odpowied Kochanowskiego, wysana z Warszawy d.

20 stycznia, brzmiaa: „Nie zarabiaem na ten kartelun, któ-

rym mi Wm, sobie we wszystkiem równego brata, inde-

bite 1) obsyasz et ad maiorem detractionem honoris mei m)

kopi jego do rónych ludzi rozesae. — Na tak tedy ja-

dowite Wm Pana czy pisanie czy ajanie... odpisuj. Kan-

/) insinuasti 5^) ndignum nie tylko Regi, ale viro próbo A) non suo

capillo utitur i) paam k) ab umbilico 1) niesusznie m) ku wikszej ujmie

czci mojej
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clerza Ossoliskiego nie znaem... Szwedom nio;dy nie sprzy-

jaem n), jalc zawiadcza delcret sejmowy midzy Hulewiczem

i Szltlislcim. A al si Boe, e Wm.... szarpiesz nieska-

on i pomiertn saAv o) dobrodzieja swojego (Leszczy-

skiego). Ze prawnie p) oeniem si .... za porednictwem q)

królestwa Ichmoci... i on katoliczk uczyniwszy., zgodnie

z ni mieszkaem. Orbi notum, e druga, teraniejsza, nie

chcc podejrzanycli zawsze dobrym damom wizyt Wmci
przyjmowa..., zakady mioci maeskiej r) tak dobrycli

jako Wm mnie rodzi.... Szalbierowa zna e nie umiem,

kiedym si za urzdu Wmci promocyi nie doczeka.... Nie

wyganiano mnie po kilkakro ode dworu; nie prowadzono

mi publice obnaonego z nierzdnyci domów z najwikszem

zgorszeniem inowierców. s) Nie wodziem sobie po wiecie

cudzoonic; t) nie braem pensy i od Francyi". Wyliczajc

przestpstwa polityczne powszechnie znane, dodaje: „Krzy-

wom te nie przysig, dla tego mi Bonzy honorów nie upro-

si..." A potem zwraca si do zatargów osobistych: „Lepiej

eby mi Wm pótorasta sztuk byda rogatego i 12 woów
karmnych i pótorasta owiec, bezbonie z majtnoci mojej

nullo praetextu zabranych, odpdzi kaza, które, ufam, e
przy slionaniu bd body Wmci.... Wicej si król JM
w tych tak uwan^^ch listach Wmci doczyta, nieli si ode-

mnie, posa swego, z responsu Wmci przez mi danego, do-

wiedzia i wiedzia wszystko wprzód , nieli mnie do Wmci
z ludczejszym (= wicej ludzkim, grzeczniejszym), ni od

Pana naleao, komplementem wyprawi.... Jednem sowem,

cokolwiek mi Wm bezwstydnie w karteluszu swym zada-

jesz, to wszystko jawny fasz, i za to przez cae swoje szlco-

dliwe dla Rzpltej ycie u) wstydzi si musisz.... Gniewaj

si zdrów, mój kochany dobrodzieju, jeeli chcesz Ja si

gniewu nie boj, o ask nie stoj, o kanoni ani o plebani

n) nunuam favebam o) carpis incontaminatam et postliumam fa-

mam ^j) legitime q] per interpositionem r) pignora amoris conjugalis

«) cum summo dissidentium scandalo t) adulteras u) tota vita Reipublicae

nociva.
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Wnici prosi nie bd; nic rai Wm nie dasz. nic mi te

Wm nie wemiesz; w^^drze te sobie nie dam . jako Isie-

porent ubodzy mnisi.... W kruchcie owickiej tak si

swarz baby, jako to Wm rk arcybiskupi z ogromnem

zgorszeniem w) do staroytnego szlachcica sobie ró«vnego we
wszystkiem pisa nie rumienisz si. r) Zaprawd ubolewam

nad tym brakiem rozsdku x): ubolewam, e Ojczyzna moja

takiego doczekaa sie prymasa. Nieche Wmci, jako zacne-

mu Pramowslciemu . cudze onv krupy na podoku pra,
a mnie ^A^m nie-kochanego zawsze Kochanosia zaniechaj,

bo ja cay Kochanowski i najd sprawiedliwe a godziwe

w tych rzeczach rodki y) uprzykrzy si Wmci... W ostatku

jeeli mnie Wm nie zaniechasz, wiem drog do Rzymu.

Wszak Wm mówi ze mn o to, e Ruskie pastwa goto-

we hospodara przyj od Porty, a przeciera ja tego przed

królem JMci nie powiedzia. Co rozumiem, eby to i w Rzy-

mie Waci zganiono. Yale" ^).

atwo odgadn, e za Pramowskim ujmowali si jego

przyjaciele polityczni. Morsztyn zaraz pisa o zajciu do Grzv-

mutowskiego i upatrywa w licie Kochanowskiego pogard
dla caego stanu. „Ozwa si ju i tu i dalej z resentymen-

tem wielkim JMP. kanclerz koronny i my drudzy dopomo-

eray" -). Podobno oba listy byy roztrzsane w Trybunale

Gó^vnyra Koronnyra na skutek skargi, wniesionej przez pry-

masa; skarga ta zostaa oddalon. Nie znaray tekstu tego

wyroku. Mniejsza o to. Do, e Pramowski nie poniós

adnej kary, gdy w kadym innym kraju byby osdzony

w) cum ingenti scandalo v) non erubescis x) condoleo huic impru-

dentiae animi y) iusta et licita media

*) NS Bibl. ord. Krasis. Miscellanea nr. 490, s. 186— 193 oraz MS.

nr. 8ii z mylna data listu Pramowskiego 20 stycznia i MS. bibl. Uniw.

Warsz. -4 1 28 s. 460. O licie Kochanowskiego bya mowa na sejmie d.

29 marca 1670 r. z powodu nadania mu królewszczyzn Suchej i Suskiej

Woli; sarkali na to stronnicy obraonego prymasa (Chrapo wieki
8. 196).

-) List Morsztyna do Grzymutowskiego w MS. 841. Bibl. ord. hr.

Krasis. K o c h o w s k i IV. 66
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za obraz Majestatu. W Polsce osaniaa go powaga ducho-

wnego urzdu , acz niegodnie sprawowanego, i teorya bez-

karnoci magnatów, sformuowana przez A. M. Fredr. Na je-

siennym sejmie tego roku sam Kochanowski musia go prze-

prosi ^). Nie odjto nawet rodków prowadzenia wystpnej

intrygi, zmierzajcej wprost do detronizacyi króla Michaa*

Kryy pogoski, e gotuje konfederacy i zerwanie sejmu,

e podburza województwa i t. d. To pewna jednak , e
w tym czasie Pramowski z Morsztynem wynaleli nowego

kandydata we Francyi na miejsce wykluczonego aktem sej-

mowym Kondeusza, mianowicie jego siostrzeca, 20-letniego

modzika Karola Paris Orleaskiego hr. Sain-Paul ksicia

de Longueville ^).

Po takim skandalu Pramowski sta si niemoliwym

w radzie senatu i przy boku królewskim: wic i do obrzdu

lubnego posano nie jemu zaproszenie, lecz nuncyuszowi

papieskiemu Galeazzowi Marescotti'emu , arcybiskupowi Ko-

ryntu ^).

') Zawadzki Arcana s. 221: 12-mo Calen. Octobris Capitaneus

Radomiensis praeoccupando consiiltationis fervorem, dignum moribus sus

facinus ausus est. scilicet a sede Principis ad latus Jll-mi Marecbalci

Euestris progressus impetu suo, solennem Jll-mi Arclii-Episcopi fecit

deprecationem ; silente Primate. Formu przeprosin po acinie zaczy
Mayerberg do raportu 29 padz. 1670.

*) Pierwszy raz wspomniany ten kandydat w licie Baluz6'a z d.

24 stycznia; przyjcie tej kandydatury na zjedzie malkontentów d, 31

stycznia 1670, jako twierdzi Szujski: Dziea t. IV (1888) Opowiadania

i roztrzsania str. 2l6, 217. Opat Paulmyers tytuowa swojego pana i

mocodawc jak nastpuje: Charles Paris d'Orleans, prince souverain de

Neufchatl et Walenghin , duc de Longueville et d'EstouteviIl6 (K 1 u-

czycki nr. 159, str. 387).

*) Theiner III, str. 583, nr. DLXXX, datowane z Warszawy

30 stycznia 1670; król prosi nuncyusza, aby przyby do Czstochowy

na 16 lutego. Biskup krakowski Trzebicki pod d. 17 stycznia nadesa

swoje przyzwolenie, lecz nuncyusz odrzuci je, jako zbyteczne, powiadajc?

e ma prawo spenia wszelkie posugi religijne we wszystkich dyece-

zyach (tame str. 584).



URAZY SOBIESKIEGO. 353

Przygotowania do lubu byy mizerne, zdaniem kore-

spondenta francuskiego, bo wyprawiony poczt do Paiya
Giese, otrzyma tylko 4000 talarów na strój lubny, zega-

rek, pudeko brylantów i piercionki. Wierzy temu niepo-

dobna, bo od granicy morawskiej na kadym prawie noclegu

posowie królewscy, zajedajc z komplementami, dorczali

jakie upominki narzeczonej i cesarzowej-matce, a po lubie

król ofiarowa onie „noszenie wszystko, co do stroju naley,

dyamentowe", za które da 40.000 talarów. Wiarogodniejsz

tedy jest relacya niemiecka, e wysany do Czstochowy

furyer królewski zabra 36 wozów, napenionycli rzemiel-

nikami, i mia przysposobi furau na 3000 koni i ywno-
ci dla 7000 osób, eby wystarczyo na dni 8: woów 200,

ptactwa sztuk 6000, wina 1800 beczek i t. d. Wysadza si

na przepych nie byo potrzeby wobec zapowiedzianej przez

Olszowskiego skromnoci austryackiego orszaku, który mia
si skada z jednej baronesy mantuaskiej pani Milia, 10-

letniej ksiniczki holsztyskiej, trzech innych panien dwor-

skich i 4-ch mczyzn z niszej suby. Potem wzia jeszcze

cesarzowa wyszego dostojnika , feldmarszaka Montecuculi

wielkiego koniuszego hr. Wallensteina, dowódc gwardyi hr.

Bleynera, a z Moraw i lska przyczyli si biskup oomu-
niecki i kilku urzdników ').

Kió\ Micha w towarzystwie wielu senatorów wyjecha
z Warszawy d. 7 lutego, wysawszy przodem damy z Hiero-

nimem Lubomirskim, aby spotkay narzeczon na ziemi au-

stryackiej. Wezbranie Dunaju opónio w^^azd z Wiednia

o dni kilka. Spotkanie nastpio o mil od Czstochowy,

^) Baluse do Lionn6'a 3 stycznia 1670, T Luk. XII. List pisany do

X-nej Jra Winiowieckiej z Czstochowy 28 lutego 1670, w MS. 841, bibl.

Ord. hr. Krasiskich. Theatr. Europ. X, 56; raport Olszowskiego

z Wiednia 10 grudnia 1669 u Zauskiego I, 165. Kochowski
IV, 67. List Leopolda I. do Lobkowitza w Arcfi. f. Oster. Gesch. t. 80,

8tr. 490, nr. LU, dd. 31 stycznia 1670 z wielkiem strapieniem, e Mon-

tecuculi jedzie niechtnie i da specifica istruttione absonderlich in ce-

remonialibus et puntillis. Wer wird eins solche Instruction machen? In

summa horret animus I

Korzon Sobieski. T. II. 23
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w Konopiskach , na oczyszczonej od niegu polance; karet

austryackich byo 30, polskich pod 80, eskorta królewska

liczya 12 cliorgwi; zociste cugi, bogate siedzenia wierz-

chowców czyniy zado wymaganiom ostentacyi; Czstocho-

wa powitaa salwami z dzia i licznemi pochodniami lub

wiecami, które rozpdzay mrok zapadajcego wieczora. Ju
zaskoczy wielki post; mimo to za dyspens odby si w Cz-
stochowie lub 27 lutego 1670 r. skromnie, bez wesela. Do-

stojni gocie mieci si musieli w celach XX. Paulinów.

Cesarzowa-matka , zabrawszy córce wszystkie klejnoty, od-

jechaa 1 marca do domu. a król , zostawiwszy mod on
w Kruszynie u Denhofów pod opiek marszaka nadwornego

Branickiego i kanclerzynej litt. Pacowej, pobieg rozstawnymi

komi do Warszawy, eby zdy na dzie otwarcia sejmu.

Dopiero 9 marca wprowadzi now królow do stolicy przez

Grzybów, ulic Dug i Stare Miasto, ozdobione bramami

tryumfalnemi; potem przez kilka dni trway uczty weselne^).

Cesarska córa ukazywaa si na pokojach zamkowych i umiaa

pokry niemie wraenie z poufaoci swoich nowych podda-

nych
,
posuwajcej si tak dalece, e kto pocign j za

loki, eby si przekona, czy s z naturalnych jej wosów,

czy te nale do peruki? 2).

Marysieka znajdowaa si na tych festynach wesel-

') Mayerberg 10 marca 1G70 o wszystkich uroczystociach

lubnych, a 23 marca powtórzy cesarzowi skarg Michaa quod Augusta

Imperatris Eleonora Cestocoviae Ser-mam Reginam omnibus clenodiis spo-

liaverit. Xajszczegóowsze i najpoufniejsze sj)rawozdanie o godach wesel-

nych napisa dla Xiny Gryzeli kto ze suby domowej , MS. w bibl.

Ordyn. hr. Krasis. Przydatne te sa informacye w T h e a t r. Europ.
X, 282,283 Kochowski IV, 67—69. Chrap o wiek i Dyaryusz

str. 193 o powodzi i niemonoci zjechania z Wiednia do Czstochowy

na zapusty, wedug listu ksidza Tyszkiewicza z d. 21 lutego 1670.

*) Weber Karl: Aus vier Jahrhunderten , Mittheilungen aus

dem Haupt-Staatsarchlve zu Dresden. Neue folg 2 Bd. Leipzig s 370.

Gdy w roku 17"25 Fryderyk August ksi.i saski, oeniony z arcyksie-

niczk:i austryack, wybiera si do Warszawy, Flemming poleci jednemu

z .^zambelanów zapyta hrabin von Breuner staruszk, zamieszka.T wów-

czas w Monachium: jaki ceremonia byl przepisany dla dam polskich
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nych. Pisaa cl. 14 marca, e bardzo jest znuon, bo Avró-

cia o godzinie 4 ^) zrana. "Wic z dworem nie zrywaa i wpy-

wu dawnych wspomnie Zamocia na umys Michaa nie

wyrzeliaa si. Sobieslii pozosta na Rusi przy wojslcu, jajjo

czujny wódz i urzdow liorespondency z Olszowslsiem, jalio

Icierownilsiem liancelaryi Icoronnej zaatwia w zwyl^ym po-

rzdcu: wic nie solidaryzowa si ze slsompromitowanym

Pramowslvim. Ale niepodobna przypuci, eb}' malkon-

tenci-przyjaciele nie cignli go do zacztej intrygi, o ile to

przez Iorespondency listown byo moliwem. Zreszt naj-

wiesze nowiny przywioza mu wracajca z Warszawy ona,

nowiny nie zupenie zadawalniajce: oto przy dworze nie

pozosta nikt z dawnej suby Jana Kazimierza i Ludwiki

Maryi; wypywowymi doradcami stali si posowie austryaccy

i powiernik cesarzowej - wdowy Hiszpan Ximenes, zaprzyja-

niony z Pacow; minister francuski de Lionne nie po-

chwala rozpocztych knowa , zaleca malkontentom spokój

i ulego Michaowi; owiadcza nadto, ie Ludwik XIV.

nie bdzie ich popiera, poniewa nie ma do tego chci,

a nawet nie pozwalaj na to dobro jego suby i inne jego

interesy^), t. j. stosunki przyjazne i sprzymierzecze z Leo-

poldem I, o których mówilimy.

w r. 1670 na audyencyach publicznych. Hrabina odpowiedziaa, e bya
tylko w Czstochowie na klubie i zapamitaa nastpne zdarzenie : Quan-

tite de Polonais etaient venus a sa rencontre jusqu'^ Tarnowitz; tout

le chemin avait furmille du monde, mais aucune dam n'etait encore

allee faire sa cour h. la Heine.... tout le monde entrait h la franuette

pele mele jusqu6 dans la chambre du lit ... 11 y eut des i*olonais, qui

envieux de savoir, si c'etait sa chevelure naturelle, la tirerent h droite et

h gauche par ses cbeveux, afin de s'eclaircir sur la verite.

1) T. Luk. XX, k 86.

"^) Baluze do Lionno'a 21 marca. Lionne do niego 21 lutego 1670

w T. Luk XX, k. 76, 91; w depeszy ministra francuskiego czytamy;

„Sur les affaires, et sur le mecontentement ou brouilleries de votre pays

je n'ai que vous contirmer.... que le Roi exhorte ses amis et serviteurs

h choisir plutot le parti de se tenir en repos et de bien vivre avec le

Roi qui a ete elu, que celui d'exciter dans leur patrie de nouveaux trou-

bles, auxquels S. M. no pourrait prendre part tant par sa propre volonte

23*
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Marysieka nie umiaa si zoryentowa w tak niezro-

zumiaej i zawiej sytuacyi. Postanowia jecha do Parya —
na poóg , bo znów bya w ciy. Napisaa tedy d. 27 marca
z Jaworowa do ministra de Lionne o paszport, zastrzegajc

tajemnic, a po miesicu, okoo 1 maja, poegnaa ma,
bawia czas jaki w Solcu, w okolicach Warszawy, w Gnie-

wie, w Gdasku , nareszcie w poowie sierpnia pucia si
w drog do Francyi ^),

Zajrzyjmy na sejm wiosenny 1670 roku. Sobieski nie

by na nim obecny, lecz by czsto wspominany i posdzany

o zawichrzanie, a w kocu o rozerwanie obrad.

Wród materyau dowodowego, jaki rk naszych do-

szed, znajduje si list-), mogcy budzi takie podejrzenia:

d. 10 marca, a wic ju po zagajeniu sejmu, z Jaworowa

pisa Sobieski do szwagra swojego Radziwia, który do War-
szawy mia zjecha, lub moe ju zjecha, nastpne wiado-

moci: „Posaniec WKMci zasta mi tu w Jaworowie, gdziem

zajecha drog JMPanu wojewodzie krakowskiemu (Aleksan-

drowi Lubomirskiemu), który i z sam JejMó ^YlMPani

czyni nam ten honor i ozdabia dom nasz bytnoci swoj.

Nie bawic tedy nic posaca, ani Waszej XMci dug listo-

wn matery, poniewa suga JMPana krajczego... prdkiej

potrzebuje expeditii : daj list do JMPana Gurzyskiego,

który JM askawym na mnie explicabit intentionem a)

que parce que le bien de son service et de ses autres affaires ne le per-

met pas-*.

') T. Luk. XX. k. 95; listy Sobieskiego z d. 29 lipca (Ju wier
roku mija, jakemy si rozjechali") u Helcia s. 197, 14 sierpnia 1670

do siostry („ona ju ze Gdaska wyjecha musiaa") u Kluczyckie-
go ."tr. 545; list Marysieki z Gdaska 11 lipca z wzmiank, e przyje-

chaa tu przed trzema tygodniami, a wic okoo 20 czerwca w T. Luk.
XX, k. 157; ju paszport by przysany przez brata i dzie wyjazdu

oznaczony na 15 sierpnia.

^j KI uczy ki nr. 234, str. 494.

a) wytumaczy zamiar.
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"WXMci b). i mam nadziej, e jeli ten list obranego nie

zastanie Marszaka, tedy ten honor, który debetur c) przed

wszystkim, pewnie nie minie Jmp. krajczego MMPana, bo
przecie przy asce Boej , cho ci to nam fiita sunt contra-

ria £?), mamy jeszcze i na tym sejmie dobrych z potrzeby

przyjació. Na inne punkta WXMci przez czwartkow poczt

fusius e) wA''pisz".

Wspomniany w tym licie Gurzyski, Górzyski, lub

Gorzeriski Jan, oficer cudzoziemskiego zacigu, oberster,

a wic dowódca regimentu
,
przytem starosta starogardzki

i pose, bdzie jednym ze sprawców rozerwania sejmu;

w maju „przekint si cale do pana Sobieskiego" ^). Ale to

si stosuje do póniejszego czasu. Zanim si „przekin cale",

Gorzeski by powiernikiem wielkopolskich senatorów, dwóch

powinowatych: GrzymutoAvskiego. kasztelana poznaskiego,

i Jana Opaliskiego wojewody kaliskiego; od nich bywa do

Sobieskiego posyany 2): wic te do przyjació jego politycz-

nych zaliczany. W obecnym razie przecie przyja ta nie

wydaa adnego skutku, albowiem zosta marszakiem sej-

mowym nie aden krajczy 3), lecz skromny szlachcic litew-

b) poprawiam tak zamiast WXMc™ c) naley si d) losy s prze-

ciwne e) obszerniej.

') Relatia sejmiku redzkiego 20 maja 1670 u Kluczyckiego
nr. 246, s. 522, a na kocu czci Il-giej tomu w Indexie nominum et

rerum pod wyrazami : Gorzeski i Górzyski s zestawione wszystkie

wzmianki o tej osobie; szczególnie godnem uwagi jest spostrzeenie, e
tento starosta starogrodzki by oeniony z pann Sobiesk , córk Gra-

biaczyny.

*) Kluczy oki n-ry 164 i 175, str. 896 i 409; przypisek za
na str. 522 wyjania , e matka Grzymutowskiego z domu Leszczeska,

owdowiawszy, wysza powtórnie za m za Opaliskiego
;

jej synem by
Piotr Opaliski „wojewodzie"'

^) Krajczym litewskim by wtedy Ogiski Marcyan , i o nim to

mowa niezawodnie, bo kolej marszakowania przychodzia na Litwina;

krajczym koronnym by Wacaw Leszczyski ssta kowalski, czowiek

niewidoczny; krajczym królowej zosta wieo Piotr Kochanowski, ale

o nim ju z pewnoci pisa nie mogli Radziwi i Sobieski po skanda-

licznej korespondencyi jego z prymasem.
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ski Kierdej. marszaek grodzieiiski , dotychczas nie zaszar-

gany w intrygach stronniczych ^).

Obrany do rycho, bo ju 7-go marca, prostoduszny

Litwin przynosi szczer ch sumiennego sterowania wród
zawieruchy sejmowej, która si zerwaa zaraz na najbliszej

sesyi z powodu jakiego przysowia, ubliajcego m. Kali-

szowi. Gdy si zaczy rozprawy o przysidze marszakow-

skiej, Kierdej, nie ocigajc si, podniós dwa palce w gór
i zaprzysig, e pisa bdzie konstytucye w takiej treci

i myli, w jakiej uchwalono je, nie poddajc si nikomu

w zaleno. Wierzymy, e pisa dobrze, ale nadaremnie, bo

nie znalazy si w ksigach praw. A zdawaoby si, e
ten sejm powinien ju doj do konkluzyi, poniewa znalaz

w nim dobre przyjcie wniosek, ograniczajcy liberum veto.

Po wykonanej przez marszaka przysidze powstali z miejsc

swoich wszyscy posowie, zdjli czapki i z rk na sercu

zaprzysigli, e „nie bd zrywali sejmu, a gdyby potrzeba

publiczna, albo przeznaczenie (!) omieliy kogokolwiek do

tak zuchwaej rozwizoci, nieche spenia ów czyn nieroz-

sdny nie w izbie poselskiej, lecz w senacie i niech bdzie

dany Rzeczypospolitej czas do zapobieenia fatalnemu nie-

bezpieczestwu". Protestacya za nieobecnego nie ma prze-

szkadza ani rozdawnictwu gosów przez marszaka, ani dal-

szym pracom ustawodawczym ^).

Uchwaa taka, lubo nie stanowia radykalnego rodka,

nie dorównywaa odrzuconemu na poprzednim sejmie wnio-

skowi Olszowskiego i miaa znaczenie tylko regulaminu cza-

sowego, nie prawa wieczystego (dla wzgldów formalnych)^

moga by jednake dobr wrób uleczenia szlachty z cho-

roby umysowej, jako pierwszy wyraz powszechnego oburze-

nia przeciwko swawoli i niegodziwemu naduyciu zasady

wolnoci. Po tjmi akcie udaa si izba „na gór", eby przy-

j propozycye od tronu. Byy powane i wane: jak po-

*) Theatr. Europ. 283. Kindei (!) Landmarscliall zu Grodno,

ein Mann, der vor diesem in die Factioues niemals verwickelt gewesen.

-) Zawadzki str. 104 — 105.
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wikszY regimenty i które, wobec zatrwaajcych doniesie

z Ukrainy i z Turcyi? Wysa komisarzy przed 30 marca

dla uspokojenia Kozaków; wzmocni forty tikacye w Ka-

miecu, Lwowie, Krakowie i Wilnie; wykupi starostwa,

zajte przez elektora brandenburskiego; zaspokoi pretensye

Gdaska, Kurlandyi i ksicia Croy o zwrot poyczek z cza-

sów wojny szwedzkiej; wypaci wojsku naleno podug

obrachunków komisyi lwowskiej , a hybern tak zreformo-

wa, aby wocian uchroni od zdzierstwa i t. d. i).

Zaledwo atoli skoczyo si czytanie tych propozycyj,

zaczli posowie wystpowa z innemi daniami: przeciwnicy

dworu domagali si czytania pacfów convent'ów i usunicia

rezydentów zagranicznych, t. j. przybyych w d. 8 marca

posów cesarskich, Schafgotsch'a i Mayerberga oraz urzdni-

ków królowej: margr. Ximenesa i podskarbiego jej Manfredi;

regalici za wydania dwojga wici na pospolite ruszenie. Odpo-

wied królewska nie podobaa si i natarczywe gosy zmusiy

marszaka do wyjcia z senatu dla obradowania oddzielnie

w izbie poselskiej, w „przybytku wolnoci' (Atrium libertatis) -).

Odtd zawrzaa walka jzykowa pomidzy stronnictwa-

mi malkontentów i szlachecko - królewskiem. Porywano si

czasem do szabel; wtedy marszaek odracza sesy dla za-

pobieenia scenom krwawym. Ale po za izb sejmow, na

bankiecie u referendarza koronnego, Pakosawski, znany San-

domierzanin i wróg Francuzów, dosta trzy cicia av gow
„na sze szwów" tak , e mu cae ' ucho zwiso na pacie

skóry '). Do politycznych sporów przypltaa si chciwo
i zawi „wakansów" i ozwali si znów „exulanci'^. Zawa-

koway dobra Sucha i Sucha Wola av Koronie; gdy król

') Theatr. Europ. X, 284
-) Zawadzki str. 106 May erb erg 2 kwietnia 1670. Schaf-

gotsch wkrótce odjecha, a Ximenes d. 30 lipca umar.

^) Baluze do Lionne'a 4 kwietnia 1670 w T. Luk XX, k. 96.

Theatr. Europ. X, 284. Zawadzki 114 wymienia jako powód

zwady midzy Pekosawskim i Skulmowskim podsdkiem drohickim za.

rzut przedajnoci.
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nadal je Kochanowskiemu
,

podnieli haas obrocy nieobe-

cnego prymasa i zmusili do oddania tych dubr wojskowemu,

pukownikowi Machowskiemu ^), lecz exulanci dali ich dla

siebie. Podobnie Litwini kócili si o Botele, Uciany etc.

Izba poselska „by rwaa" o wakanse. Tak uchodziy bez-

owocnie tygodnie cae. Chrapowicki przyjecha do Warsza-

wy 28 marca, a r.a sejmie nic jeszcze nie postanowione. Nie

uchwalono jeszcze instrukcyi dla komisy i kozackiej.

wita wielkanocne spowodoway przerw kilkodniowa

(od 3 do 8 kwietnia), lecz nie przyniosy uspokojenia. Kr-
yo mnóstwo przesadnych pogosek i plotek. Dworacy po-

wiadali, e wojsko zawizao konfederacy dla poparcia pa-

nów malkontentów; e ma porwa w maju króla, ministrów

i wszystkich, kto si im opiera omieli; e Sobieski zmó-

wi si z czterema panami koronnymi i ma przysun si

na 8 mil pod Warszaw z 7 lub 8 tysicami wojska. Malkon-

tenci za gosili, e król ukada si o potrójne przymierze z po-

sami cesarskim i angielskim; e w Wielkopolsce skonfede-

rowao si 6,000 szlachty w celu bronienia si od gwatów

i niedopuszczenia onierzy do wybierania hyberny; e w prze-

jtej pod Warszaw poczcie znaleziono duo listów z podej-

rzanemi wyraeniami o królu i Rzpltej -). Dnia 11 kwietnia

przyniesiono królowi „projekt" czyli raczej plakat, który

niewiadoma rka porozlepiaa na drzwiach po rónych ko-

cioach i na bramach przedniej szych panów. Anonym pi-

sa: ^) „Poczuwajc si, com Bogu i Rzpltej i Panu powinien,

obawiajc si, aby niespodzianie znaga na Ojczyzn nie na-

stpia zguba, przychodzi mi za szczególnym mego sumienia

powodem tak wielkiego, które jej wygotowali niebaczni sy-

1 Mayerberg donosi 23 kwietnia, e Machowski by u niego z go-

towoci zaci.-gania dowiadczonych onierzy tysicami za 14 z, odu
i 150 z. hyberny.

*) Baluze i Morsztyn do Lionne'a 7 marca 1670 u T. Luk. XX,
k. 81, 82. The a tr. Europ. X, 284, 28G.

^] Tekst projektu wydrukowany u Kluczyukiego nr. 241.

str. 505— 7; dat rozlepienia i dorczenia królowi pisa Chrapowicki
Dyar. 200.
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nowie, odkry niebezpieczestwa, aby snad drudzy nie wpadli

w t samoówk, w któr ja wpdzony jestem... lecz postrzeg-

szy, co si dzieje, nic tylko tego odstpuj i wyrzekam si,

ale abv i ci, którzy ze mn wespó usidleni, obaczyli si

i moim poszli przykadem.... Jeszcze w Krakowie podczas

koronacyi Francuz pewny nazwany Kont de Lion
,

przyje-

chawszy pod pretekstem posa francuskiego o kardynalstwo

(lubo to mia od pana swego zlecone), zacz z pany, u któ-

rych jeszcze nie wygasa francuska fakcya, traktowa o zrzu-

ceniu pana teraniejszego z tronu i nadstawieniu kogo in-

szego na miejsce jego. Co, e rzecz bya wielkiego momentu,

a zatem sekretu niedociekego potrzeba, zawarta midzy kil-

kunast osób, to jest — Tam tedy zwizek spisawszy i po-

przysigszy, obligacye swoje do Francy i posawszy i wza-

jem od Francyi odebrawszy, zoywszy to wszystko w rce —
Francuza nazad odprawiwszy, rozjechali si z Krakowa, zo-

staAviwszy dyrekcy przy — , korespondency z Francy

przy — A e nie dosy byo do skutku tego dziea na liczbie

tych samych ludzi bez innych pomocy... o których wtpliw
bya nadzieja.... takiego zayli sposobu: spisali inszy zwi-

zek . gdzie pod tytuem obrony wolnoci , której za mae-
stwem królewskiem od domu Rakuskiego grozili zgub, obo-

wizali fide, conscientia, nece (= wiar, sumieniem i gow).

trzyma jedno z sob, nie odstpowa si i promowowa

dobro pospolite, stosujc si do skryptu, w rkach — zosta-

jcego, o którym twierdzili , e w nim nic nie masz nad

obron wolnoci i Rzpltej. Tak tedy uwiedzeni informacy.

podpisali si jedni w Tarnowie podczas dystrybucyi

chleba zimowego, drudzy w Kolbuszowej — trzeci we

L Av o w i e podczas koa, inni rónie, gdzie kogo mona po-

cign. Kiedy te mnie w to wcigniono... a ja ju widz,

rzecz tak nastrychowan, e jej zabiee bdzie trudno, je-

eli si Rzplta prdko nie postrzee... Sprzysigszy si tedy

ludzie ci stara si wszelkim sposobem, aby króla zrzuci,

na miejsce jego prowadzc nie Kondeusza, bo wiedz, e to

imi jest w nienawici u Polaków, ale Kicia de Longieyil,



362 ROZDZIA XXII.

alias Cont de Saint Paul, rodzonego siostrzeiica Kondeuszo-

wego, który okoo Wielkiej Nocy stan ma nieznacznie

w Malborku, a ku trawie w Gdasku, eby móg zawoany,

gdy tego bdzie potrzeba, zbiedz poczt na miejsce nazna-

czone, bytno swoj pienidzmi poprzedziwszy, których tu

ju cz znaczn przysano i rozdano, i teraz je licz. Oni

tymczasem sejm wlec bd a ku porze wojennej, aby nie

da czasu królowi i województwom do gotowoci; dopiero go

tam rozerw
,
gdy wszystko bd mieli napite do zaczcia

tej nieszczsnej bezbonej imprezy, której skutku nadzieja

w wojsku koronnem, w czci pospolitego ruszenia (kadc,

e je rozerw), w Krakowie (majc w rku zamek, miasto,

korony), w posikach (które im Francya wielkie obiecuje

i ju po czci wydaje), w Tatarach (którzy od Ukrainy

straszy bd), w Kurfistrz, który lubo wyranie nie obie-

ca posików, ale te ich nie odmówi, chcc snad, jako

ostrony ssiad, patrzc na dalsze progresy. A eby to imi
francuskie czemkolwiek przysodzili tym , którzy podczas

elekcyi fakcy nej bursk piastowali, otrzymali to w kondy-

cyach od pomienionego kandydata, e córk ksicia Nejbur-

skiego poj obieca... Jeeliby t moj przestrog miano za

paskwil, albo plotki jakie, niechaj Rzplta (poniewa z tak

potnymi ludmi sprawa) na teraniejszym sejmie osobli-

wem prawem waruje bezpieczestwo zdrowia , honoru i for-

tun takiemu, któryby t konjuracy i zdrad odkry, a ja,

co teraz przez pisma bezimienne ogaszam, oczywicie przed

ca Rzplt zeznam i poprzysig.... Acz co i sam czas to-

odkryje. Pozna to kady bdzie móg z cignienia w dug,
naostatek (= celem), rozerwania.... sejmu; z miejsca obozu;

z zwizku onierskiego; z odjazdu ludzi innych na miejsce

bezpieczne: pana kanclerza koronnego do Cieplic, pana wo-

jewody — do Gdaska i z innych wielu okolicznoci, które

si powoli tak, jak aby na wiosn, ku porze wiosennej

odkrywa bd. Parco jeszcze nominibus (= oszczdzam

jeszcze nazwiska) aza im Bóg da upamitanie i powinna ku

Panu wiar, ku Ojczynie mio do rekollekcyi przywiedzie.
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Jeeliby jednak tak duej trwa mieli w swem przedsi-

wziciu, podam ich pewnie na regestrze".

Jeden z posów, Gsiorowski, przyniósszy egzemplarz

tego „projektu" do izby, poda marszakowi sejmowemu i do-

maga si przeczytania, lecz wywoa tylko nowe haasy. Mor-

sztyn powiedzia w oczy królowi, e pismo takie wytworzyo

si w jego sypialni. Jedni wierzyli, drudzy nie; jedni chcieli

czyta, drudzy zabraniali i, nic nie sprawiwszy, wstali i).

Niebawem ukazaa si „Informatia Rzpltey potrzebna"
^

której autor bezimienny, pose ziemski, przybiera tak sam
rol, eby wyjawi wystpne zamiary stronnictwa dworskiego.

Wyznawa, e da imi swoje „na spisek do katalogu",

ulegszy namowom ks. Szczuki, oraz wielu senatorów, wik-

szych i mniejszych posów, jako prostoduszny ziemianin, nie-

wiadomy spraw dworskich. Rozejrzawszy si z czasem, czyni

teraz wyznania, powodowany szszególn mioci Ojczyzny.

dano od niego, aby w izbie poselskiej broni interesów

okoo Braska i Suchej, aby promowowa spraw dla Kró-

lowej, aby przeszkadza opisywaniu domu królewskiego, roz-

trzsaniu poselstwa do Wiednia i umów maeskich, aby

nie pozwala na odjazd rezydenta austryackiego Maierberga;

aby „dopina ocyrklowania wolnego gosu" przez konstytu-

V Zawadzki 12-2 •. scriptum hoc per collegam suum Rudzinscium

in sacris aedibus inventuin esse, lecz to nie znaczy, eby Rudziski by
autorem; mówiono te w izbie wci.n o anonimie: wic nazwisko autora

pozostao nieznanem. Chrapowicki 200. Anonym ze stronnictwa mal-

kontentów (Informatia Rzptej potrzebna w MS. Kronenberga

R/s. 175) wywodzi, jakoby „urodzi si ów skrypt, który JMPanu Ru-

dziskiemu, czerskiemu posowi alias ju kasztelanowi Duch ty zesa,

a w rzeczy samej jest pisany w domu marszaka nadwornego (Branickiego)

przy obecnoci X. Szczuki, X. referendarza (Maachowskiego Jana), sta-

rosty owicimskiego (Pienika), starosty kaniowskiego (Czarnieckiego

Stefana), podkomorza czyckiego (Czarnowskiego Stefana). Czy w sypialni,

czy w domu Branickiego, w kadym razie w najbliszem otoczeniu kró-

lewskiem wyklu si ów „projekt", bo znajdujemy w depeszy Mayerberga

z d. IG kwietnia 1G70 (H. H. und St. Arch.) cyframi wypisany sekret,

e rozrzucenie tego pisma stao si wcale bez jego porady: disseminatio

huius scripti me penitus inconsulto facta fuit.
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cy pod tytuem Rozerwanie Sejmów. Kazano mu i zawsze

za zdaniem kanclerza w. litt. Paoa, podkanclerzego kor. Ol-

szowskiego i marszaka nadwornego Branickiego. Wreszcie

zaproAvadzono go tylnemi drzwiami do króla i wskazano

ksidza Szczuk, albo pana Wolfa jako poredników do do-

noszenia królowi wszystkiego, coby za potrzebne uzna, albo

ze syszanych rozmów wyczerpna. Takiem zaufaniem za-

szczycony autor-anonym mia sposobno syszenia od Paca

i Olszowskiego, rodzonego brata podkanclerzego, e zamia-

rem dworu byo: straci wydatniejsze gowy, umniejszy

szlachty, przerzedzi wojsko polskie, wprowadzi natomiast

rajtarów, zapewni królowej wolny zarzd jej dóbr przez

gubernatorów wasnych, zawrze lig z Austry, Szwecy,

i kurtirstem brandenburskim i t. d. ^).

Dzie 12 kwietnia izba poselska znowu strawia na

niesfornych deklamacyach. Dwukrotnie woa j król do

senatu, przypominajc blizki termin 6 niedzielnego sejmowa-

nia; lecz nie doczeka si jej do godziny 7-ej wieczorem.

Wciel gosów domagao si jak najrychlejszej odprawy posa

cesarskiego; król widzia w tej natarczywoci robot stron-

nictwa francuskiego: obwinia wic prymasa Pramowskiego,

wojewod krakowskiego Aleks. Lubomirskiego, pisarza ko-

ronnego Potockiego i nareszcie Sobieskiego.

Na nastpnej sesyi (14 kwietnia) wiksza cz posów

posza do senatu, ale marszaek sejmowy pozosta z mniej-

szoci w izbie poselskiej, zoy lask i gosów dawa nie

chcia. Tym sposobem zatamowane zostay legalne obrady

tak na dole, jak na górze, a król bezczynnie przesiedzia

na tronie do wieczora.

Nadszed nareszcie ostatni dzie, sejmom ordynaryj-

n3'm przez prawo zakrelony, 16 kwietnia. Po trzygodzinnej

naradzie senat uchwali prolongacy , nie zwaajc na izb

poselsk, czyli, jak mówiono wtedy, bez regresu do izby

poselskiej. Ta jednake przysza pod wieczorem z marsza-

kiem swoim, eb}^ zada wydalenia posów i rezydentów

*) MS. p. L. Kronenberga R j
Ptr. 176.
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zagranicznych oraz oddania dóbr Suchej i Suskiej Woli exuhin-

tom ^). Có za dziwne skojarzenie kwesty i poUtycznej i kon-

stytucyjnej z bah pretensy o dwie wioski! Gadano przecie

dogod. 11 wieczorem i odoono decyzy do jutra do godz. 9.

Nazajutrz proponowano od tronu przedewszystkiem opa-

trzenie obrony kraju; marszaek za sejmowy doprasza si

rezolucyi co do posów cudzoziemskich i da nadto odczy-

tania uchwa senatu, zapadych w czasie przedsejmowym.

Czytano wic protokóy rady senatu w sprawie maestwa
z arcyksiniczk oraz ukadów z carem moskiewskim i ko-

zakami. W tem Zabokrzycki, pose i podczaszy bracawski

wystpi z przypomnieniem niezaatwionego regresu i wezwa
marszaka, aby wraca do izby poselskiej. Zaczy si, jak

zwykle, zabiegi senatorów o przejednanie protestujcego

posa; podkanclerzy od tronu odroczy posiedzenie do jutra;

to jutro upyno te w podobnych staraniach i naradach

gosami „biernymi"; a dnia 19 kwietnia drugi z liczby

posów bracawskich, Kordysz zawiadomi, e kolega Zabo-

krzycki odjecha, poegnawszy marszaka listem. Niektórzy

zdobywali si na sposoby konkludowania sejmu pomimo tej

protestacyi; w tem do protestujcych przyczy si Gorze-

ski, owiadczywszy, e w zabieraniu gosów nie przeszkadza,

lecz by obecnym nie chce i wyszed ^). Wtedy marszaek

Kierdej z lamentem i zami poegna króla. Drugi sejm

tego poczynajcego si zaledwo panowania zosta zerwany.

Senatorowie wypowiedzieli swoje vota o pooeniu Rzptej

i zaatwieniu jej spraw naglcych ju nie przed posami

ziemskimi, nie na plenarnych posiedzeniach, ale w swojem

^) Zasadzki 125.

-) Chrapowicki 202; o Gorzeskim nie wspomina jednake

Zawadzki 130 ; ale na sejmiku sredzkim napisano przeciwko niemu

manifestacy o zerwanie sejmu (K 1 u c z y c k i nr. 240, str. 523). Do Za-

bokrzyckiego moe stosuje si Salvi Conductus wydany za spraw Le-

szczyskiego kanc w. kor. Aleksandrowej Zabokrzyckiej, a 2 -do voto

Piaseczyskiej i synowi jej Dymitrowi Zabokrzyckiemu z powodu bani-

cyi, zyskanej na nich przez Sieniucin za nieoddanie klejnotów w Mi;. 841

ordyn. hr. Krasiskich.
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tylko gronie na radzie posejmowej d. 21, 22, 24 i 25 kwie-

tnia. Król konkludowa t rad, zdaniem Chrapowickiego

„bardzo piknemi sowy i prudentissime (= bardzo mdrze)

na kady punkt dajc swoj deklaracy z pomiarkowaniem

osobliwem.. cum speciali Majestatis authoritate (= ze szcze-

góln majestatyczn powag). W tej koukluzyi wszake naj-

wybitniejszym punktem byo owiadczenie, e nowego sejmu

nie zoy, a wyrozumie z sejmików, jakie s zamiary woje-

wództw, e wyda wici dwoje za jedno na pospolite ruszenie,

zostawiajc trzecie w rku swoich na t chwil, kiedy go

dojd przestrogi o niebezpieczestwie.

Dla owoczesnych suchaczy sowa te byy zupenie zro-

zumiae. Na dzisiejsz mow wykadaj si nastpujcym
sposobem: gdy oligarchowie -malkontenci rozerwali ju dwa
sejmy, wic na trzeci powoa król szlacht masami, która

go obraa i która wybraca swojego broni bdzie nieza-

wodnie.

Sprawdmy zasadno tej konkluzyi aparatem kry-

tycznym.

Wykrycia anonyma w plakacie, rozlepionym po paa-

cach i kocioach, s wogóle prawdziwe; tylko w szczegó-

ach podlegaj sprostowaniu. Prowadzia si rozlega agitacya

przeciwko Michaowi na kadym zjedzie, a wic i w Tar-

nowie, i w Kolbuszowej, i we Lwowie. Na pocztku sejmu

<jieszy si Morsztyn, e stronnictwo malkontenckie powik-

szyo si o poow od czasu koronacyi pod wraeniem znie-

wagi, jak domierzy prymasowi suga królewski ^). Naczel-

nicy, nie wtajemniczajc ogóu w zamiary swoje, knuli

w istocie plan detronizacyi Michaa i spodziewali si, e Lon-

gueville rycho przybdzie. Pramowski po otrzymaniu od-

powiedzi Kochanowskiego w niepohamowanej zoci swojej

^) Morsztyn do Lionne'a 7 marca 1670 w T. Luk XX, k. 82:

le mauvais traitement que rarchexeque de Gnesne a deja reyu d'un do-

niestiue du Roi de Pologne et la protection. que le dit Roi lui donn,

aliene tout le senat: le parti .s'est accrii de la moitie depuis le couron-

nemeut.
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musia co takieo^o powiedzie, co wygldao na zamierzon

zbrodni królobójstwa, poniewa Baluze donosi ministrowi

francuzkiemu cakiem powanie, e „arcybiskup popiera bar-

dziej ,
ni kiedykolwiek myl o zabiciu króla polskiego ').

My tak atwo nie uwierzymy przegrókom: widzimy w nich

tylko now produkcy gwatownego temperamentu i niepo-

Avciganego jzvka tak na urzi^dzie niegdy kanclerskim,

jak teraz w godnoci i arcypasterza. By wysany kto, po-

d(jbno brat prymasa, Samuel Pramowski wojewoda pocki,

do Francyi dla porozumienia si z rodzin Longueviirów,

która okazaa si przystpn pokusie. Wprav.dzie depesze

ministra de Lionne stanowczo odrzucay i potpiay t kon-

spiracy; jedna, otrzymana w Warszawie na pocztku sejmu,

,. wprawia wszystkich w zdumienie i zasmucia -w najwy-

szym stopniu"; wiadomoci, przywiezione przez wracajcego

wysannika, równie byy zniechcajce -): nie zrazili si tern

przecie przywódcy malkontentów i dalej robot swoj prowa-

dzili. Wichrzyli na sejmie, eby nie dopuci do uprawomo-

cnienia wadzy królewskiej, a gdy nastpio zerwanie, Morsztyn

z rodzin ca przeniós si na mieszkanie do Prus, do swego

starostwa Tucholskiego i wyprawi Baluze'a do Gdaska dla

zawizania stosunku z konsulem francuskim Akakia, któ-

remu hr. Saint-Paul nadesa penomocnictwo do dziaania

w jego imieniu. Czyniono przygotowania do wojny domowej ^).

') List z d. 21 stycznia 1670 w T. Luk. XX. k. 66: rarcheveqne

a[)puie plus que jamais la pensee de tuer le Roi de Pologne.

'^) Morsztyn do Lionne'a 7 marca, w odpowiedzi na depesz z 5go

lutego 1670, Baluze de Lionne'a 4 kwietnia w T. Luk. XX. k. 82, 96.

') aluze do LiouDe'a z Gdaska 26 kwietnia 1670 w T. Luk.
XX. k. 1U6: Morsztyn desira, que je me rendisse ici tant pour eviter,

qu'on ne me fit quelque violence pour me faire decliiffrer les dites lettres

(z Konstantynopola o wojowniczych zamiarach Porty cfr. list jego z dnia

17 stycznia tame, k. 64), que pour m'aboucher avec Mr. Akakia et

prjndre avec lui les dernieres mesures pour le succes du grand dessein,

les choses etant toutes disposees a les rendre immanquables. mais j'ai trouve

qu'il etait parti pour Konigsberg oii je va (sic) presentement le trouver.

Oprócz Morsztyna wiele innych osób jedzie do Prus pour moins risquer en

cas de guerre civile et pour etre plus libres de se mettre en campagne.
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W kadem spoeczestwie i w kadym wieku, nawet

przy najwikszej moliwie anarchii, zamiary takie musz byó

uznane za wystpne wobec prawa publicznego, za grzeszne

wobec sumienia. Wszak widocznie bahym wykrtem byo
zaprzeczenie legalnoci Michaowi na zasadzie rozerwania

sejmów koronacyjnego i nastpnego po nim, lub na zasa-

dzie obudnej przysigi, zoonej przy koronacyi przez króla,

jakoby z zastrzeeniem (cum reservatione mentali), odnosz-

cem si do dysydentów. Jeli takie zastrzeenie Pramowski

sysza: to powinien by zaraz przerwa obrzd koronacyi

i zada wylconania przysigi bez zastrzee; jeli zatwier-

dzenie praw narodu (confirmatio jurium) i oznajmienie o ko-

ronacyi (denunciatio regis coronati. nie zostao formalnie do

Ksigi Praw (Volumen Legum) podane: to byo gotowe

i przez króla nie zaprzeczane bynajmniej. Oni za, malkon-

tenci dopuszczali si oczywistego wiaroomstwa wobec wyko-

nanej d. 30 wrzenia przysigi senatorskiej i buntu wobec

wyraonej niewtpliwie woli narodu szlacheckiego. Sama ta-

jemniczo knowa starczy za dowód, e t wol czuli i prze-

ciwko niej zbrodniczo postpowali.

Nie przysugiway im te wzgldy na dobro Ojczyzny,

na które powoywao si daAvniej stronnictwo francuskie

w walce z Lubomirskim. Jakiekolwiek wady i uomnoci

objawiy si w osobie Michaa, nie usprawiedliwiay one fo-

rytowania Longuevillea, który móg mie inne, niemniej dla

Polski szkodliwe. Mona byo przecenia przymioty „wiel-

kiego" Kondeusza, ale niepodobna byo zdoby si na jakie-

kolwiek zudzenie co do osobistych zalet jego siostrzeca,

adnymi czynami nie wylegitymowanego modzieca. Dawne

stronnictwo Ludwiki Maryi ju nie istniao: Rej, Branicki,

Pacowie opucili je i suyli Michaowi. Pramowski i Mor-

sztyn nie byli naczelnikami stronnictwa; mieli zaledwo kilku

spólników wystpnego zamachu na wadz najwysz; powo-

dowali si wycznie egoistycznemi pobudkami.

W par lat póniej, gdy si ju ujawniy okropne

skutki poczynajcej si obecnie zbrodni stanu, Pramowski
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tak si tlómaczy przed kury rzymska: „Miaem nadziej

(po elekcyi, która si wielu dostojnikom nie podobaa), e
dobro Boska... wleje mdro do duszy nowego króla. My-
laem nawet, e temu królowi, nieobytemu z królowaniem,

wpoj zasady rzdzenia, jakie poznaem z ustaw ojczystycli

i dugoletniego prowadzenia spraw pastwowych, jakie s
przyzwoite monarsze do sprawowania wadzy zgodnie z pra_

Avami nad tylu i tak obszernemi prowiacyami. Ale znalazem

cakiem inne usposobienie... pych... przy wrodzonej po-

dejrzliwoci, wpojon niech do rónych dostojników, ja-

koby szczciu jego zawistnych" itd. ^). Poprostu: chcia rz-

dzi sam, a gdy si przekona, e Micha sucha rad Olszow-

skiego i Krzysztofa Paca, chwyci si planu detronizacyi.

Morsztyn nie ywi takiej ambicyi. Wyznawa przed

ministrem francuskim, e nie posiada tyle wadzy i wpywu,
aby móg „tak cile by mu posusznym, jak tego pragnie

we wszelkich okolicznociach". Prosi go najunieniej , aby

upewni swego króla Ludwika XIV, o „wiekuistej wierno-

ci" — za nadesany patent na pensy. Zachodzi tylko tru-

dno co do sposobu odbierania, poniewa musi by zacho-

wany sekret; niechaj tedy wypaca Formont, bankier pa-

ryski, byle nie wiedzia „samego jdra sprawy" (= le noeud

de l'affaire) -). Tak pisa magnat, posiadajcy cztery sta-

rostwa, oprócz dóbr dziedzicznych, minister skarbu Rzpltej,

utrzymujcy wasn orkiestr i trup teatraln. A pensya,

za która sprzedawa wiekuist wierno swoj, wynosia

9000 liwrów na rok! Czy mona tu przypuci jakakolwiek

pobudk patryotyzmu, cliociaby najbdniej rozumianego ?

Czy tak Avidoczne zaprzedanie si cudzoziemskiemu monarsze

*) Ad cardinalem Alterium z owicza 5 grudnia 1672 u Thei-
nera nr. DCXX, str. 612.

*) Morsztyn do Lionne'a 7 marca 1670 w T. Luk. XX. k. 82, 84:

Je Vous supplie tres humblement d'assurer Sa Majeste de ma fidelite

eternelie. Le term du paiement est passe..- mais je ne sais ou, ni com-

ment le demander et d'autant plus, que le secret est tres important

pour moi.

KoKóon. Sobieski. T. U. 24
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(la si tomaczy jakiemkolwiek uwielbieniem dla cywiliza-

cyi francuskiej ? Nie, jedynym wnioskiem z takich wyzna
moe by stwierdzenie zupenej deprawacyi charakteru, tem

niebezpieczniejszej dla spoeczestwa, e taki sualec rzdu
francuskiego by wysoce utalentowan inteligency nietylko

w dziedzinie poezyi
, ale i w krasomostwie politycznem na

sejmach, lub radach senatu; e odczuwa, ocenia umia

i opiewa bohaterstwo obroców Zbaraa i sawne czyny

wojowników w bojach za Ojczyzn ^).

Spólnikami w rónych stopniach zbrodni stanu stali

si: znany nam z elekcyi sualec elektora brandenburskiego

Bkowski, wojewoda pomorski; stary Leszczyski kanclerz

kor. i Grzymultowski jego siostrzeniec, z Leszczyskiej uro-

dzony i z Leszczysk onaty, obadwaj nowicyusze w obo-

zie francuskim
,
gdy podczas wojny domowej przewodni-

czyli szlachcie wielkopolskiej przeciwko Kondeuszowi i kró-

lewskiej parze; elcki owczy kor., Jan Wielopolski stolnik

kor., syn zasuonego w roku 1655 kasztelana wojnickiego

*) W wierszu do brata swojego, Stanisawa Morsztyna rotmistrza

JliMci, rozwodzc si o wszelkich gatunkach wina z caej Europy, pisze:

Pie Ingulce i czarne Taszyki

Pie i kise. co dodaje siy,

Pijane mleko tatarskiej kobyy.

To wszystko z chci i wszystko to arty.

Ale pi wod w Zbaraskim zawarty

Okopie tak, która wiadczy znacznie.

e co kto musi, to uczyni smacznie,

Kiedy ci kozak niestatecznej wiary

Z przysionymi obegna Tatary

I gdy niesporej czekajc odsieczy

W trunek wam poszy obrzydliwe rzeczy,

Ze.cie i gnój swój pili, i przez trupy

Brne po wod przez koskie tuupy.

1 pie cierwy, Tatary, Kozaki,

Przez chustk dzielc od gby robaki.

(wyd. Lewentala. s. 1(10). Wysawia te Morsztyn generaa Zebrowskiego

(s 188) zabitego pod Zórawnem w 1G76 r. : ,Tu si odwanie bijc za

Ojczyzn, Zebrowski odniós niezleczon blizne" itp.
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i wspótowarzysza Lubomirskiego w podniesieniu ora prze-

ciwko Szwedom.

Oprócz Pramowskiego wszyscy podobno znajdowali

si na sejmie, a midzy posami kady z nich mia ulegych

sobie chlebojadców, sugusów: wic mieli mono przewle-

kania obrad, a nareszcie i zerwania se^jmu. Zabokrzycki jako

pose bracawski móg by ich narzdziem, ale te móg na-

lee do tej samej grupy exulantów, Ictór poznalimy na

sejmie koronacyjnym. O Gorzeskim wiemy, e znajdowa

si w poufaych stosunkach z Grzymutowskim i mia chleb

od Sobieskiego: ale jego wystpienie poparo tylko liberum

veto Zabokrzyckiego i nie zwrócio uwagi sprawozdawców,

ukadajcycli dyaryusz. Nie znajdujemy tedy wyranych
wskazówek, ani tembardziej dowodu, za czyj spraw na-

stpio zerwanie sejmu; moliwem i prawdopodobnem jest

przypuszczenie, e za spraw malkontentów -konspirantów:

ale mocnego nabywamy przewiadczenia, e Sobieski nic tu

nie zawini. Jakeby móg, gdyby chcia, kierowa obradami

z odlegoci kilkudziesiciu mil? Do wzi pod uwag jego

list, pisany z Jaworowa d. 10 marca o popieraniu krajczego

Ogiskiego na marszaka, kiedy w Warszawie ju od trzech

dni marszakowa izbie poselskiej Kierdej. Cay szereg pó-

niejszych owiadcze i zdarze umocni nas w tem prze-

wiadczeniu.

Na dworze nie wiedziano take czem by Zabokrzycki

i kto by ukrytym sprawc rozerwania sejmu. Wród nie-

pewnoci i domysów powstao zaniepokojenie. Powiadano,

e król si bardzo boi; e nie sypia ani w swoim pol^oju,

ani u królowej; e chce si przenie na mieszkanie do Kra-

kowa, gdzie prdzej mógby mie pomoc od cesarza Leo-

polda; e myla o powoaniu natychmiast pospolitego rusze-

nia ku swojej obronie, lecz nastraszono go niebezpiecznemi

nastpstwami takiego kroku. Mimoto jada duo i stroi si,

sprawiajc wci nowe sulcnie ^). Bije si te z mylami

^) Des Nojers z \S"arszawy 18 kwietnia 1670 w T. Luk. XX. k. 101.

24*
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bezradnie podkanclerzy: „Rozumu nie staje, co dalej czyni?
jako zatrzyma ju nazbyt dissolutam (= rozprzon) Rei-

publicae formam? Ze wszystkich prawie województw, prócz

krakowskiego, instancye byy do Króla Jmci, aby wici

jedne za dwoje zaraz wydane byy z kancelaryi. Jeli prze-

ciwko nieprzyjacielowi — na postrach nie zawadzi; jeli na

popraw Rzpltej - obawiam si wikszej niesprawy i za-

mieszania w tumie zbrojnym" ^).

W takim nastroju nie dziw, e mogy si rodzi obawy
i podejrzenia wzgldem Sobieskiego. Bezimienny autor pla-

katu, zdawao si, wskazywa na niego, gdy mówi o pod-

pisach na zwizek w Tarnowie podczas rozdawania chleba

zimowego i we Lwowie podczas koa (wojskowego). Lecz we
wspomnieniach Sobieskiego Tarnów zapisa si tylko kopotami

hetmastwa i kótni maesk: „Pomn w Tarnowie, jadc
z Krakowa, kiedym by tak strapiony i podziaem tych nie-

szczsnych chlebów tak sturbowany, siadajc nad tern po

caej nocy, em ju prawie ledwo y, tedy W tak na

mnie bya dyskretna , e adn yw miar dziecicia,

wrzeszczcego mi nad gow, do drugiej naprzeciwko nie

pozwolia wynie izby, cho tam byo arcywczenie dla

niego i ciepo" ^). Nie byo nawet czasu na rozmowy z kon-

spiratorami, gdy daty owoczesnej korespondencyi wiadcz,

e Sobieski podpisa jeden list 25 (lub w razie pomyki

w odczytaniu cyfry: 23) listopada, a ju 27, przyby do

ókwi. Jeli wic w Tarnowie odbya si jaka narada

zwizkowych malkontentów, to chyba w jego nieobecnoci

i bez jego udziau. We Lwowie znów Koo Wojskowe nie

powzio adnych postanowie detronizacyjnych. skoro jego

posowie stawili si przed królem Michaem, otrzymali audy-

ency w senacie d. 10 kwietnia, czytali ze trzy godziny

instrukcy swoj, i wysuchawszy odpowiedzi , udzielonej

') Kluczycki nr. 289, str. 501—502.

*) List do Marysieki z obozu pod Barem d. 3 padziernika 1671

u Helcia cz. IT nr. Cu, s. 242.
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przez usta podkanclerzego, caowali pokornie rk Pask i).

Zreszt, w rok póniej, piszc do ony, Sobieski nazwa „ów

projekt warszawski" niecnotliwyni, nieprawdziwym -).

Wic podejrzenia o udzia w konspiracyi musiay dra-

ni Sobieskiego tern dotkliwiej, e si nie poczuwa do winy.

Nie mia te dwór ani wypowiedzie tych podejrze

wyranie, ani tembardziej wystpi z oskareniem przeciwko

Sobieskiemu. Podkanclerzy Olszowski, odpisujc na jego ko-

respondency „przez umylnego modziana powracajcego",

donosi o zerwaniu sejmu i o nieuskutecznionym przez to

zwrocie nalenycb mu od skarbu wydatków podbajecldch

i pónie^jszych, lecz zapewnia o gorliwycb swyci staraniach,

tak w przemówieniach od tronu, jakote z krzesa swego

senatorskiego. Dotyka delikatnie wykry plakatu: „Konli-

dencyi WMPana z Królem Jmci szczerze j-cz i umacniam

Monarch w osobliwej przeciwko (= ku) WMPanu inklinacyi

i lubo nie tak wyrzucony (= podrzucony) projekt, adnej wagi

ani kredytu nie majcy, jako (=ile) niektóre exorbitancye

(= zaalenia) dwóch, trzech od WMPana majcych dependen-

tiam ( = podwadnych) alterowa poniekd animos (= umy-

sy) musz: jednak przemaga przekonanie o staej szczero-

ci
,
prawoci i mioci ku Ojczynie WPana. Nie racz

tylko WMPan dawa miejsca nieuczciw^^m plotkom i opacz-

nym relacyom interesantów, którzy si przez nienawi
WMPana dosugiwa chc. O czem poufale donios WPanu
Jp. kasztelan podlaski (uecki) i Jmp. starosta parczewski"

(Karol Daniowicz). Zawiadamia o wyznaczeniu komisyi ko-

zackiej na 3 maja i o Avysaniu uniwersaów, danych
przez Doroszek, z nadmienieniem, e niektórzy komisarze

jeszcze nie wyjechali z Warszawy. Nareszcie o pole tatar-

*) Chrapowicki, s. 200.

-) List do ony 27 lutego 1671 u H e 1 cl a cz. II nr. 10, str. 2-21
;

„Ów te pan rezydent Giegut... pisa znowu do Króla Jmci (z Parya)...

assekuruje, e ów projekt niecnotliwy warszawski by prawdziwy".
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skim donosi, e na buaw zaporosk zaleca Hanek. de-

klarujc Doroszek za zdrajc, poczem, jakby rozpalonera

elazem, dotkn zajtrzonej rany ukadnemi sowy: „Mówi
tene (pose) przed nami piecztarzami, niewaciwie unie-

winnienie WMPana wnoszc, nie wiem quo motu (= zjji.-

kiej pobudki), e adnej fakcyi WMPan w Krymie nie

czynisz".

W tem udanem zadziwieniu i powtpiewaniu tkwio

wyrane uznanie susznoci pogosek o sprowadzeniu Tata-

rów biaogrodzkich na dobra Dymitra Winiowieckiego ze-

szej zimy.

Sobieski oburzy si. W odpowiedzi swojej grzecznie,

ale do uszczypliwie dzikowa Olszowskiemu za „dobry

braterski fawor", jakote Królowi Jmci za miociw inkli-

nacv, „poniewa codziennie i samego siebie i mienie swoje

zuywa na usudze JKMci i Rzpltej". Cieszy si niby, e
JKM nie daje adnej wiary „temu faszywemu projektowi"

t. j. plakatowi, lecz przypomina, e by i inny „ów po-

wtórny" t. j. Informatia Rzpltej potrzebna, który tak sam
powinien uczyni „impressi w sercu Paskiem". Odpycha

posdzenie o udzia w intrygach sejmowych , wytykajc

uchybienia, jakich si król dopuci, kiedy nie zgadza si

na oddalenie „rezydentów^ wedle wiea uchwalonego prawa

i odrzuca proby weteranów, dobrze zasuonych krajowi

obywateli t. j. esulantów, odmawia im nawet dwóch wsi

(Suchej i Suskiej Woli). Wystpienie posa tatarskiego, tó-

maczy tem, e „go gos zaszed tych Tatarów winiów,

których pieczono, smaono, aby byli powiadali, em ja im

tu przyj rozkaza". Dalej raportowa spokojnie o sprawach

urzdowych: przesya doniesienia Karwowskiego z Turcyi;

uniwersa i paszporty dla komisarzy kozackich wyprawi

niezwocznie o dwu-kou; zawiadamia o wybuchem na W-
grzech buncie przeciwko cesarzowi ^).

*) Kluczjcki nry 2H9 i "240 ; w przytoczeniach makaronizmy s
przetómaczone na polski i szyk wyrazów zmieniony dla zblienia do

dzisiejszego stylu.
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Zaatwiwszy si z tak przykr dla siebie koresponden-

cv dworsk, Sobieski zaraz, tego samego dnia 2 maja na-

pisa, czy podyktowa list otwarty do sejmików, które miay

si zbiera 20 maja. Tu otwiera zbolae serce przed szlacht

i wzywa jej opieki przeciwko oszczerstwom, podejrzeniom,

machinacyom, uciekajc si jako pokrzywdzony obywatel

do wspóobywateli, „szlachcic do szlachty, urzdnik koronny

do tych. za których cao i nietykalno zdrowie moje tyle

razy na szanc niosem i teraz ponios". Zacz opowie
o doznawanych niesusznie pomawianiach od czasów Jana

Kazimierza, kiedy przyj urzdy, nigdy nie proszc, owszem

wymawiajc si od nich; gd}'' „jednak gwatem wydrze je

chciano, przez róne po województwach artykuy... nie do-

puci honor da sobie wydrze". Usprawiedliwia tem udzia

swój w wojnie domowej, lecz zapewnia, e nigdy nie godzi

na woln elekcy i nigdy nie obraa równoci szlacheckiej.

Przypomina swoje ofiary i zasugi wojenne, a tymczasem

oszczercy obwiniali go o konszachty z Tatarami. Uala si

na nieprzyjació swoich, którzy zraali do niego serce króla

i podawali w nienawi u szlachty, „udawajc jakobym mia
ama wol (rescindere jussa) WMPanów i króla z tronu

spycha". Przekonywa faktami, e ponne byy wszystkie

posdzenia: o robienie zwizku wojskowego, o zerwanie sejmu

koronacyjnego, o przeszkadzanie maestwu króla. „Xie

przeszkodziem (non obstiti): puciem to na sd caej Rzpltej

której o losach swoich stanowi wolno". Najbardziej go

ubody nareszcie wrogie postpki ksicia Dymitra Winio
wieckiego i „podrzucony na przeszym sejmie w Warszawie

paskwil na mi i na tak sia niewinnych obywateli (inno.

centes cives), w którym osobliwie ja jestem wystawiony jako

gwaciciel spokójnoci powszechnej, jako winny zniewagi ma-

jestatu królewskiego i Rzpltej, jako ojcobójca Ojczyzny".

W kocu zwraca uwag na niebezpieczestwo od strony

Turcy i, gdy pose Karwowski jest zatrzymany przez basz

sylistryjskiego, i na konieczno pomylnego przeprowadz-
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nia Komisyi z Kozakami. Obiecuje przykada si do tego

pilnie „ubom w instrukcji nie woony" ^).

Otó jeszcze jedno i to ju bardzo powane uchybie-

nie. Po traktacie podhajeckim, po tylu poselstwach, listach,

propozycyach, jakie szy do kancelaryi koronnej przez rce
Sobieskiego, odsuwa go od przewodniczenia w Komisyi,

majcej ukada si z Kozakami, znaczyo tyle, co okaza

mu nieufno, ubliy prawom jego urzdu hetmaskiego,

zaprzeczy jego radom, jego pogldowi na spraw Koza-

czyzny i Rusi, wytyka inn jaka polityk.

W par dni potem zaagodzi si nieco podraniony sto-

sunelc dziki ueckiemu i Karolowi Daniowiczowi, którzy

przybyli do Jaworowa z ustnemi wyjanieniami. Bylito lu-

dzie wojskowi, podobno posowie od koa onierskiego; Da-

niowicz by krewnym Sobieskiego, zawsze mile przez niego

wspominanym. Snad udzielili oni uspakajajcych wyjanie,

bo Sobieski da nastpn odpowied na instrukcy kancela-

ryi koronnej: „Za deklaracy aski JKMci Pana mego Mi-

ociwego przez JPanów kasztelana podlaskiego i starost

parczewskiego dzikuje unienie JMPan Marszaek. Awersyi

(= niechci) adnej do Króla Jmci nie ma i nie mia ni-

gdy (?!), wielki tylko al (e) za utracone zdrowie i substan-

cy swoj na usudze JKMci i Rzpltej, miasto wdzicznoci,

cik, — bo honor i famam jego przenikajc, tak w obmo-

wiskach
,

jak w skryptach , odnosi calumni o czem nie

trzeba si rozwodzi, bo... od samej szczliwej elekcyi JKMci,

gdzie zaraz trzeciego dnia po nominacyi pospolite ruszenie

powracano, a do szczliwej take koronacyi; kiedy wszel-

kimi sposobami na powszechna nienawi by wystawiany...

jako wieo na tym sejmie rónemi udaniami i zmysami...

jest napastowany; na ostatek
,
jak publicznym, z umysu

wymylonym paszkwilem jest sponiewierana niewinna i chlu-

bna poczciwo jego i wielko wielu obywateli (?): wiadomo

to polskiemu wiatu. e (= chocia) tedy w teraniejszej przez

') Kluczycki nr. 242, str. 508—513.
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JPP. posów do siebie danej Pana swego Miociwego in-

strukcyi nie widzi JP. Marszaek adnej honoru swego sa-

tysfakcji i sam w tak cikim alu swoim tak prdko re-

flektowa si nie moe:... (jednake) diftidencyi adnej do

ksicia Jmci wojewody bezkiego (Dymitra Winiowieckiego)

nie ma pan Marszaek i okazyi do nit-j nie dawa, i teraz

icli sobie nie formuje, liiedy sam list ksicia Jmci wydawa
usiowanie jego do szarpania wadzy hetmana wielkiego...

Na komisy z Kozakami, lubo nie jest w instrukcy wo-
ony Jp. Marszaek, bdzie dawa jednake pilne baczenie

z urzdu swego.. . pospolitem ruszeniem... ostronie szafowa

YCzy.... Bdzie si stira. aby hyberny wojsl^a nie byy
cikie dobrom JKMci. Rzpltej i duchowiestwa" ^).

Pod adresem króla napisa Sobieski ogólnikowo, krótko.

w tonie wiernego poddastwa, powoujc si na „ustn kon-

ferency" i „rescriptionem irapostur"; owiadcza si z nie-

naruszon gorliwoci dobra publicznego i usugi JKMci ..co

wszystko prosz, aby WKM askawie przyj raczy reti-

nendo me Paskim swoim affectem , do którego o moj
yczliw uniono rekomenduj. Jestem WKMci mego Mi-

ociwego Pana wierna Rada i najniszy suga" -).

Zle wyszed atoli na obronie „niewinnych obywateli",

„wielkich ludzi", przyjació swoich politycznych, Avtrconej

do odpowiedzi królowi i do listu sejmikowego. Widzimy
w tej uporczywej obronie dowód, e nie wiedzia jeszcze

o wystpnej icli korespondencyi z Longueville'm. bo pocóby
si mia kompromitowa przed szlacht, odwoujc si do

niej o oczyszczenie swego honoru? Solidaryzujc si z nimi

') Rescript na Instructi z Cancellariey JKMci Karolowi Lue-
ckiemu, kasztelanowi podlaskiemu i Danieowiczowi starocie parczew-

skiemu, dany od Hetmana i Marszaka W. K. d. 8 maja 1670 w Jawo-

rowie — odpis wadliwy w MS. p. L. Kronenberga nr. R\ k. 156.

^) Kluczycki nr. 248, s. 524, data z ókwi, a wic nieco

póniejsza od 8 maja, kiedy pisany by „Uesciipt na instructi" w Ja-

worowie.
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nietylko zadosyuczynienia swej apelacyi nie otrzyma, ale na

gorsz jeszcze zniewag narazi si.

Na sejmilc relacyjny dwóch województw wielkopolskich

do rody d. 20 maja 1670 zjechao si 600 osób. Gruchna
pogoska, e nieprzyjaciele króla, malkontenci, mianowicie:

Grzymutowski, Opaliski, Zeleki, Cekowski, Smogulecki

i trzej inni umówili si w Poznaniu, eby nie dopuci do

uchway pospolitego ruszenia bodajby nawet przez zerwanie

tego sejmiku, co bardzo podranio szlacht. Niejaki Barskie

wziwszy gos , opowiedzia o tajemniczych listach , które

mog suy za dowód zbrodniczych knowa, a niejaki Za-

dzikowski poda list Morsztyna, pisany d. 27 stycznia z War-
szawy do Grzymutowskiego, w którym znajdoway si ja-

kie wyrazy oznaczone cyframi '). Daremnie broni si Grzy-

mutowski i chcia posya po klucz do tych cyfr: wród
wrzasku („huczku") suna si ku niemu „wszystka do

kruchty awica" z obuchami, z dobytemi szablami; oberwano

mu szabl, zadano 14 ran w gow, przez gb, w plecy^

i w bok prawy przez ebra a do wntrznoci. Jego brat

przyrodni, Piotr Opaliski, wojewodzie kaliski i starosta

remski, przejty alem, rzuci si na elckiego, owczego

koronnego, i da mu w gb, a mu peruka spada, woa-
jc: „Dla ciebie mój brat cierpi, pogaski synu". Szczciem
Krzycki zasoni elckiego i wepchn go do kruchty, któr,

ksidz zaraz zamkn przed natarczywymi. Inni malkontenci

pouciekali. Wtedy „impet obróci si na posów, co na

sejmie blunili", co przyczyn rozerwania sejmu byli. Nie

znajdowali si na sejmiku: wic do grodu podano ostr

przeciwko nim manifestacy. Z najwikszem zgorszeniem

opowiada kasztelan remski o Gorzeskim, jako o agencie

Sobieskiego, e na przypomnienie odpowiedzialnoci przed

wyborcami swego województwa, mia odpoAviedzie: „Nie

dbam o województwo; mam tak wiele chleba od pana Mar-

') Ten sam list podobno znajduje si w MS. 841 b i b I. O r d.

i\rasiskich; cyfry nie s rozwizane.
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szaka (zapewne zysków z regimentu swego jako oberszter)^

e mi i Ojczyzny przepomnie nie ciko". Wojewoda ka-

liski, Jan Opaliski na danie Zdziechowskiego pokaza

list, otrzymany od Sobieskiego; suchajc zawartych w nim

skarg, szlachta nie uezuwaa „poaowania", lecz wydawaa
srogie okrzyki, nie pozwolia pisa adnej odpowiedzi, na-

zywaa go wrogiem ojczyzny ^). Kto inny opowiada przy-

wiezione z Gdaska nowiny, e Sobieski i arcybiskup Pra-

mowski rozdaj francuskie pienidze. egocki Krzysztof,

ex- wojewoda inowrocawski, obecnie za biskup -nominat

chemski li.stownie przestrzega, e elektor brandenburski ma
popisywa d. 26 maja wojska swoje, które „maj pewnie

panów polskich prowadzi do Korony". Wieci te byy nie

prawdziwe, podejrzenia przesadne, ale wzburzenie umysów
trwao, i przez dwa dni nastpne. List Pramowskiego, adre-

sowany do sejmiku z Uniejowa d. 10 maja, a przepeniony

zarzutami przeciwko królowi, nie zrobi adnego wraenia^).

Uchwalono posa do króla owiadczenia, e województwa

gotowe s konfederowa si przy jego dostojestwie i ze-

bra si pospolitem ruszeniem, gdy wyjd trzecie wici; e
nie ufaj hetmanowi w. k. Sobieskiemu i nie ycz zosta-

wia buawy w jego rku; e domagaj si mandatu czyli

pozwania Morsztyna przed sd sejmowy; e ktoby omieli

') Kluczy cki nr. 246, str. 521— 523 wydrukowa relacy sej.

miku redzkiego, obsjmujaca tylko pierwszy dzie sejmikowania; lecz

w MS. i^ , B i b 1. U n i w. W a r s z. 450 — 453 znajduje si kompletniej-

sza
; „Kelacya Sejmiku Relacyjnego Srzedzkiego po rozerwanym Seymie

a die 22 Mai 1670". Przez porównanie obu relacyj mona wyrozumie,

e by czytany nie ten list Sobieskiego, który zosta wydrukowany u Klu-

czyckiego pod nrem 247, a nosi dat póniejsza 24 maja 1670, lecz ów
znany nam ju list otwarty do sejmików z d. 2 maja, bo tam wypisane

byy skargi „na wojewod bezkiego", albo moe list do Opaliskiego

inny, podobny do zamieszczonego pod nrem 244 d. 12 maja 167U, lecz

obfitszy treci.

-j Kluczy cki nr. 243, str. 513— 517. Niema ladu, eby ten

list by chociaby czytany na sejmiku.
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si sejm zrywa, przeciwko temu powstan jako przeciwko

wrogowi ojczyzny.

Wy.syano najprzód doniesienia na „rozsadzonych" (ko-

niach), a po ukoczeniu czynnoci sejmików wyruszya do

Warszawy „legacya szeciu posów" z istem „gorcym"

i z umynie obranym „delatorem" czyli oskarycielem,

który domaga si mandatu natarczywie, groc, e w razie

opieszaoci lub odmowy ze strony kancelaryi koronnej sam

wyda mandat; nietylko przeciwko Morsztynowi, ale te prze-

ciwko Grzymutowskiemu, który ycia nie postrada i z ran

swoich prdko si wyleczy. Byy te rozpisane listy do in-

nych województw. Mandaty zostay wydane i zapiecztowane:

Grzymutowskiemu pieczci mniejsz, Morsztynowi za wielk

koronn ').

atwo domyli si, jak odczu to wszystko Sobieski.

Jego francuskie sympatye musiay buchn z si, równ
doznanej zniewadze, a panujcy na dworze wpyw austry-

acki stawa si coraz wstrtni ejszym, gdy nadchodziy wia-

domoci o stumieniu rozruchów rokoszowych na Wgrzech ^)

') Respons Olszowskiego d. 21 lipca 1670 u Kluuzyc kiego
nr. 251, str. 540-541.

'') Sobieski komunikowa Olszowskiemu 2 maja 1670 (Kluczycki

nr. 504) wiadomoci otrzymane z Wgier; „dominium Porty Ottomaskiej

nad sob ju przyjli Wgrowie... tylko si stara Eakoczyna z ^woim

jeszcze opieraa consensem, od czego ja 00. Jezuici swojemi avocarunt

persuasionibus ; ale za ni goniono tak, e ledwo si in j)arvo bardzo

com tatu do Munkaczewskiego wemkna zamku ; Rakoczy za mody, syn

jej, w niemaej potdze za Potokiem mil dwie na Szataczuckich stoi

polach i tak a pod sam Beskid wszyscy a wszyscy Wgrowie, z Rako-

czym jedno rozumiejcy... Tureckie wojska pod Waradynem si zbieraj,

a tu tylko aga jeden we dwuchset koni chorgiew i buaw Rakoczemu

od cesarza tureckiego przyniós". Niewtpliwie otrzymywa póniej Sobieski

podobne wiadomoci o dalszym przebiegu nieudatnej akcyi spiskowców.

Tattenbach zosta aresztowany ju d. 23 marca 1670: obsadzenie wwo-
zów karpackich przez generaa Sporka odbyo sie wawo i obezwadnio

powstaców", zebranych w Koszycach, zanim zdyli ukoczy werbunki

onierza. Turcy adnej pomocy nie dali, a drogman Panajotti wyda
nawet tajemnice przed posem cesarskim. Prdko te zaatwi si genera
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i O losie, jaki gotowano uwizionym wgierskim, chorwackim

i niemieckim magnatom. Nadasdy, Zrinyi, Tattenbach, Fran-

gipani zakoczyli swoj karyer nie na polski sposób, nie

podug teoryi Fredry: oczekiwali w surowem wizieniu na

wyrok mierci! Ministrowie Leopolda cesarza mogli by do-

brymi nauczycielami dla króla Michaa.

Musia te Sobieski otrzyma dokadniejsze wiado-

moci o krokach, poczynionych przez Morsztyna i Baluze'a

celem sprowadzenia do Polski hrabiego St. Paul de Longue-

ville. Marysieka wyjechaa, jak wiemy, z Jaworowa okoo

1 maja; bawia czas jaki w Solcu i w okolicach Warszawy;

na pocztku czerwca bya ju w Toruniu, a potem w swoim

Gniewie, w zbudowanym niedawno domu dla niej wanie
na rezydency, i nareszcie w Gdasku.

Z Francyi nadeszy w tym czasie niespodziewane i nie-

przyjemne dla spiskowców dokumenty: nietylko reskrypt

Ludwika XIV z upewnieniem króla Michaa o zupenej yczli-

woci i przyjani, ale i obszerna depesza od ministra de

Lionne'a w odpowiedzi na doniesienie Fantoniego o obiorze

hrabiego St. Paul przez malkontentów, datowana 13 maja.

W najbardziej stanowczych wyrazach minister francuski

odrzuca t kandydatur i zbija rozpuszczone przez malkon-

tentów polskich plotki o 15 milionach, ofiarowanych na za-

biegi o koron, kiedy hrabia nie posiada 10-ciu tysicy ta-

larów dochodu, a warto dóbr caej rodziny, t. j. starszego

brata ksicia de Longueville i matki nie dochodzi do po-

owy owych milionów; albo o wyjedzie rzekomego kandy-

data do Hamburga, o przybyciu jego na Wielkanoc do Gda-
ska, kiedy obecnie w dzie Wniebowstpienia znajduje si

w Paryu i na rozkaz króla Ludwika XIV zobowiza si

pimiennie, e nie wyjedzie, a wic wyjecha nie moe bez

naraenia si na nastpstwa zbrodni obraonego Majetatu ^).

cesarski Spankau ze Zryuskim w Kroacyi. Ob. Leclerc: Histoire d'Eme-

ric Comte de Tekely. Paris 1693- Kr on es Gesch. v. Oesterreich, t. III.

') T. Luk. XX. k. 112— 118. Szczero tej depeszy stwierdza si

referatem, przesanym samemu Ludwikowi XIV przez tego de Lionne'a
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Nareszcie Akakia zosta z Gdai^ska odwoany i w paryskiej

Bastylii osadzony.

Dyplomata austryaeki Goes nie wierzy wszystkim de-

monstracyom Ludwika XIV, któremi usiowa przekona

dwór wiedeski, jakoby nie ma adnego udziau w zaburze-

niaeli chorwackich, wgierskich i polskich: widzia w tem

wanie dowód winy jego; mia si z uwizienia Akakii,

który tak samo jak d'Aubry spdza w Bastylii najprzy-

jemniejsze dni swojego ycia ^).

Jakkolwiek bd, falcta mówiy, e hr. Saint-Paul nie

przyjecha do Gdaska i e malkontenci polscy nie otrzy-

mali dotychczas od Ludwika XIV. ani obietnicy, ani zachty

adnej do zamachu detronizacyjnego. Nawet Morsztyn ju
im o zgodzie (z Michaem) myle kaza. Wdawa si w ja-

kie ukady z elektorem brandenburskim, a w lipcu powróci

do Polski. Elektor mia pisa do Sobieskiego i do rónych
innych osób, ofiarujc swoje porednictwo do pojednania ich

z królem Michaem ^j.

Pod wraeniem tylu i tak niespodziewanych nowin na-

pisa w licie z d. 19 czerwca do ony par wierszy cyfro-

wanych , które zaszkodziy duo jego dobrej sawie przed

4 maja 1070 (k. 107— 111). Zdajc spraw z doniesie Fantoniego o sprzy-

sieeniu malkontentów, minister zwraca szczególn uwag na stosunek

z dworem wiedeskim. Saint- Paul wybiera si w drog, lecz zatrzyma

go Lionne po naradzie z kolegami Colbertem i Le Tellier. Na kocu jest

post scriptum: e Saint-Paul domaga si przynajmniej pozwolenia na wy-

sanie listu do Polski, bo sprawa jego byaby stracon, gdyby nie da
stosownej rezolucyi najdalej w przyszy pitek.

') Urkunden und Actenstiicke z. G. d. Kf. Fried. Wilh. v. Br. hggb.

V. Pribram t. XIV. i depesze do cesarza z Berlina 9 czerwca 1670, str.

455: gerade ein Beweis der Schuld; 16 stycznia 1671, str. 470 v. d'Au-

bry sagt der Graf v. Dohna, dass er sein Lebtag nicht besser Tage ais

in der Bastille gebabt; von Akakia [werden E. K. M. geseieu haben,

was der de Lionne an den Fantoni wegen seiner Incarcerirung schreibt.

Wzmianka ta stosuje si do jakiej przejtej a nam nieznanej depeszy.

^j Tame raporty Goesa 9 czerwca i 30 lipca 1670 z Berlina. Pu-

f endor f XI, 100.
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sdem historyków dzisiejszych: „W obozie nie tak nam rze-

czy id. jakomy si spodziewali, ale tu jakakolwiek jesz-

cze nadzieja. Ale od 167 (podskarbiego) bardzo le, który

ju nam o zgodzie myle kae, a i gorzej jeszcze od ow-

czego (elekiego), który nam kopi listu przesa od 108

(Mr. de Lionne) do Fantoniego przez tego kuryera, który

by u 173 (mon coeur = Marysieki) w 139 (Warszawie).

Zginlimy tedy. A nie godzio si nas zawodzi i zwodzi

tak wielkiemu monarsze; ale i tym, co do nas co innego

pisali przedtem, a teraz adnej nie czyni nadziei. 348 (Le

prince=Kondeusz? czy Sint-Paul?j i 109 (Akakia) zapie-

raj si" ^).

W wyrazie: „Zginlimy" mona wyczyta niepokój

sumienia zbrodniarza , albo przynajmniej spólnika zbrodni;

spólnictwo stwierdza si wymienieniem Morsztyna i el-
ekiego tudzie jak nieokrelon wyranie robot w obozie.

Lecz rozumienia takiego nie dopuszcza cay acuch poprze-

dnich przejawów, a jeszcze dowodniej owiadczenie, przesiane

tak samo poufnie do tej samej Marysieki w par tygodni

póniej, dnia 3 lipca: „To foremna, e to tam sobie sysz

u Dworu uprzdli w gowie, ebym ja i drudzy moi przy-

jaciele króla przepraszali. Za siebie lubuj, e przeprasza

nie bd . bobym si tem samem obwinia , nie uczyniwszy

nic zego ani królowi, ani ojczynie". Otó i w poprzednim

licie „my^ „nas" „do nas" oznacza przyjació, a jest wad
stylizacyi, e od t5'^ch przyjació Sobieski nie odróni „sie-

bie", jak to uczyni ogldniej w licie póniejszym. Myle
o zgodzie z królem byo mu przykro w tej wanie chwili,

kied}" by najboleniej przez stronników królewskich znie-

waony; kiedy wyrzeka, e mu „si ju y uprzykrzyo

(przy) tak cikiej i zawzitej niewdzicznoci. Aza kiedy-

kolwiek ustaj i w gby swe li ludzie wezm, e tej oj-

czynie nademnie nikt lepiej yczy nie móg, bom i teraz

z t garstk ludzi gotów zdrowie (= ycie) moje na szanc

1) Helcel cz. II. nr. 3, str. l'J-2-103.
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nie, spodziewajc si przynajmniej od P. Bog-a za cnot

moj odpaty" ^). Tak nie przemawia zbrodniarz.

Znajdowa si od 10 czerwca w obozie pod Firlejówk,

i dowiadcza tu wielu przykroci. Niektóre województwa

i jacy ludzie prywatni przez „nienaleyte" uniwersay, do

rónycli chorgwi wydane, wstrzymywali ciganie si woj-

ska, które „w om niedziel po naznaczonym czasie dotd

si nie skupio" do dnia 2 lipca. W puku królewskim nie

masz zgody, bo chorgiew usarslca kasztelana bezkiego nie

chce chodzi za starost kaniowskim (Czarnieckim); dwie

inne stany nie w puliu królewskim, lecz w puku ks. Dy-

mitra. Zachodzia obawa „aby nie przyszo do jakiej mie-

szaniny" i Sobieski prosi o wyran decyzy króla JMci

jak maj chodzi ludzie jego -). Korespondencya urzdowa

przez listy i posów sza przyzwoicie; Olszowski mówi i pi-

sa z pochwaami, z uwielbieniem, z owiadczeniami yczli-

woci i powolnoci , ale trudno byo im Avierzy. Sobieski

zasta w obozie „paskwile porozrzucane, besztwice prze-

ciwko starszynie i pukownikom", duo „wani". Goszono,

a powtarza te pogoski Aleks. Lubomirski , wojewoda kra-

kowski, jakoby wojsko chciao odej czy odstpi Sobie-

skiego. Oto znaczenie pozornie zbrodniczego ustpu w po-

woanym licie, e „w obozie nie tak nam rzeczy id... ale

tu jakakolwiek jeszcze nadzieja". Sobieski nie aowa fa-

tygi i wina na bankiety: po trzy godziny siadywa za sto-

em, wytacza po cztery, pi, a na imieniny swoje a om
beczek wina. I zwyciy przeciwników podstpnych. Z za-

dowoleniem pisa 3 lipca: „Chorgwie wszystkie a wszystkie

ju przyszy; nie potkao to tych zych ludzi szczcie, które

sobie obiecywali . e chorgwie moich nie miay sucha or-

dynansów" ^).

^) Hel cel cz. II, nr. 6. str. 195.

*) Instrukcja Ip. St. Stokowskiemu... 2 lipca 1670... do JW. Pod-

kanclerzego kor dana u KI uczy kie go nr. 249, str. 531.

^) Listy z 14, 26 czerwca i 3 lipca UwO u Helcia cz. II, n-ry

2, 5, 6.
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Na dowód, e pod wzgldem francuskich sympatyj nie

móg si identyfikowa z „przyjaciómi", przytoczymy odpo-

wied jego Marysiece na ponowion propozycy wyjazdu

razem do Francyi: „Trzeba si na jedno resolwowa i stan

ycia sobie upatrzy, poniewa Wm, moje serce, dla zego

tu powietrza mieszka nie moesz
,

ja za tam dla honoru

i reputacyi mojej". Ta stanowcza i ostra decyzya jest cha-

rakterystyczn i z tego wzgldu, e bya przesana za jedn
okazy razem z listami „do Jmci X. Arcybiskupa, owczego,

podskarbiego i stolnika koronnych" d, 9 lipca ^).

Wkrótce 29 lipca miay si zbiera sejmiki przedsej-

mowe do obioru posów. Dymitr Winiowiecki rozpisa listy

otwarte ze skargami na Sobieskiego w tonie wielce drali-

wym, a nawet z szyderstwem, e „sobie wszystkich cnót

i przymiotów, fortuny zbiór i przyrodzenia pomylnego po-

przywaszczawszy, jakoby w samego tylko Jmci ubogosa-

wieniu najaskawszem si nad wszystkich obywatelów tej

Rzpltej sawi miao Niebo". Z oburzeniem odpiera trzy

uczynione sobie zarzuty: jakoby da zrównania swojej

mniejszej wadzy z wielko-hetmask w sdach wojennych;

jakoby Tatarzyna kaza pali dla wybadania, czy z wiado-

moci Sobieskiego wtargna orda; jakoby mia paszkwile

na niego pisa. Koczy wezwaniem: „Odkupcie zdrowie

wszystkiej Rzpltej skaraniem jednego". Nie wymienia zreszt,

jakiej mianowicie kary na Sobieskiego da -).

I Sobieski odezwa si do szlachty, ale nie wspomnia

ani o Dymitrze, ani o adnej innej osobie. W kadym wy-

razie jego przebijaa si godno niesprawiedliwie obraona,

a nawet duma, miarkowana tylko grzecznoci. „Wywiodem
dosy obszernie na przeszym sejmiku Wm MM. Panom,

jako niesusznemi zarzutami napastowana jest poczciwo

*) Helcel cz. II. nr. 7, str. 196.

''j Kluczycki nr. 250, str. 532-534. Ten list jest adresowany

do sejmiku lubelskiego, ale inne egzemplarze byy rozesane pewnie po

caej Koronie.

Korzon. Sobieski. T. II. 25
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moja: z rodu i z urzdów moich niepoledni w tej Rzpltej

szlachcic, wdroony do skromnoci obywatel , uciekem si

z niewinnoci moj pod opiek aski Braterskiej Jchm MM.
Panów, rozumiejc, e jako obrocy i mciciele wolnoci po-

wszechnej , i mnie te pod oppressi uszczypliwych, dusz
i honor mój przenikajcych obmowisk, wystawionego na nie-

nawi publiczna, w opiek swoj wziwszy, mieli mi by
oson przeciwko takiej na mnie zawzitoci i jakiekolwiek

obraonemu honorowi znale ukontentowanie. Gdy jednak

na swojej zawiodem si nadziei i nie tylko satysfakcyi, ale

nawet i kompassyi nie znalaza... tak wielka moja krzywda,

za zbyteczne rozumiaem powtórnym listem o to utrudza

Jchmciów. Id na spotkanie niebezpieczestwom Ojczyzny,

chcc odwag zdrowia (= ycia) i substancyj (= mienia)

moich... zatka gb tym, którzy si na saw moj zawzili.

I lubo pewienem, e bezczelno zych ludzi udawa bdzie

moje poczciwe okoo Rzpltej wysilenia, jakobym, czc si

z Tatarami, przeciwko ojczynie spiskowa umyli: przecie

ufam, e jako zawstydzeni zostali w kamstwach swoich nie-

przyjaciele moi, kiedy zwizki, konfederacye i wszystkie

tym podobne obrzydliwoci wróyli . tak i teraz puszczona

na losy za Ojczyzn krew moja obleje ich rumiecem , e
si tego przed ca potomnoci (której sad sprawiedliwiej

o mojej poczciwoci orzecze) wstyda bd i mam nadziej,

e, wróciwszy ze saw spenionych czynów z tej, na któr

si bior okazyi , bd mia askawsze u Jchm MM. Pa-

nów ucho" ^).

Pisa to z obozu pod Trbowl, skd mia zasoni Wo-

y, województwo Ruskie i Podole z Kamiecem. Wic nie

by to czczy frazes, ale szczere porwanie si do czynu pa-

tryotycznego"^ ).

') List JP. Marszaka W. Kor. do prywatnych na sejmik d. d. 21

lipca 1670 u KI uczy kie go nr. 543.

-) Nie wspomnia ani w tym licie do sejmików, ani w innych, pry-

watnie do przyjació pisanych, o alach swoich do ks. Dymitra dlatego,
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Ukraina znajdowaa si wci w takim zamcie przez

wewntrzne rozterki i zewntrzne zwizki z dzicz muzu-

mask, e dla Polski owoczesnej stawaa si kwesty nie-

mniej trudn do traktowania, a niebezpieczniejsza znacznie

od tak zwanej dzisiaj kwestyi wschodniej, trwocej dyplo-

matów europejskich.

Tetera-Morzkowski, m niegdy Chmielnickiej, ex-het-

man skutkiem jakich procesów majtkowych z panami pol-

skimi
,
wyjecha z uraz w sercu do Jas, skd czaus tu-

recki zaprowadzi go do Adryanopola. Niedugo tam umar,

ale tymczasem w lecie 1670 r. budzi obaw, e z posikami

tureckimi zechce upomnie si o stracon buaw ^).

e król chcia ju jedna i medyatorów naznaczy: „jam to wzi za

armistitium... on za.... na wszystkie, skarc na mnie, rozpisa sejmiki.

Nie wiem tedy i nie widz sposobu, jakoby ta medyacya swój skutek

wzi moga". Tak pisa do ony 16 lipca 1670 w polu za Trbowl :

Hel cel cz. II. nr. 8, str. 196.

') Król Micha wyda d. 10 kwietnia 1670 list bezpieczestwa JP.

Teterze na 6 miesicy w sprawie do grodu uckiego przez Wysockiego wnie-

sionej {Akta Bernard. Grod. Liooioskie t X. nr. 5152). Sobieski pisa do

ony 29 lipca 1670: „Tetera z desperacyi, e mu panowie wszystko po-

brali i e król Jm napisa list niesmaczny, pojecha do Wooch... zamie-

sza nas bardzo, bo wiadom wszystkiego" (H e 1 c e 1 s. 198), a do Olszow-

skiego 13 sierpnia: „P. Tetera, który mia co dobrze zrobi, majc ta-

kow u Haneka i tamtych ludzi confidency , e mu goy membran

przysali z podpisami swemi, aby by takowy midzy nimi a Rzplt na-

pisa trak+at, (jakiby sam rozumia], z desperaciey o wielkie sobie poczy-

nione krzywdy i nie mogc doj sprawiedliwoci (jako z pewnego listu,

który król JM do niego pisa, aby on jeszcze tym, co mu wszystko po-

brali, czyni satysfakcy) za granic do Wooch wyjecha, gdzie nieomyl-

nie pod protekcy cesarza tureckiego si podda i Doroszeka z Hane-
kiem zgodzi, a na nas wszystka obróci si moles. Przyjty od Hospodara

i patryarchy honoriticentissirae. Miaem list od niego bardzo aosny

:

uskara si , e go sama desperacya z ojczyzny wygnaa , którey wiele

dobrego myli. Jako jam si sam dobrze przypatrzy jego yczliwoci.

Chce wyda Apologi, w którey ma mianowa wszystkich Kzpltey zdray-

<;ów y którzy umylnie woyn kozack przewócz. Daem o tern zna
p. Piecztarzom, aby temu zabiegali i starali si o rodek odwoania go

nazad''. (Grabowski Ojczyste Spominki II. 325). Pod d. 10 padzier-

25*
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Juras Chmielniczeko znajdowa si w rku baszy sy-

listryjskiego, który wygraa, e poprowadzi go na ietma-

stwo kozackie, a pose polski Karwowski by zatrzymywany

przez par miesicy w Biaogrodzie ^).

W Siczy nad Czartomelikiem koszowy Haneiiko ska-

da (14 maja) rad przeciwko Doroszece, dziaa w poro-

zumieniu z Tatarami, otrzyma od Mnohohrisznego mki 30

fur. wódki, sucharów, pisa do Moskwy z prob o amunicy

i dziaa, owiadczajc si z poddastwem Carowi. Avreszcie

za rad Sobieskiego uda si te do króla Michaa ^).

Pod koniec lipca z teje Siczy pisze z tytuem koszo-

wego Jego Cesarsliiego Przewiatego Wieliczestwa Sirko do

wojewody Romodanowskiego, proszc o nadesanie amunicyi

i Kamyków na pomoc; w sierpniu za koszowym by ju
Grzegorz Pelech , który jedzi do ks. Dymitra i do króla

Michaa ^).

Nareszcie Doroszeko, tytuujcy si hetmanem wojska

Jego Królewskiej Moci Zaporozskiego prowadzi dalej obu-

dn sw gr z Czehryna.

Komisarze Rzeczypospolitej: St. Kaz. Bieniewski, woje-

woda genera czernichowski, Fr. na ubowicach Lubowicki,

kasztelan woyski, Jan Piasoczyski , kasztelan chemiski

i Stef. Piasoczyski, bracawski, sinicki starosta oraz Jerzy

Maniecki, stolnik kijowski „powag sejmow naznaczeni"

zjechali d. 3 maja 1670 r. do Ostroga, lecz penomocników

nika 1670 pisze Sobieski do Radziwia, e ,p. P. Teter czausz turecki

przypzed, wzity iest z Jass". {3JS. Bibl. Unito. TTarsz. 1 %g s. ll.^> Z©

nie y ju na pocztku kwietnia 1671 , dowiadujemy si z doniesienia

Wac. Kamiskiego, niewolnika, który powzi w Biaogrodzie róne wia-

domoci od posaca, przybywajcego dnia 12 kwietnia z Adryanopolar

Kluczycki str. 654.

*) Raport Karwowskiego z Biaogrodu 14 kwietnia 1670 u K 1 u-

czyckiego str. 499, 501,

») Akth K)3. Po celu IX. nr. 54, str. 226— 227, nr. 52, str.

222. Kluczycki nr. 279, str. 526— 527.

*) Akt BI T03. P o c c i u IX. nr. 68, s. 242, nr. 61, s. 259.
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kozackich nie zastali. Zaledwo 8 maja otrzymali od Doro-

szeki list, dajcy udzielenia instrukcyi
,
penomocnictw

i zakadników. Odpowiedzieli uprzejmie, zapewniajc, e po-

siadaj moc zupen zaspokojenia susznych i moliwych

da kozackich , lecz zakadników dawa nie widzieli po-

trzeby, gdy prawo midzynarodowe dostateczne bezpiecze-

stwo komisarzom zapewnia i gdy poselstwa polskie jedziy

bez zakadników do Czehryna. a nawet za Dniepr bez oba-

wy 1). Nie zadowolni si tem Doroszeko i da, aby mu
komisarze polscy przysali ze swego grona dwóch kasztela-

nów i inne znaczne osoby jako „zastaw". Rozumie si, e
ani w Ostrogu , ani w Warszawie nikt z senatorów podj
si takiej roli nie chcia przez wzgld na godno Rzpltej.

Podkanclerzy Olszowski posa d. 3 czerwca Raczkowskiego

z uniwersaem, z listem królewskim, z najyczliwszemi owiad-

czeniami. I to nie pomogo: komisarze kozaccy nie ruszali

si z Pawooczy. Doroszeko wywodzi skargi na pukownika

Piwa i domaga si wyprowadzenia jego oddziau z Dymiru.

Sobieski, ulegajc otrzymanym od króla rozkazaniom. speni

to danie, chocia rozumia, e sprowadzenie Piwa jest ró-

wnoznaczne z wydaniem Doroszece Polesia , które byo
w traktatach podhajeckich na korzy Polski excypowane ^).

*) Grabowski Ojczyste Spominki. Kraków 1845. tom II. str-

301— 303. Ostrzega si, e u Kochowskiego IV, str. ii5 z liczby

5 ciu komisarzy trzej sa podani z mylnemi nazwiskami, lub urzdami;

bra je naley z samego traktatu ostrogskiego,

-] Olszowski, 3 czerwca 1670 piszc do Kaczkowskiego, kaza mu
zosta w zastawie razem z Teleynskim, który mia póniej przyjecha;

dodawa pogrók, e sam król wyruszy z pospolitem ruszeniem; zape-

wnia przedwczenie, e nastpio zupene pojednanie z Sobieskim
;

pro-

ponowa Kozakom ukady z nim i z komisarzami w obozie polskim.

W li.cie do komisarzy d- 20 czerwca ostrzega ju przed wrogimi zamia-

rami Doroszeki, domylajc si, e chodzi mu o wydarcie Polakom Biaej

Cerkwi; zaleca tedy zwoczenie ukadów do sejmu. (Zauski Epist.

H. F. I. 244, 245). Król Micha w okólniku do senatorów z d. 26 czerwca

1670 pisa o komisyi: „Komisarze kozaccy obsides abo zamian dwu ka-

fitelanów y innych znacznych osób ex CoUegio Komisarzow naszych po-
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Powtórny termin do rozpoczcia ukadów komisarskich

przypada 3 lipca. Doroszeko wynajdywa jeszcze przed-

wstpne pretensye, ale w kocu rozwin cay swój plan

polityczny w instrukcyi, danej swoim posom: pisarzowi Mi-

chaowi Woewiczowi i b. sdziemu Hermanowi Hanonowi-

czowi. eby si przekona jak zuchwaemi . o ile wprost

niemoliwemi do roztrzsania byy artykuy jego, wystarczy

nastpny skrócony referat:

Do Ukrainy, czyli województw kijowskiego i bracaw-

skiego (bo czernihowskie ju nie naleao do Polski) maj
by przyczone powiaty poleskie (piski , mozyrski , rze-

czycki), cz Woynia po Hory i cz Podola po Midzy-

bo', wewntrz tej rozlegej granicy Polacy nie powinni po-

siada ani dóbr dziedzicznych, ani królewszczyzn; nie mog
mieszka, ani sug swoich przysya: wojsko koronne nie

moe kwaterowa, ani wchodzi inaczej
,
jak na wezwanie

hetmana Zaporozkiego (raczej horodowego kozackiego) wra-

zie wojny dla niesienia mu pomocy przeciwko nieprzyjacio-

om. Hetmani koronni powinni i lub swoje puki posya
pod jego komend i to w takiej liczbie, jakiej on zada.
Kady za Kozak, chociaby w prywatnym swoim interesie^

powinien mie wolny przejazd w caej Koronie i W. Xi-
stwie Litewskiem bez opaty ce i myta na szlakach

,
prze-

trzebujc, et alia impossibilia petendo przy tey propozycyey tak mordicus

trzymaj si, e w Pawooczy ju przez dwa miesice zostajc, zjecha

do Ostroga nie chc, zkd fortis praesumptio, i co innego a nie traktaty

o powrócenie si ad obsequium nostrum et Eeipublicae maj na myli"

(MS. Czarter, nr. 3847, str. 371, orygina). Sobieski w licie do ony
23 czerwca 1670 u Helcia s. 193: Komisya odoona do 3 Julii, ba

Doroszeko nie chce traktowa bez zastawy senatorskiej
;
posali do Króla

JMci , aby ztamtd przysa senatorów ; w instrukcyi za Stokowskiemu

d. 2 lipca tómaczy znaczenie bytnoci Piwa na Polesiu poczem owiad-

cza : „parendo jednak rozkazaniu JKMoci w kilku listach wyraonemu

y eby nie zda si.... trzymaniem tam jego difficultowa negotium Com-
missionis, onego ztamtd sprowadzi ultimis diebus Junii; ludzie jego

nad Horyniem ju stanli". Ordynans puk. Piwowi, aby stan nad Mo-
ryniem d. 27 maja 1G70 w Aktach Grod. Bernard. Lwów t. X. nr. 5151.
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wozach, przeprawach. Nie tylko na tej wielkiej Ukrainie,

ale w Litwie i Koronie dostojestwa duchowne Kocioa Ru-

skiego, jak episkopie, archimandrye w Wilnie, Grodnie, Po-

locku, Mcisawiu, Sucku, Supralu (rezydencji metropolity

unickiego Kolendy!) etc. maj by obsadzane nie inaczej,

jak na zalecenie metropolity (dyzunickiego), a wiara „grecka

ruska staroytna" ma by praktykowana publicznie nie tylko

w cerkwiach, ale na trybunaach i sejmach „jak daleko za-

siga naród Ruski w Koronie i W. X. Litt.". Rzd polski

jest obowizany zaoy drug Akademi
,
gimnazya , dru-

karnie ruskie, a wszystkie szkoy jezuickie jvynie; dobra

duchowiestwa unickiego zwróci wierze staroytnej; metro-

policie i piciu wadykom (dyzunickim) da miejsce w se-

nacie. Pomijajc wiele innych da, chcielibymy wyliczy

korzyci, jakie w zamian ofiarowa Doroszeko Polsce, lecz

jedn tylko znajdujemy, e król polski bdzie móg zawez-

wa hetmana zaporoskiego (kozackiego) rozkazem do niego

bezporednio adresowanym, aby szed na wojn, albo wysa
wojsko swoje. Nie zapomniano zastrzedz, e to wojsko ko-

zackie ma dostawa „wychowanie swoje w ywnoci i odzie-

y", oraz kwatery w dobrach królewskich i duchownych.

Ale nie ofiarowano adnej gwarancyi na wypadek, gdyby

hetman kozacki nie wyszed i wojska nie wysa, gdyby si
wymówi ladajakimi wykrtami od wykonania rozkazu kró-

lewskiego ^).

Warunki takie mógby dj^ktowa chyba zwycizca,

zadawszy miertelny cios przeciwnikowi; tymczasem Doro-

szeko w caym swoim zawodzie wojennym nie móg si

pochwali najmniejszem zwycistwem nad Polakami i powi-

ej Aktbi K)3. Po cc i h IK. n-rj 47 i 77, str. 19G— 208 i

300— 311. Pomidzy daniami o zwrot sum i rzeczy, zabranych przez

Tetere, zasuguje na uwag artyku o skasowaniu poczynionycli przez

niego fundacyj i zapisów na kolegia 00. Jezuitów, na klasztory i semi-

narya katolickie Zapisy takie poczyni ten sam Tetera, który w r. 1654

wita posów moskiewskicti przybywajcych na objcie Ukrainy pod wa-
dz cara, mia wybitn rol przy skadaniu przysigi w Perejasawlu

i jedzi w poselstwie do Moskwy od Chmielnickiego.
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nien by przechowywa w pamici same tylko upokorzenia:

pod Cudnowem, Stawiszczami, Podhajcami. Czy mona na-

dawa powane znaczenie wielkim projektom
,
gdy do ich

urzeczywistnienia wielkich si , lub mniej wicej odpowie-

dnich rodków nie ma? Rzeczywiste pobudki owej igraszki

dyplomatycznej odgad podobno Olszowski : e starszyzna

kozacka nie chciaa zwraca dóbr panom polskim, poniewa

opanowaa je dla siebie: nie chciaa zawiera ugody z ko-

misarzami polskimi i wolaa popiera konszachty tureckie

Doroszeki; on za pragn „udzielnoci hospodarstwa", to

jest niepodlegej nikomu wadzy monarszej, podobnie jak do-

radca jego Tukalski chcia wykierowa si na patryarch ^).

Obadwaj zawiedli si w swych rachubach i uudnych na-

dziejach.

Najpierw zawiód si Doroszeko na próbie opanowa-

nia Biaej Cerkwi podczas ukadów. Sobieski, zebrawszy

wszystkie chorgwie koronne pod Firlejówk i zasilony od-

dziaem „w tysic czowieka" wojewody kijowskiego Andrzeja

Potockiego, stan obozem pod Trembowl, skd w miar

potrzeby móg ruszy ku Kamiecowi przeciwko Tatarom

tureckim lub na Ukrain wrazie zerwania komisy i. Mia

„garstk ludzi", ale gotów by „zdrowie na szanc nie, spo-

dziewajc si przynajmniej od P. Boga za cnot swoj od-

pat}?^". Midzy Kozakami za poszed odgos o nim, e ma

wojska duo i e stoi o 60 wiorst od Pawooczy ^).

') Respons 01szow,«kiego na instnikcy Stokowskiemu dana przez

Sobieskiego u Kluczyckiego s. 536, 537.

') Instrukcja Stokowskiemu d. 2 lipca 1G79 u Kluczyckiego

str. 525, 531 zapowiadaa wymarsz z obozu pod Firlejówka na „jutro",

t. j. 3 lipca, lecz list do ony z d. 3 lipca u Helcia s. 195 wiadczy

o odroczeniu wymarszu do d. (3 lipca,, poniewa wojewoda kijowski „z wielk

kup ludzi swych prywatnych przyszed do obozu — blizko tysic czo-

wieka pewnie. Musz mu tedy by rad, jako tak wdzicznemu gociowi...

Jutro mamy tu mie rad, po dwóch dniach ruszymy ztd ku Kamie-

cowi, bo ju komisya prawie na zerwaniu-*. Dochodziy wiadomoci, e
„Tatarzy, którzy s pod Turczynem, ju wchodz w kraje nasze". „Cho-

rgwie wszystkie a wszystkie ju przyszy". Aktm K). 3. P o c c i u

IX. str. 285.
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Dano mu zna, e ludzie Doroszeki, serdeniata, w licz-

)ie 2000 obiegli Bia Cerkiew, aby zaodze polskiej nie po-

zwala zbó z pola zbiera. Kusili si te o fortyfikacye, bo

posuwali si ku nim za pomoc aproszów, regularnie i umie-

jtnie, prowadzonych przez kapitana gwardyi Doroszekowej

Bedermana. Natychmiast wysa Sobieski Jdrzeja Chem-
skiego, jako porucznika swojego w pótrzecia tysicy ludzi

na sukkurs, a to wystarczyo, eby Kozacy, nie czekajc

spotkania, uciekli. W par tygodni (13 sierpnia). Chemski

by ju z powrotem w obozie, zostawiwszy setk dragonii

i 50 koni jazdy dla powikszenia zaogi, która liczya ludzi

mao co wicej nad 200 „cale nagich i do buntu nader

sposobnych" z powodu niedostatku i naduy komendanta

Lebla i).

Nastpnie zdziwi si Doroszeko, a przynajmniej uda-

wa zdziwionego i obaowanego. e komisarze polscy zer-

wali z nim wszelkie ukady. Weszli oni w porozumienie

z Hanekiem przez Zaporoców Siczowych i przez Tatarów

Krymskich. W tym samym Ostrogu d. 2 wrzenia 1670 r.

stany pakta; podpisali je ze strony „caego Wojska JKMci
z Niu i starszego swego ur. Michaa Haneka", posowie

i komisarze: Siemiec Bohaczenko, Jaków Jaroszenko, Roman
Maluk, Iwan Potawiec, Iwan Zawisza, Stefan Biey, Wasyl

Oleksejejko, oraz pisarz Andrzej Tarasenko wasnorcznie

po rusku. Wszyscy ci „z inszymi towarzyszami, stanwszy

u Nóg JKMci P. n. M. i Pana swego przyrodzonego, ojcow-

sk i królewsk otrzymali clementia i do nas Komisarzów

wszystkiej Rzpltej dla gruntownego namówienia odesani.

Tedy upewniajc to wszystko wojsko JKMci Zaporozkie

nie tylko w Siczy na Niu, ale i po horodach bdce, asse-

kurujemy, i na sejmie blizko przyszym przez konstytucy

dostateczna aska JKMci P. n. M-go assekurowana i stwier-

dzona im bdzie, osobliwie, aby naboestwo w cerkwiach

Religii Greckiej nie gino w tych wszystkich miejscach,

•) Helcel cz. II. n-rj 9 i 12, str. 197, 199. Grabowski
Ojcz. Spominki II. 3-23 -324.
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gdziekolwiek zachodzi wadza i szczliwe panowanie JKMci.

I eby ju wicej adnej trudnoci wzgldem monasterów,

cerkwi, dóbr nie byo. na tyme sejmie, za zniesieniem si
z Ich Mo Ojcy Episkopami, jako pasterzami, pod panowa-

niem JKMci zostajcymi, i z samym przewielebnym w Bogu
Jmcia Ojcem Metropolit koniec uczyni, aby w tej wol-

noci i caoci zostawali, jak przedtem, przed wojn (któr?

nie oznaczono bliej) i jak przez Najja. Antecessorów

JKMci P. n. M-go jest postanowiono, aby bezpieczestwo,

wolno, powaga nie tylko przeoonym . ale i wszystkiemu

duchowiestwu wiecznymi czasy zostawaa. Wolnoci te woj-

skowe starodawne, nie tylko wzgldem Religii Greckiej i Cer-

kwi, ale te wzgldem dóbr, futorów i jakichkolwiek wasnych
majtków kozackich wszystkim wobec i kademu z osobna

nienaruszone bd. Sdów, aby dwaj jednego sdzili (po

hiszpasku!) wedug proby i suppliki samyche Panów Po-

sów.... Elekcya te hetmana wedug dawnych zwyczajów

tak, jak sami dali, na miejscach, prawami i zwyczajami

wojskowymi obwarowanych, by ma, tak jednak, aby obra-

ny hetman od Króla JMci P. n. M-go na potomne czasy bra
potwierdzenie, i bogosawiestwo z zaprzysieniem wiernoci

z pukownikami i starszyzn wojska i adnego sobie na tym,

urzdzie doywocia nie przywaszcza, ani dolegliwoci i uci-
liwoci na to. co mu urzd jego pozwala , nie czyni Koza-

kom, ale do woli i upodobania wojskowego zostawia; na

ostatek we wszystkich supplikacyach susznych teraz i na

potem otwieramy drog Wojsku do aski JKMci P. n. M-go

i wszystkiej Rzpltej. obiecujc i cokolwiek pokornie i su-
sznie uprasza bd, otrzymaj. A e ju za aska Mi.
Boga do JKMci i Pana przyrodzonego i Rzeczypospolitej

i Matki syny wojska powracaj i tego wszystkiego, cokol-

wiek Pan Bóg by przez tak dugi czas za spólne grzechy

dopuci, otrzymali zapomnienie i zmazanie wieczne bez

wszelakiej i pomylenia zemsty: to te, i to ju obowizkiem,

na dusze i sumienia swoje i wszystkiego wojska przez po-

sów swych przyjli , od wszystkich protekcyj postronnych
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monarchów, jeliby si w jakich do tej godziny najdowali^

odwizuj si i tj^ch wszelakich wiecznie wyrzekaj si i e
do nich nigdy powraca nie bd, przed Bogiem obowizuj
si. Poselstw adnych bez wiadomoci Najja. Majestatu

JKMci P. n. M-go albo JWW. JMM. Panów Wodzów Ko-

ronnych przyjmowa i odprawowa, ani te do kogokolwiek

z postronnych posya nie mog i owszem, w wiernoci i ni-

gdy niezmiennem posuszestwie JKMci i Rzpltej zostaj ac^

przeciwko kademu nieprzyjacielowi koronnemu i W. X.

Litt.-go, gdy tylko ordynans od JWW. JPP. Wodzów Ko-

ronnych dojdzie, we wszelakiej wojennej gotowoci pod cho-

rgwi, któr ju z rk JKMci P. n. M-go odebrali, sta-

wa i odwanie, przykadem przodków swoich , nieprzyja-

cielowi odpór dawa powinni. A jeeliby teraz i na potem,

czego Boe zachowaj, wntrzne jakie najdoway si tak w Si-

czy, jak i na woci bunty: sami wszystkiemi siami swo-

jemi uspakaja i szerzy si zemu nie bd dupuszczali;

kadego, postanowieniu temu i poddastwu JKMci i Rzpltej

sprzecznego, jako nieprzyjaciela znosi, kara i nie ywi.
Aeby Wojsko Zaporozkie tem bardziej wolnoci i aska

JKMci i Rzpltej cieszyo si, warujemy, i w domach, ma-

jtkach, futorach kozackich onierz (polski) nigdy wiecznemi

czasy stawa przechodem, noclegiem, ani stacyi pogotowiu,

ani chleba zimowego wybiera, krzywdy ani gwatów czy-

ni nie bdzie pod karaniem na gardle. Upewniamy przy

tem, i buawa, buczuk, piecz... z sejmu przyszego Woj-

sku Zaporozkiemu oddana bdzie, przy którem oddaniu po-

mienionych wojskowych klejnotów hetman, pukownicy, s-
dziowie, assawuowie i wszystka starszyzna przysig na

wierno JKMci i Rzpltej wykona przy komisarzach IMM.
winni bd. Wzajemnie te stan szlachecki ma mie wolny

powrót do dóbr i stan duchowny, gdy ta komisya wolnoci

i prawom stanu szlacheckiego i duchownego ublia nie ma.

Do buawy Hetmana Wojska Zaporozkiego cokolwiek nale-

iao (starostwo czehryskie etc.) JKM P. n. M. i Rzplta
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na sejmie przyszym aprobuje. Co wszystko wiecznie, nie-

poruszenie ma by trzymano" ^).

Daoby si zrobi niejedn krytyczn uwag nad re-

dakcya nie do wyran artykuów, szczególnie o przywró-

ceniu wolnoci Kocioa dyzunickiego do stanu przedwojen-

nego i o wolnym powrocie szlachty do dóbr ukraiskich,

które dawno ju byy rozdrapane przez starszyzn kozack.

Poprzestamy na zaznaczeniu, e sejm jesienny 1070 roku

zatwierdzi t komisy Ostrogsk z owiadczeniem aski kró-

lewskiej „wszystkiemu wojsku naszemu Zaporozkiemu tak

Niowemu jako i Horodowemu", z aprobacy przywileju,

wydanego z kancelaryi koronnej na potwierdzenie wolnoci

ku wiecznej pamici ^). Posowie kozaccy dostali z gór
20,000 zotych '^); Bohaczenko z chorgwi i bbnami ruszy

pierwej , za nim po kilku miesicach komisarz królewski

alski z buaw i buczukiem, lecz omijajc horody Doro-

szekowe, obrócili drog z Polesia na Zadnieprze. Tu wszake
zatrzyma ich Mnohohryszny i zapyta Cara , któi-y kaza

odesa klejnoty na powrót do Polski, poniewa Zaporoe

z mocy traktatu Andruszowskiego miao zostawa pod wa-
dz obu monarchów, nie za jednego króla polskiego*). Zaj-

^) Przepisano z kopii w MS. lir. Konst. Przedzieckiego
nr. 42 p- t. : Dawniejsze Manuskrypta, listy Chmielnickiego, Doroszeki,

Haneki etc. Orygina o ile sobie przypominamy, znajduje si w MS.

C z a r t o r. nr. 402 ; tlómaczenie na jzyk wielko-rosyjski w A K T H K).

3. Po cci II IX. nr. 86, str. 348—356.

'•'I Vol Leg. V. fol. 54—55.

'') Rachunki Sejmowe ks. 62 pro die 26 stycznia 1672. Na

prowizie rónych posów: Hrehory Pelecha ataman koszowy ,.pose od

Haneuka 1060 i 2965, Fedor Bardai obony drugi pose od Haneka do

Króla JMci 5084, Sem. Bohaczenko 4764, Zawisza, Biy, Zawalej, Hry-

fizaj, Polesek i na insygnia hetmaskie 5160. Brukowcom (?) kozackim,

na insygnia i na suknie 1820, razem tedy 20,835 z. prócz tysica da-

nego alskiemu i 750 z. zwróconych Sobieskiemu. Wydatkowano te na

posów przyjedajcych od Doroszeka i Sirka.

*) Akt BI H). 3. Po cc iw IX. s. 291, 326, 382. Wedug raportu

Mnohohrysznego, Andrzej Zauski, stolnik pomorski wióz chorgiew,
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cie to nie sprowadzio przecie powaniejszych skutków, po-

niewa wewntrz pastwa moskiewskiego sroy si bunt

Steki (Stefana) Rizina. Haneuko dosta insygnia hetma-

skie, tylko nieco póniej (1671) i wcigu lat trzech suy
po stronie polskiej — ale z garstka niewielk, par tysicy

zaledwie wynoszca.

Dziwna, e w przeddzie daty, kiedy podpisywano ugod
z Hanekiem, Sobieski wtpi, aby komisya Ostrogska „po-

dany swój skutek wzia", chocia wiedzia, e „Doro-

szeko w ostatniej ju prawie desperacyi z okazyi dobrej

ode dworu odprawy posów Hanekowych" ^). Wida, e
przy ostatnich czynnociach nie porozumiewali si z nim

komisarze. Czy to nie byo uchybieniem wzgldem jego

urzdu i osoby? Uzasadnionego powodu nie dostrzegamy,

gdy Sobieski nie myla przeszkadza w czemkolwiek pra-

com komisyi , i owszem popiera je obozowaniem swojem^

odwoaniem pukownika Piwa z Polesia, wydatkami z wa-
snej kieszeni na artylery, wysaniem tysica dukatów, po-

yczonych od biskupa Trzebickiego na prezent dla hana

krymskiego; gdy przeciwko Doroszece wyprawi siln ko-

lumn pod dowództwem Chemskiego, któremu jednak nie

kaza rozrywa traktatu i pokoju z Doroszekiem; gdy, wzma-

cniajc zaog w Biaej Cerkwi i domagajc si dla niej za-

sikÓAY pieninych, nie tkn komendanta Lebla przez wzgld
na wol królewsk; doniós tylko o niawaciwem jego po-

stpowaniu z onierzem ''^).

buaw i buczuk; jechali z nim pozostawieni przez czas sejmowania

w Warszawie Kozacy zaporocy Iw. Zawisza, Stef. Biy i Wasyl Zawalej.

') List do M. Radziwia 1 wrzenia 1670 u Kluczyckiego,
nr. 254, str. 546.

"") Sobieski owiadcza Olszowskiemu przez Stokowskiego d. 2 lipca

1670, e „in eum finem wojsko ciga, aby móg by praesto na wszyst-

kie okazye, które si za zerwaniem tey Commissiey otworz y consiliis

Doroszenkowym , które eventus tey Commissiey odkryje, móg attendere,

e Piwa sprowadzi, by nie difficultowa negotium Commissionis"; e „d©^

suo musia da 5000" generaowi artyleryi, poniewa ten ani jednego
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Lubo sam zachci Zaporoców Siczowych do ozwania

si „z wiernoci poddastwa swego", a Haneka uznawa
za „potrzebnego Rzpltej czowieka" i prosi dla niego o 2000

dukatów: nie pochwala jednake zawartych z nim paktów.

Mniema, e „z i szalon rad oddali Hanekowi buaw"
a „Doroszeka do ostatniej ju przywiedli desperacyi, który

dla mnie tylko samego by dotd dobrym". Odpowiada te
na jego listy grzecznie, ale pukownika Piwa Avysa znów

do Dymiru, niby „dla snadniejszego wprowadzenia ztamtd

ludzi, prowiantu i amunicyi do Kijowa, gdy go od cara

Jmci Moskiewskiego... odbierzemy". Warto zauway, e
Doroszeko podpisywa si jeszcze hetmanem JKMci ^), cho-

cia woa hana Krymskiego na Polsk i z Porta dobija

targu.

Kryy wci zatrwaajce pogoski: o pojawieniu si

Tatarów na Wooszczynie „o kilkanacie mil od nas", o pro-

wadzeniu Juraka Chmielnickiego w 60,000 na hetmaustwo,

o wsiadaniu na ko obu hospodarów wooskich i dwóch ba-

szów, o przysaniu koni sutaskich na Wooszczyn na zi-

m i t. p. Sobieski , donoszc o tern podkanclerzemu dla

przestrogi, wyraa swoje postanowienie, e z pod Trembo-

wli „w zad, by te najwiksza nieprzyjacielska nastpowaa

potga, umyka si ju nie myl, bo to nie wypada z po-

wodów strategicznych (nec expedit rationibus belli) i nie

przystoi sawie narodu naszego. Tu tedy gotów jestem zdro-

wie moje pooy, przy nieomylnej zostajc nadziei, e

dziaa nie móg wyprowadzi w pole sumptu Rzpltej", a w licie z d.

13 sierpnia: „Ja komendanta odmieni nie miem.... atoli przestrzegam

z powinnoci mojej, e si tam wielkie znajduj mankamenty... yczy-
bym, aby Król JM zesa tam komisarza z ramienia swego, gdy o-
daci i oficerowie w gos woaj, e ich pienidze nie dochodz". KIu-

czycki s. 525, 527, 528, 529. Grabowski Ojcz. Spom. II. 324. List

do ony 29 lipca u Helcia cz. U. nr. 9, s. 197.

^) List do ony 5 listopada u Helcia cz. H. nr. 23, str. 208.

List Doroszeki 29 listopada 1670 i odpowied Sobieskiego z d. 1 stycz-

nia 1671 u Kluczyckiego s. 599, G03.
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JKMo P. n. M. prdki nam obmyli zechce sukkurs".

I przebywa w obozie a do pocztku grudnia: lecz na ten

rok wojenna ochota jego nie bya wystawion na grone do-

Aviadczenia . ujawniaa si tylko w pomniejszych walkach

z Tatarami ^).

Wic Sobieski dobrze peni obowizki wodza i oby-

watela . i mia suszno, gdy si skary przed on na

^niewdziczno" sejmikowiczów, na plotki: „Pan Bóg to

paci . e ja tu co godzina gotowem zdrowie moje za nich

oy, a oni mi taka oddaj wdzicznoci". „Aza kiedy-

kolwiek.... w gby swe ludzi zli wezm, e tej ojczynie

nademnie nikt lepiej yczy nie móg" ^).

Nie rozumia, nie domyla si, e dyskredytuj go

stosunki z wasalami Francyi, lubo sam „nigdy tam nie pi-

sywa", dopóki ona tam nie zamieszkaa. Ale pisali inni, któ-

rych on zwa przyjaciómi swymi i bra ich jawnie w obron.

Z obozu przybieg ..na godzin" do Zoczowa (d. 9 lipca)

„dla wyprawy do Jmci X-dza Arcybiskupa, owczego, pod-

skarbiego i Stolnika koronnych", t. j. do najbardziej skom-

promitowanych malkontentów. W korespondencyi urzdowej

z podkanclerzym byy omawiane: skandal, jaki sta si

z Grzymutowskim i Zelckim na sejmiku redzkim, i man-

daty czyli pozwy przed sd sejmowy, wydane z kancelaryi

koronnej przeciwko Grzymutowskiemu i Morsztynowi. A^ y-

jazd Marysieki do Parya nastrcza te niemao domysów

^) Kluczycki nr. 257, str. 553. Ze obóz pod Trebowl trzyma

na wodzy obu hospodarów wooskich, wytómaczono tame na str. (352:

e przez odpdzenie Tatarów dostao si w posiadanie m. Bracaw z ca-

em województwem, wspomnia pose polski w mowie do papiea d. 22

kwietnia 1674: Braclaviam cum suo palatinatu prostratis denuo Crimen-

eibus possedit 1070 (Oratio ad Sauctissimum D. X. D. Clementem X.

Pont. Max.... a Chrysostomo Gniski Abbate Vangrovecense palatinide

Culmen.si... Komae. Ex Typis Kev. Camerae Apostolicae 1674. Egzemplarz

w Kapperswylu).

") Helcel u-ry 10 i G, str. 19it, 195.



400 ROZDZIA XXII.

i podejrze. Martwi si tedy Sobieski, nie poczuwajc si

do adnej winy, e „odjazd Wci, serca mego, cale tu ina-

czej interpretuj po caej Polsce, i jeszcze mi tem wicej

przydaj inwidyi. I ów list króla francuskiego nic nie po-

maga, który pisa do Króla (Jmci Michaa), owiadczajc

mu przyja swoj. Po staremu na sejmikach, osobliwie na

bezkim, cudowne rzeczy na mnie gadali, em ja poow
pienidzy hybernowych na si wzi, e francuskie pienidze

rozdaj midzy wojsko i tysic tak niecnotliwych i faszy-

wych rzeczy" ').

W sferach dworskich znalazy si jednake wpywy dla

Sobieskiego yczliwe — zapewne ksiny Gryzeli Winiowie-

ckiej, Olszowskiego, a podobno te królowej i matki jej cesa-

rzowej. Król mówi z powtpiewaniem o zarzutach, przeciwko

Sobieskiemu goszonych, a adnymi dowodami nie popartych ^),

i czyni coraz wyraniej kroki pojednawcze: w maju posya

kasztelana podlaskiego z poleceniem jawnem, aby zapyta

o siy potrzebne do odparcia Tatarów, i tajemnem, aby we

wasnem imieniu zaproponowa pojednanie. Sobieski odpowie-

dzia wtedy alami swoimi i skargami na plotki. W lipcu

wojewodowie woyski ksi Micha Czartoryski i bracaw-

ski Jan Potocki podjli si jecha do obozu dla doprowa-

dzenia do skutku zgody szczególnie z ksiciem Dymitrem.

Teraz król da im list czyli reskrypt od siebie , a nadto

ofiarowa, przez nich podobno, starostwo Barskie, które wa-

kowao od mierci Bogusawa Radziwia 3). Sobieski tak zdaje

') Helcel n-ry 7 i 10, s. 196, 198.

*) Urkunden u. Actenstucke z G. d. Kf. Fr. Wilh. Xn, s. 402 ra-

port Hoverbecka i Ostaa d. 8 lipca 1670 o audyencyi, na której król

Micha mówi: weil er keine Beweise gegen ihn (Sobieski) hiitte, wiire

bei ihm gegen denselben auch kein Ungnjidiges oder Irreconciliables.

*) Starosta barskim tytuuje si Sobieski w uniwersale z d. Igo

grudnia 1670 u K 1 u c z y c k. nr. 264, s. 600. Przywilejów nie mona
znale w Metryce Koronnej. O krokach pojednawczych patrz depesze

Mayerberga w Haus-Hof- u. Staatsarchiv w Wiedniu z d. 6 i 21 go

maja, 16 lipca i 6 sierpnia 1670; w pierwszej jest mowa o wysaniu
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spraw z tej próby: „Mcz3' mi tedy (Czartoryski) cay

poranek. Ja potrzebuj.... aby to rewokowa sam (Dymitr),

cokolwiek le o mnie pisa. W ostatku tak deklaracy daj,

e wprzód obacz, jako sobie Król Jm postpi z memi przy-

jaciómi, to jest Podskarbim i panem Poznaskim, poniewa

te wszystkie rzeczy s jakby z sob zczone. ^).

Zawzitoci przecie nie ywi w sercu swojem, nawet

wzgldem najnienawistniejszego sobie czowieka, ksicia Dy-

mitra, jak si przekonywamy z niespodziewanej cakiem i za-

dziwiajcej okolicznoci. Dymitr Winiowiecki. który w roku

1650 ubiega si o rk Katarzyny Sobieskiej jednoczenie

z ksiciem Zasawskim - Ostrogskim i dosta odkosza, rozpo-

cz teraz konkury o rk córki, ksiniczki Teresy Za-

sawskiej-Ostrogskiej, a wic siostrzenicy Sobieskiego. Otó
d. 14 sierpnia 1670, zapewne przed wyjazdem jeszcze Czarto-

ryskiego, odpowiadajc siostrze Radziwiowej na zapytanie

co do tych konkurów, da rad wielce umiarkowan: „Co

strony Xicia Dymitra, jeeliby Wasza Xca Mo uwaaa,
eby to miao by z dobrem Waszej Xcej Moci i Xiniczki

naszej : (to) midzy sob nie (naley) uwaa nieprzyjani,

bo maestwa s wieczne, 'a nieprzyjani doczesne; wszak

znasz W. X. Mo czowieka obyczaje, fortuny" ^),

biskupa kujawskiego Czartoryskiego, lecz ten nie pojecha, gdy król nie

da mu obiecanego listu do Sobieskiego na pocztku maja.

*) List do ony d. 20 sierpnia 1670 u H e 1 c 1 a cz. II, nr. 13,

str. 200.

^) List do Katarzyny Radziwiowej z d. 14 sierpnia 1670 u Klu-

czyckiego nr. 253, str. 545. Z roku 1650 istniej listy osób dwor-

skich : Giyckiego do podkcl. litt. Kaz. L. Sapiehy d. 23 lutego i ksidza

Pramowskiego, zapewne tego Mikoaja, 24 lutego, wzmiankujce o kon-

kurach do Katarzyny Sobieskiej (MS. 1217 w jednej z wikszych bibliotek

w Warszawie). W pierwszym czytamy: „Xieta pan wojewoda krakowski

z Dymitrem Winiowieckim okoo pani krakowskiej Sobieskiej zalecaj

si; z wielkiemi kupami do Lwowa przyjechali i tame dojdzie z woje-

wod krakowskim wesele" (k. 210). W drugim: „X pan wojewoda kra-

kowski weseli si mia w te trzy dni z pann krakowsk, ale Xe Dy-

mitr bardzo przeszkadza" (k. 205). Katarzyna pocigaa konkurentów za-

Korzon. Sobieski. T. II. 26
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Tak okrelona sprawa maestwa przybraa odrazu

bieg pomylny i w cigu pórocza sprowadzia gruntowne

pojednanie dotychczasowyci wrogów na reszt ycia. Jeli

wic Czartoryski, wojewoda woyski, odjecha z odmown
dfklaracy, to musia tómaczy jej pobudki wprost proce-

sem Grzymutowskiego i Morsztyna.

Nie dziw, e powsta w caej Koronie, a szczególnie

w Wielkopolsce okrzyk zgrozy przeciwko Sobieskierau, jak

tylko wiadomo o natarczywej obronie takici „przyjació"

rozesza si z dworu pomidzy szlacht. Kryy ju pisma

ulotne: polskie i aciskie, proz i wierszom, trzymane w to-

nie rozumowania politycznego lub gryzce szyderstwem. Tak

np. „List od stryja do synowca", napisany snad wieo po

sejmiku redzkim majowym, opiera si na mynej wiado-

moci, jakoby Grzymutowski na mier zosta posiekany;

lecz autor nie auje tego senatora, jako niespokojnego, nie-

jednostajnego (w zasadach politycznych), wtrcajcego si

wszdzie; zdobywa si zaledwo na westchnienie do Boga:

,Odpu mu Panie!" Potem z gorycz zwraca si przeciwko

monowadcom
,
grajcym rol zelatorów wolnoci. Przy-

jedaj oni do obozu tylko podczas rozpisywania hyberny,

eby uzyska libertacye dla swoich starostw. „Wierz, e
teraz bd w obozie; bdziecie si z nimi mieli dobrze; bd
was czstowa, poi; czapka nie zaciy; bd wam gow
caowa twarz weso, z umiechaniem; komplementów dosy,

e jedn koszul dziel si z bratem do grobowej deszczki;

peno bdzie braterstwa;... a po wczasie, to z wami w kt!...

pewne zaletami charakteru i moralnego wychowania, o czem wnioskowa

moemy z listu matki, pisanego do niej wkrótce po pierwszem zama-

pójciu. Ten list (w Tece autografów Bibl. Ordyn. Krasiskich) zawiera

rady co do maeskiego poycia: „aby nie rzeczono, e si baa; teraz

trzeba pokaza, y tbo mas z wrodziony cznoti swey". Zaleca czci jak

najbardziej Xiecia Jinci maonka swego, szanowa, suy, sucha „wi-

cey leszcze ni mnie", stara si o mio ludzka, nie spuszcza si na

sugi i t. p. Tame jest drugi list bez daty, zapewne z 1658, zalecajcy

liadzlwia.
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Tak si zakochali w wolnoci z królow nieboszczk i te-

raniejszym acybiskupera, e jej mao nie udusili... Privatim

perswadowa bd czci w rozmowach, czci przy sto-

ach, gdzie pewnie nieraz (jako to ju po Lwowach, Jawo-

rowach. ókwiach by pan stranik koronny, p. Gurzyi^ski

i kto trzeci) rzek bezpiecznie: Kiep król i ci co z nim

trzymaj; w kole za, które, sysz, zaraz by ma, uczyni

relacy poselstwa swego... Panowie ju passim pij zdrowie

Soca jakiego (t. j. Ludwika XIV = le roi soleil), które,

o, bodaj si im w wieczne obrócio ciemnoci! Peno tego

wszdzie, e jaki wity Pawe (t. j. Saint Paul de Lon-

gueville) do nas si z Francyi obiecuje; a mybymy woleli

z grzesznym Michaem, który to tylko panom winien, e go

szachta obraa królem .. Panom król si nie podoba i zrzu-

ci go chc; ale prdzej ojczyzn zgubi, nieli tego doka".
Przypomina autor, e dopóki „by ferwor szlachecki" w izbie

poselskiej, burzyciele pokoju politycznego „oknem latali".

Podobno sejmik sandomierski uchwali w swem laudum,

e na sejmie protestujcy pose, jeli nie usucha dwukro-

tnego upomnienia, ma by oknem wyrzucony^).

^) MS bibl. Ord. Krasisk. nr. 490, s. 148, lóO, 153. S tu i wy-

raniejsze osobiste zaczepki do Sobieskiego, Potockich, Dymitra Winio-

wieckiego , Morsztyna, e ich starostwa, Jaworowy. Stryje . Kausze,

Oniewy, Lubomie, Urahimy, Sokal, Ropczyce, Tuchola etc. daj mniejsze

podatki na hybern; e dla swoich chorgwi dostaj po 500 i CiOO z
na ko, i tak ich chorgwiom gody, a wam gody (s. \i)2). Olizar za

zerwanie sejmu dosta mia od pi=arza polnego kor. t. j. Jakóba Poto-

ckiego kilka tysicy i rumaka
;
powiadaj, e za jego te powodem zerwany

zosta drugi sejm przez Zabokrzyckiego, który pewnie mioci ojczyzny

nie powodowa si. bo mao ma, albo nic (!), „a yje tylko kupnym jzy"

kiem". Teraz yczy, eby si wszystkim, którzy miesza chc Kzplt. tak

dziao, jak Panu Poznaskiemu (s. 148). Laudum sandomierskie znane jest

mi tylko z depeszy posa austryackiego Mayerberga d. 13 sierpnia 1670

przytoczonej przez Szujskiego w szkicu „Opat Paulmiers" etc. Dziea

t. IV, wyd. 1888, str. 234. W kadym razie nastrcza si badaczom sej-

mowania naszego ciekawa kwestya : czy w istocie bya u nas kiedykol-

wiek uywana defenestracya, znana tylko w historyi czeskiej ?

26*
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Inny autor bezimienny uczci Grzymutowskiego na-

pisem grobowym po acinie, wypominajc mu, e dawniej

by obroc wolnoci , lecz póniej sprzeda si królowej

Ludwice Maryi i ambasadorowi francuskiemu. Podobnie Ze-

lckiemu urga, e ranami okryty uciek z sejmiku, intry-

gant francuski ^).

Nastpnie szlacheccy pismacy rzucili si wprost na So-

bieskiego. „Apostropha ad Optimates Malcontentos" z aci-
skim tytuem, lecz po pelsku pisana, zapewne w sierpniu

lub we wrzeniu 1670 r., rozwodzi si nad katylinarnem

sprzysieniem przeciwko Panu i Ojczynie tych, co „onom
Francuzkom, abo obyczajami do Francuzek podobnym da-

mom hoduj"; ostrzega szlacht, eby „Montewscy przeciwko

wam najezdnicy we krwi swojej was nie potopili"; do ta-

kiego celu zmierzaj pijatyki i ujmowania w obozie (pod

Trembowl); nazywa sejmik redzki „po wszystkie czasy

chwalebnym" -).

Najwicej zoci, a najmniej znajomoci rzeczy i sensu

zawiera wierszowana „Przestroga Rycerstwu polskiemu jusz

(= ju) sub Electo na zdrajców Rzpltej chccych teraniej-

szego Pana szczliw ruinowa Electi". Autor wyobraa
sobie, e plan detronizacyi zmierza do osadzenia ksicia

Neoburskiego na tronie:

„Chce tu czego dokaza buawa hetmana

Bodaj jak pod Mtwami, gdzie bronia Pana

Mostem od komorów (?); lecz tu nie z komorami,

Zaczynasz z mnymi Marsa kawalerami.

Przygrywa Bak (= Bakowski wwda pomór.) nejbursk piewajc
Cny Polaku ! Przyrwij skrzyde temu Bkowi, [balet

Nie dopuszcza durnemu (!j fakcyi Hetmanowi.

Póki tylko Buawie bdzie Bk przygrawa,

Poty disgustów Polszcz Mars bdzie dodawa.

*) MS. O s 8 o 1 i s. nr. 244 k. 58, 85 : Epitaphium Dni Christoph

Grzymutowski cast. posnan. i In Dnum Zelendzki R. P. Yenatorem.

*) MS. Ord. Krasis nr. 490 str. 168-170.
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Nie bdzie w Polszcz zgoda.

A Bakowi spadnie broda

Ba, i dobrego Pana,

A obiesza Hetmana (!) ').

Naiwnym zaiste by ów wierszokleta, jeli mniema,

ze potrafi obiesi hetmana; ale z pewnoci niejeden gos

nienawici dochodzi do Sobieskiego, gdy uwierzy, e kto

czyha na jego ycie, Z obozu donosi onie 24 wrzenia, e
„przed kilk dniami wysuchano mówicych, którzy mi
proszkiem dyamentowym [loczstowa myleli; snad, e
2' Madrytu im ta inwencya przywieziona. Mogliby ten ragoiit

dla kogo innego byli zachowa. Nieszczcie nasze, e
umknli, i e ich poszlakowa nie moono". Prymas Pra-

mowski w swojej mowie sejmowej wspomnia te o truciznach

hiszpaskich, zapewne powtarzajc t sam pogosk '-').

Proszek z dyamentu adnych trujcych wasnoci nie

posiada 3); suchanie kogo, co umkn i poszlakowanym by
nie móg, nic nie znaczy w procedurze sdowej : ca t po-

gosk uzna naley za wytwór nadmiernie podnieconej czy-

jej wyobrani. Podniecenie jednake wynikn musiao

z wielkiego gwaru, plotek, sprzeczek, rekryminacyj
,
jakie

powstaway na kadem zgromadzeniu.

Nareszcie sejmik województwa sieradzkiego uchwali

i do instrukcyi swoim posom wpisa danie, aby Sobieski,

folgujc zdrowiu swemu, buaw pooy ^).

') MS. Os sol i s. nr. 244 k. 21.

-) Helcel cz. II. nr. 17 str. 203, nr. 18 str. 204.

'1 Dr. Med. Józef Peszke wskaza mi askawie na ustp z Ziel-

nika Siennikowego (z r. 1568, list 324): „Diament.... trucizn

oddala, bowiem tak powiadaj, i si poci, jeli bdzie iad blizko pooon,

wszake ktoby ten kamie pi, byby mu sam trucizn mierteln". Wi-

da, e ten przesd utrzymywa sie i w XVII w. Co do trucizn , hiszpa-

skich", przywoonych „z Madrytu", nie posiadamy adnego wyjanienia.

Kantarydy maj zbyt silny zapach, eby si do podobnego uytku na-

dawa mogy.

*) List do ony z obozu 9 wrzenia u Helcia cz. II, nr. 15

str. 201.
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Gdyby si takie danie urzeczywistni miao, po-

niosaby Polska wiksze szkody, ni od urojonego proszku

dyamentowego: postradaaby Bracaw, Chocim, Zórawna
i Wiede, a pomnoyaby a nadto dugi rejestr obdów
swej szlachty! Ale si nie urzeczywistnio; przeciwnie, wy-

woao gron protestacy wojska.

Dnia 6 wrzenia, w sobot (1670) odbyo si w obozie

pod Trembowl koo ^bardzo gromadne". Byo w nim ze

3000 oticyerów i towarzystwa... kady z osobna, a potem

wszyscy generalement krzyknli po kilkakro stawa przy

mnie — pisze Sobieski — do ostatniej kropli krwi... aden
na wiecie nikomu nie kontradykowa: wszyscy jednakowa

przy mnie stawa deklarowali. Mitli suspicy na Jmci Xi-
dza podkanclerzego (Olszowskiego), e z jego naprawy ten

artyku w Sieradzu stan ^) i dlatego bardzo ostro przeciwka

niemu wojsko napisao: naprzód, e si ministrem zowie,

który tytu niema by tylko w królestwach nieograniczonych

(dans les royaumes absolus); druga, e si sfatygowa, bdc
swatem po królow, odbierajc przysigi od miast pruskich -),

odbierajc upy wielickie, trzymajc tak wiele opactw, pro-

bostw, plebanij, starostw, dzieraw wieckich; aby folguja

zdrowiu swemu, pooy piecz, a jecha i rezydowa w bi-

skupstwie swem chemiriskiem i tara aby pas owce swoje

wedug powinnoci kapaskiej. Jam prosi, aby tego nie

pisali; ale nie chcieli adn miar ustpi tego. Obrali tedy

posów... 12 -tu... Tym dana rozsadzona poczta, aby zaraz

') May erb erg w depeszy d. "24 wrzenia 1670 (H. H. u St

Archiv) donosi, jakoby do rjjk Sobieskiego dosta si nawet list Olszow-

skiego do Sieradzan z namow, aby przez instrukcy poselsk dali zo-

enia jego z urzdu. Wiadomo ta nie zasuguje na wiar, peniewa nie

stwierdza si korespondency Sobieskiego , i owszem ulega wyranema
zaprzeczeniu w dalszem jego opowiadaniu o obradach koa wojskowego-

') W maju i w czerwcu odby Olszowski w charakterze komisarza,

królewskiego podró do Prus, dla przyjcia przysigi poddaczej i za-

atwienia kilku spraw spornych; d. 19 czerwca 1670 zasiad w Gdasku
przed pierwszem oknem ratusza na wzniesieniu, a lud przysiga na placu.

(T h e a t r. E u r. X. 291; Lengnich, Loschin etc).
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dawali zna, jako ich przyjm w Warszawie: i jeli nie

dobrze, aby zjedali nazad ztmtd. Kilka tylko w instruk-

cyi napisali punktów, ale bardzo ostrych, na które, nie cze-

kajc konkluzyi sejmu, zaraz potrzebuj responsu. Punkt

pierwszy o moj powag i te wszystkie zniewagi , którera

cierpia po te czasy niewinnie. O Zamojskich, aby im wró-

ci ordynacy i kilka innych bardzo niestrawnych (a dig-

rer fort difticiles). Swarzy si im nie kazano, tylko dawa
zna do wojska, a samym zaraz z tamtd zjeda. Gdy si

to tedy koczyo, widzc ja caego wojska tak wielki ku

sobie affekt i niespodziewany, chciaem im podzikowa.

Alem domówi nie móg, bo mi al tak cisn serce i rzu-

ci mi si pacz (co mi si nigdy nie przydao), em domó-

wi nie móg. Który tak poruszy wojsko , e wszyscy

jak biaogowy, pakali. Krz^-knli potem wszyscy, wziwszy

si za szable, e mi krzywdy czyni nie dopuszcz i pomr
przy mnie. Tak si tedy to skoczyo koo".

No, i nieche tu jaki Sieradzanin spróbuje odbiera

buaw takiemu hetmanowd!

Do tej prostej, wieem wzruszeniem przeniknionej opo-

wieci, do tych najszczerszych zwierze przed on, dodajmy

jeszcze wyjtek z instrukcyi, napisanej przez wojskowych ^)^

Potpiajc „straszne, bo w upad Ojczyzny cignce" rozterki,,

owiadczaj oni, e bole zmusza ich przerwa milczenie,

kiedy rónemi projektami, paskwilami, tradukcyami i po

rónych województwach uszczypliwemi, dusze ludzkie i serca

przenikajcemi artykuami szarpie si cze a) zostawaj-

cego na subie wojennej, b) i pod adn zoliw interpre-

tacy nie podpadajcego Wodza naszego Janie Wgo Jemci

Pana Marszaka i Hetmana Koron., którego dusza saw
i obywatelstwem wzgldem Rzpltej w pónej potomno
janie bdzie przez niezliczone wieki cy ; zaprzecza si wier-

') Kluczycki nr. 256, s. 548 d. d. 6 wrzenia 1679 z Koa
Woyska Polskiego y Cudzoziemskiego pod Trbowla.

a) proscinditur honor, b) in oper bolli, c) gloriosus y cirilis in

Kempcam animus w pónej potomnoci clarescet saeculis innumerabilibus.
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no d) ku ojczynie, nieskaona przez si samego z mo-
dych lat swoich, odziedziczona z wielkich przodków jego;

a nietylko uszczypliwemi artami urzd jego hetmaski

i wadza wojskowa Rzpltej ej, od Antecessorów W. KMci
za krwawe z modych lat prace i zasugi onemu powie-

rzone, wydrze mu bez adnego dla powszechnoci poytku

f) ale i rónemi od niektórych wodzów do chorgwi uni-

wersaami i wycignieniem na jakie podpisy i assekuracye,

zatrzymaniem wysuonego odu g) pukom i chorgwiom,

jego powag /?)... narusza i) usiuj".

To oburzenie starych wojowników, ten pacz, który

stumi mow Sobieskiego, czy nie s to najpewniejsze dla

psychologa dowody, e w obozie nie byo dotychczas mowy
o detronizacyi Michaa , ani prowadzeniu „go Pawa'* na

tron? W opinii szlachty owoczesnej zarówno, jak w domy-

sach historyków naszych, Sobieski ponosi win przyjació

swoich, którzy zbyt swobodnie posugiwali si jego imie-

niem. Bo i trudno jest opdzi si podejrzeniom, jeli si

czyta w listach spóczesnych Morsztyna, wród brzydkich

pretensyj o 122.000 liwrów, e naleao je posa bezpo-

rednio Sobieskiemu, albo, e od niego zaley teraz zawi-

zanie konfederacyi wojskowej, i e on sam kaza o tern po-

wiedzie; albo w listach Bkowskiego i Jana Wielopolskiego

do Francuzów radosne wróby z owiadcze wojska i pewne

nadzieje rychej konfederacyi przeciwko „najgupszemu Pia-

stowi" ^). Dopiero po ustawieniu wszelkich sów i czynów

w naturalnym porzdku, wedle miejsca i czasu, uwydatni

si rzeczywista natura Sobieskiego — lepsza i szlachetniejsza,

ni wszystkich, z którymi go ycie sprzgo.

d) traducitur fides e) ius armatum Reipcae f) nulla in publicum

utilitate g) emeritorum stipendiorum h) authoritatem i) infringere. Dla

atwiejszego rozumienia zmieniem te w dwóch miejscach porzdek wy-

razów aciski, zbliajc do dzisiejszej budowy zda.

') Teka Lukasa XX: Morsztyn do Baluze'a z Gdaska 27go

lipca: Le cruel traitement, que M. Akakia m'a fait n'ayant dit mot de

Tayance d'argent, que j'ai faite par Votre ordre de sorte que M. Dubourg
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Dalej w instrukcyi zwraca uwag protestacya., e ze

strony województw „dobrze zasuone rycerstwo" bywa obda-

rzane przezwiskami upieców, zdzierców, tyranów, i doznaje

takiej nienawici, jakby nie byo teje Rzpltej synami. Znaj-

duje si te przypomnienie o niewypaconym odzie i zapo-

wied, e wojsko nie da si zwija pojedyczemi chor-

gwiami lub szwadronami, ale „wszystko w kupie czeka

bdzie restytucyi honorów wodza swego, sawy swojej przy-

wrócenia i krwawych zasug swoich zapaty". Dowiadujemy

si przy tej sposobnoci, e z powodu niewypaceni a naleno-

ci przy reformie, albo raczej przy zmniejszaniu wojska

„wiksza cz chorgwi zwinionych i teraz w subie Rzpltej

zostawa".

W Warszawie tymczasem dnia 9 wrzenia (1670) za-

cz si sejm 6-niedzielny od naboestwa i kazania ksidza

Pikarskiego znanego jezuity. Obiór marszaka odby si z a-

twoci i niezwyka ufnoci dla Lubomirskiego Stanisawa

starosty spiskiego, bo w cigu jednej godziny i ze zwolnieniem

go od skadania zwykej przysigi na wierne penienie urzdu:

prend peut etre a present pour friponnerie, quand on lui present un

compte de 122.000 livres en bon argent et d'autant plus qu'il dit d'avoir

seulement oui dire par votre ami, que tout ne montait a 10.000 ecus

(= 35 tysicy liwrów moneta gdask, lub 60.000 szelen)... Vous savez

qu'il ne tenait qu'a nous... de s'engraisser les mains a notre arrive6

a Dantzik et qu'on aurait tout fournir au Gr. Mareschal sans moi, la

personne qui y a le plus d'interet (k. 140). Tene do opata Paulmiers

z Warszawy 13 wrzenia : Le Colo de Tarmee se devait tenir le 5 du

mois. P. S. Bonnes nouvelles : la confederation est entre les mains du

Or. Marecschal et telle qu'il lui plaira et de toute Tarmee — on sam

kaza o tem powiedzie (k. 143). Wojewoda pomorski Bkowski z War-
szawy, piszc o konfederacyi, dodaje: „Piastus ad omnia stupidissimus"

(k. 145) Wielopolski do Paulmiers'a z Warszawy 19 padziernika 1670:

Summo fervore exercitus Dno Mareschalco fidem addixit et nuntios suos

ad comitia cum acribus mandatis dimisit, speramusque in dies confoede-

rationem stabiliendam (k. 146).
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widocznie chciano uczci w jego osobie pami Ojca Jerzego^

obrocy swobód szlacheckich w walce z intryg francusk.

ywio szlachecki wystpowa tu w gronej postawie n;i

obron króla, swego wybraca. Po ucaowaniu rki paskiej

i wysuchaniu propozycyj od tronu izba poselska zaraz od

pierwszych posiedze domagaa si wzbronienia miejsc w se-

nacie Morsztynowi i Grzymutowskiemu, jako oskaronym
o zbrodni stanu, oraz Avydania trzecich wici do Korony

i Litwy, powoujcych pospolite ruszenie na dzie 2 padzier-

nika pod Warszaw: nie na wojn z obcym nieprzyjacielem^

lecz dla powcignienia domowych wichrzycieli. Wici takie

wyszy z l<;ancelaryi niezwocznie. Skwapliwie te przyzwo-

lia izba na koronacy królowej w Warszawie, do czego^

niezbednem byo przywiezienie koron i klejnotów ze skarbca

krakowskiego. Wyznaczya 100.000 z. wiana, drugich lOO.OOO

przywianku jako opraw i 2000 dukatów rocznie jako dar

lubny (denativum nuptiale). Król wysa starost róaskiego
Wessla z doniesieniem cesarzowi, a podobno i z zaprosze-

niem na uroczysto ^).

Senat by bardzo nieliczny i bezsilny wobec nastroju

izby poselskiej. Jednake prymas Pramowski przyjecha d.

20 wrzenia^) z okazaym dworem swoim, wizytowa oboji>

królestwo i zasiad swoje krzeso najblisze tronu ; za nim

stan, jak zwykle, ksidz z wielkim krzyem srebrnym.

Ale splendory te nie osoniy go przed gwatownemi

oskareniami Dembickiego, posa i chorego sandomierskiego^

•) Theatr. Europ. X. s. 295, 296. Zawadzki s. 137— 138,

140— 141. Vol. Leg. V. fol. 50.

*j Moe przyjecha 18-go, wtedy bowiem by oczekiwany. Mayer-
b e r g w raporcie z d. 24 wrzenia 1G70 donosi cesarzowi, e odda wi-

zyt ze zwykemi ceremoniami d. 2 I-go arcybiskupowi, i namawia go do

zgody, lecz usysza mnóstwo zarzutów przeciwko królowi, z których jeden

by zapewne skierowany ku zyskaniu sympatyi Anstryaka. Pramowski

nazwa ^nieznona „tyrani" usuwanie królowej od wszystkich interesów

i od rozdawnictwa wakansów. Dawniej mona byo udawa si o pro-

tekcy do Cecylii Renaty i do Ludwiki Maryi; miay te one dochody

z szafunku aski : (!).
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który najprzód w izbie poselskiej poda do wiadomoci kole-

gów swoich, e Pramowski rozsya do wielu województwr

poza granicami swej arciidyecezyi pooonych, listy obwi-

niajce króla o amanie pacfów conventów, pobudzajce

szlacht do wypowiedzenia mu poddaczego posuszestwa.

Dnia 23go wrzenia izba [)oselska, przyszedszy na gór,

na spólne posiedzenie z senatem i cróem, prosia przez usta

swego marszaka, aby te listy odczytane zostay. Król przy-

zwoli, a wtedy jeden z posów sieradzkich czyta je poród

natonej uwagi caego zgromadzenia. Pramowski nie zmie-

sza si bynajmniej: z oskaronego przechodzc niespodzianie

do roli oskaryciela, pewny siebie, wygadany, a zdaniem

niektórych suchaczy wielce wymowny „najpi'zewielebniejszy

Arcybiskup" rozpocz swój gos z sympatycznego tonu: >Uro-

dziwszy si w tej Rzpltej równym kademu szlachcicem...

nauczyem si i nie bd si oducza mowy wolnoci a) tale,

jako natura wolnoci uczy: myle jak si podoba, wypo-

wiada to, co si myli, b) Nie zawadzaa c) wielkim wielkie-

go domu WKM. antecessorom ta wolno, cl) kiedy si kró-

lom panom swoim najswobodniej e) domawiali wolnoci

i prawa swego. Tak sobie i ja wró . e tem bynajmniej

nie obra /) Majestatu WKMci. jako w teje Ojczynie uro-

dzonego, wychowanego i ze stanu równoci g) na tym posa-

dzonego tronie. Wybaczysz h) WKM. tem snadniej... kiedy

na to wyszed od samego WKMci jubileusz... a ja wyzwany

zmuszony i) jestem powiedzie z okazy i przeczytanego listu

mego, którego ani si zapieram, ani si wstydz". Powo-

awszy si jeszcze na obowizek senatorski odwracania wszyst-

kiego, cokolwiek szkodliwego spostrzee (przewrotnie — bo

przestrzeganie i zapobieganie stosowao si do rad senatu?

lub do gosów sejmowych, nie za do wichrzenia po sejmi-

kach sposobem Zebrzydowskiego), Pramowski powtarza

a) non desuescam Libertatis stylum. b) sentire quae lubet dicere

quae sentias, c) Non oberat, d) eadem libertas e) liberrime /) non aflen-

dam g: ex aeualitate h) Indulgebis. i) provocatus stringor.
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Z wikszym jeszcze naciskiem wypowiedziane w owym licie

zarzuty. A zatem ^) co do tajemnego zastrzeenia w przy-

sidze na pacta conrenta wrcz zapyta króla; „A za tego

nie byo? Syszaem sam z wasnych ust k) WKM. P. m.

M-go pierwsza przy samym otarzu in puncto przysigi,

kiedy miaem ka na gow WKMci koron polsk ex

occasione Dyssydentów, którzy interesami swemi zaprztnieni,

1) pilnowali. I sta si by szmer m), w którym napominaem

WKM., aby nieustraszenie w) przysiga. Rzeke to WKM,
do mnie Avprost o): Wiedze to WM, e ja cum restrictione

mentis poprzysiga bd, bo jest niemoliwa;>), abym temu

mia i móg uczyni zado g-). Drugi raz z okazyi prowizyi

Królowi Jmci przeszemu (= Janowi Kazimierzowi) nalecej.

2) Co do przj^jcia orderu zotego runa, wywodzi, e „to

cacko, które na piersiach nosi raczysz" jest dowodem ligi

zawartej z ksiciem burgundzkim (ale taki nie istnia w Euro-

pie fizycznie oddawna), ligi nieprawnej, postanowionej bez

narady z Rzplt. 3) Co do maestwa z Austryaczka jedy-

nie to wytyka, e zawartem zostao bez sejmu, a nawet

bez naleytej rady senatu, zapewniajc z powoaniem si na

licznych wiadków, e do pacfów convent'ów by podykto-

wany warunek nieenienia si bez wiedzy Rzpltej
;
przemil-

cza za dyskretnie o winowajcy , który takiego warunku

nie wpisa; Królowej Jmci Pani Miociwej sypn komple-

mentów, bo „nam si z tego najjaniejszego domur) zawsze

nadaway królowe". Maestwo znów wprowadzio Icróla

w dugi, „których ma ju sysz, by napótora miliona,

przez co poczynasz nam ju by ciarem s) W.KMó".

Wspomnienie o przewidywanem daniu podatków na spat

poruszyo silniej ó chciwego dostojnika i zaprawio konice

mowy zjadliwsz gorycz. Zapowiedzia, e wygodzi pie-

nidzmi „nie bdziemy mogli"; a nie poprzestajc na tak nie-

h) ab ore proprio 1) attenti m) murmur n) iatrepide o) directe

p) impossibile q) by satis faciendo r) ex hac Augustisssima Domo

s) gravis.
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uprzejmej zapowiedzi, posun si do najdalszego kresu swa-

woli jzykowej, bo w zagmatwanych wyrazach nadmieni,

e król zapewne potrafi na niego uy „hiszpaskiej apteki"

czyli trucizny <). Po tak zuchwaej a nieuzasadnionej obra-

zie zakoczy znów wstrtn sodycz. „Jestem gotów wiad-

czy m) WKMci w kadej, póki ycia staje to), okazyi moj
yczliwo, zaprzysion wicie wierno u) i union prze-

ciwko Majestatowi Jego submisy. nie aujc nic, nawet

cobym mia droszego nad ycie a;) ^).

Podkanclerzy Olszowski odpowiedzia przeczeniami

w imieniu króla od tronu, potem, zasiadszy na swem sena-

torskiem krzele, mówi o niebezpieczestwach, zagraajcych

krajowi zewntrz. Z silniejsz argumentacy przeciwko

Pramowskiemu wystpi Dembieki i obarczy go wina

wszystkich nieszcz Polski, poczynajc a od wojny szwedz-

kiej. Ale gwatowna ta mowa oburzya biskupów, krakow-

skiego i kujawskiego, Trzebiekiego i Czartoryskiego. Pierwszy

uj si za powag urzdu prymasowskiego, drugi odwoa

) wyrazy te przytaczamy: ^Allegowano w podpisie, e Pacta Con-

venta salva dignitate utilitatibus W. KM. serrari powinne, nie jest to

zaprawd ratia'; a kiedy mnie ex ratione utilitatis WKM. nalee bdzie

migrare de vita, to zaraz zay Hiszpaskiej Apteki". Z nieznanego mi

tekstu ten ustp brzmi u ks. Korytkowskiego (Arcybiskupi Gniez' 1891.

t. IV, s. 161) nieco inaczej: „Czyliby w imi powagi i majestatu pa-
skiego nie mogo by, e ja lub kto inny, zawadzajcy królowi, dostaby

hiszpaski proszek, albo poszed na wiedesk inkwizycy ?" u) testari

w) dum vita suppetet v) sacratam fidema;) etiam quod vita carius habeam*

*) Zawadzki l-tl, 148— 157 opowiada w sposób moliwie naj-

korzystniejszy dla [Pramowskiego. Cfr. Theatr. Europ. X, 295—6-

Tekst polski gosu Pramowskiego znajduje si na str. 155— 159 w MS*

1282 jednej z wikszych bibliotek w Warszawie; jest wiarogodniejszy od

aciskiego w Arcanach Zawadzkiego, poniewa zawiera ustp o „hiszpa-

skiej aptece", stwierdzony w licie Sobieskiego. Dzie wygoszenia tej

mowy 23 wrzenia jest oznaczony wyranie w depeszy Mayerberga.
z d. 24: „heri". Zawadzkiego rachuba „X Calendas" „XI Calendas",

jest tak wadliwa z powodu nieumiejtnego posugiwania si starorzym-

skim kalendarzem, e nasun moe czytelnikowi myln dat 24 wrzenia.
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si do wspaniaomylnoci króla; std wywizay si propo-

zycye pojednawcze, a w kocu wród nawoywa sejmu

odbya si scena przeprosin, nie dajca si opisa dokadnie

i wiarogodnie. Spólczesny niemiecki sprawozdawca pisze, e
arcybiskup owiadcza gotowo przeproszenia w wyrazach

ogólnych (in generalibus: przeprasza o ile pobdzi w sdzie

swoim o zamiarach); e król dugo wzbrania si i ustpi

dopiero probom wikszoci sejmowej; e arcybiskup zbliy

si do tronu jak najpokorniej, z dostateczn szczeroci (mit

Ycrgnligender Sinceration) zupenie uagodzi i zosta te przy-

puszczony do ucaowania rki królewskiej. Dobrze wiadomy
rzeczy, ale powodujcy si wzgldami osobistemi i druku-

jcy po latach 25-ciu swoje zapiski Zawadzki pisze w stylu

dyplomatycznym: Powstawszy z miejsca swojego, JW. Arcy-

biskup, Prymas królestwa i pierwszy ksi przystpiwszy

do tronu i wykonawszy submisy w niewielu wyrazach, po-

zj^^ska przywrócenie do aski Paskiej (Regnantis meruit re-

conciliationem). Zaledwo wróci na swoje miejsce, gdy JW,
Pod kanclerzy, przy natonej uwadze wszystkich, uczyni we-

soe i przyjemne owiadczenie: „Naj. Król dodaje wawrzyn

do pków liktorskich nie wypisanemi na piramidach lub ko-

losach nazwami narodów zwycionych , lecz pogodzeniem

umysów obywateli i uspokojeniem Rzpltej. Znosi odrazu nie

tylko obraz, lecz i sam pami uraz. Przeto nie tylko przyj-

muje wielkiego Prymasa do zwykej aski i zaufania; lecz

obiecuje nadto wietnemu jego domowi bogactwa, zaszczyty

i yczliwo królewska". Ostrzej, a zapewne najtrafniej opi-

sa w raporcie do cesarza Leopolda Mayerberg, e Pramow-

skiego .przyprowadzili do tionu biskupi krakowski i kujaw-

ski , i sami prosili Naj. Króla, eby wszystkiego zapomnia

i eby chcia przywróci arcybiskupa do aski swojej". Na
to podkanclerzy odpowiedzia, e Król JM, powodujc si

askawoci i Avspaniaomylnoci, przebacza arcybiskupowi,

który mu koron woy na gow , ale ostrzega . e gdyby

si póniej ponowiy takie postpki, to ju pocignie go do

odpowiedzialnoci. Wtedy za danym przez biskupa znakiem
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^ircybiskup uciska podkanclerzego (amplexatus). Cay ten

jikt, zdaniem Mayerberga, nie zadowolni sejmujcych Sta-

nów, poniewa widziano, e „arcybiskup by cigniony ra-

czcj do tronu, ni sam szed"; i nie zna byo na nim a-

dnej skruchy, adnej pokory wzgldem króla ^).

Nie ulega wtpliwoci, e to pojednanie byo formal-

noci obudn. Nazajutrz i dni nastpnych rozprawiano o niej

t.ik niepochlebnie dla Pramowskiego, e woa odjecha do

swego owicza 28 wrzenia ^).

Sobieski
,
jako nieobecny na sejmie, móg tworzy so-

bie sad o tych zajciach jedynie z dochodzcych go kore-

sjiondencyj i doniesie , o których wartoci powemiemy

wyobraenie z nowin udzielanych onie: „Pisz mi dopieru-

si('ko z Warszawy, e skoro si tylko skupi pospolite ru-

szenia, zaraz po mnie maja posa; gdzie jeli nie stan,

pobra urzdy i wszystko. Bo lubo to nie wedug prawa,

oni teraz tak mówi, e to prawem, czego chce le peuple.

Ja za mówi i odpisuj, e tak bdzie, jak Bóg kae, który

mocniejszy ni to wszystko". W tym samym licie pisze

o proszku dyamentowym , którym miano go otru. Plotka

ta wysza podobno od Pramowskiego, poniewa w kilka

miesicy póniej, otrzyma od niego przestrog, „e po sta-

remu o jego zdrowiu myl". Mowa, przed chwila przyto-

cz(jna, wydaje mu si cudn (Mr. rArcheveque a fait des

mcrveilles dans sa haranigue), a scena przeprosin ukazaa

sie w nastpnych zarysach: „Chciano, aby by JM. X. Arcy-

biskup przeprasza Króla JMci, który (Arcybiskup) si tylko

pokoni u krzesa, a przeprasza nie chcia, mówic, e nie

mia o co. Stanli przy nim Jm. XX. kujawski biskup i kra-

*) Theatr. Europ. X, 296, Zawadzki, str. 155—156

l;iyerberg 24 wrzenia 1670 w H. H. u .St. Archiv. Kochowski
Klimakter IV, str. 103 i 123 powtarza zasyszane gawdy, e „zaniesiony

a do tronu prymas dla formy dotkn rki królewskiej pocaunkiem".

Jako podapnik krakowski obraca si wtedy w koach niszej szlachty,

a, w Warszawie nie by.

2) Zawadzki IGI, 103.
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kowski. Najgorszy na byl p. chory sandomierski, które-

mu te trzy rzeczy rzek Jm. X. Arcybiskup publicznie w se-

nacie: naprzód kiedy mu zadawa, e to jeszcze dawna fak-

cya francuska, odpowiedzia mu, e to fasz; o co tamten

bardzo uraony, e mu tak dobrze terminem moskiewskim

odpowiedzia, rzek a Mr. l'Archeveque: „em ci równy

w urodzeniu". On za: „Prawda, e urodzeniem, ale nie

cnot". Gdy za Jm. XX. biskupi prowadzili ]Vlr. l'Arche-

veque do krzesa królewskiego, woa p. chory, aby byl

do nóg upad królewskich. Ow, nie chcc wcale przepra-

sza, odpowiedzia , e cokolwiek czyni , to pewnie nie dla

twej brody". „Po swej tak dobrej i humorowatej mowie by
Mr. rArcheveque u króla na audyencyi" ^).

Wic ta mowa zuchwaa, wystpna, wykrtna i nielo-

giczna, te przeprosiny, nie licujce bd co bd z zuchwal-

stwem, a nawet z godnoci konsekwentnego i zasad grun-

townych czowieka , staa si dla Sobieskiego okazem m-
droci i cnoty; bezecny intrygant — prawym obroca praw-

dy, a w dodatku — osobistym jego dobrodziejem, donosili

bowiem posowie wojskowi w swoim raporcie, e „Jm Xi-
dza Prymasa wspaniaomylno (generositas) i tak gone
powiadomienie (informatio — przez mow!) Rzpltej, miesza

intencye na Wm MM. Pana; i wojska za przybyciem tu

naszem nikt le traktowa nie mie; bo i posowie sieradzcy

niby przypadkowo byli u nas, wymawiajc si, e ten arty-

ku (o odebraniu buawy Sobieskiemu) stan skutkiem na-

tarczywego (ad importunam instantiam), ale promowa aden
nie bdzie... Król JM za prywatnie animuje coraz mówic:

comprimam ja to (= zdusz). Wielu jednak rectificavit Jm
X. Prymas i ju coraz goniej o wolnoci mówi" -).

') Listy do ony z 24 wrzenia i 15 padziernika u Helcia cz.-

II. n-ry 17, 19, str. 203, 204, 205, 220.

*) Kluczy cki nr. 258, str. 555; data jest z pewnoci mylnie

odczytana lub przepisana 18 wrzenia, gdy wypadki, objte raportem, si-
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Ze rbacze nie znali si na machiawelizmie i nie umieli

oryentowa si wród zgieku sejmowego — to rzecz natu-

ralna. Przyjedali oni z pretensjami do „województw" czyli

do szlachty, gardujcej za królem, który wojska uj nie

umia, ani mu da si pozna. W liczbie posów znajdowali

si dwaj poszkodowani na interesie osobistym: pukownik

Maryan cibor Chemski, podstoli sandomierski, który traci

swój regiment przez skasowanie rajtaryi uchwa sejmu elek-

cyjnego, i genera- major wojska JKMci cudzoziemskiego

Ernest Denhof (Dinow, wedug wasnego podpisu) „dobrze

zasuony przez lat czterdzieci i kilka Rzpltej onierz'',

który otrzyma od kogo pozew do sdu zadwornego „o ka-

wa ziemi", to jest o królewszczyzn
,
posiadan spokojnie

ju od lat 5-ciu i).

Chodz tedy posowie koa wojskowego po Warszawie

w niechtnem i podejrzliwem usposobieniu: uraaj si na

marszaka nadwornego, e ich nie przyj, wymawiajc si

pilnym odjazdem do króla, a potem nie podoba si im za-

powied publicznej audyencyi bez poprzedniej prywatnej.

Odpowiadaj: „emy tu nie Kozacy, ani externi posowie".

Dogodzono im przez wyznaczenie prywatnej audyencyi. Ale

zatrzymano ich w marmurowym pokoju, dopóki nie przyje-

dzie podkanclerzy. Protestuj znowu, e to nie naley ani

do wiadomoci, ani do odpowiedzi JX. podkanclerzego.

Wic zawoano ich niezwocznie do pokoju królewskiego.

gaja do 2S-go, mianowicie wyrazy: „Wszak mielimy u Króla JMci pry-

watn audyency, dzi publiczn mie bdziemy", godzi si z dyaryuszem

sesyi z d. 27 u Zawadzkiego (str. 160): Data est ore .JU. Pro Cancellarii

declaratio : siuidem militares deputatiam adyenissent, brevem moram ne-

gotiis esse indulgendam, donec proxima luce (a wic 28 wrzenia) in facie

Reip. sua expedirent desideria. Audyencya jednake odbya sie dopiero

30 wrzenia.

^) Jest to wymienione w instrukcyi u Kluczyckeigo nr. 256,

str. 552. Nadto od Mayerberga (depesza 23 listopada 1669 w H. H. u.

St. Archiv w Wiedniu) dowiadujemy si, e Denhof by dawniej komen-

dantem gwardyi, a król Micha wysa go z regimentem do obozu, po-

wierzajc stra osoby swojej kawalerowi Lubomirskiemu.

Korzon. Sobieski. T. II. 27
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Mow mia Chemski. Po odpowiedzi wda si król w po-

ufa pogadank, co prawda, bardzo nie udatnie. Pyta:

Kdy wojsko stoi, czy pod Kamiecem, czy pod Trembowl;

wiele wojska i jak porzdne? Responsum: e cz chorgwi

na pasach pod Kamiecem; e dobre jak polskie, tak cudzo-

ziemskie. Król JM rzek, e mieli czas przez lat trzy mon-

derowa si, nic nie robic; oni za na to wrcz: e te nic

nie biorc. Pyta si nastpnie o Lybern, a gdy mu odpo-

wiedziano, e wojsko na hybernie poprzesta nie moe, de-

klarowa, e Rzpltej tak si podoba, eby nie inaczej tylko

hybern kontentowao si wojslco". Takie sowa byy nie-

baczne, nierozsdne, niesuszne i nielegalne, bo z jakieje

zasady, przez jak wadz wojsko miao by pozbawionem

odu? Nadto potrci niemdry król o draliwoci osobiste,

jako to: e owczy koronny t. j. ów poturbowany w rodzie

Zelcki przywaszczy sobie cz hyberny, cho nie onierz,

albo „e czemu ma by szczliwy pan hetman (Sobieski)?

czemu nie maja o nim mówi, gdy o mnie pisane byy ar-

tykuy? Kiedybym o sobie nie chodzi i nie mia po sejmi-

kach wszdy sobie yczliwych". Zreszt wymawia bardzo

JX. podkanclerzego i sam si wymawia.

Podkanclerzy nadjecha i równie „sam si wymawia"

i owiadcza si z przyjani dla Sobieskiego, z gotowoci

przysugi dla wojska. Szkoda, e spóni si, bo moe zapo-

biegby gadaniu niedorzecznoci przez „grzesznego Michaa".

Juci audyencya taka musiaa wywrze na onierzach

niekorzystne wraenie. Uwierzyli tedy „pewnym wiadomo-

ciom", powzitym „od wielkich ludzi", e Król JM 6 ty-

sicy rajtaryi cesarza JMci tu prowadzi i ku spiskim mia-

stom ciga; e sprowadzonych do Warszawy senatorów i

magnatów chce zgadzi i znie (delere et sufFerre), a dru-

gich przywie do wiecznej niewoli etc. Dowiedziawszy si,

e izba poselska wyznaczya deputacy do obozu
,
powzili

zaraz podejrzenie, e to jest sztuka, aby wojsko rozerwa.

Owiadczyli marszakowi sejmowemu, e „jeli tam do woj-

ska pojad posowie, i my z nimi jedziemy, poniewa tu
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nam nie dajecie wiary i... nie nie traktujecie z nami, któ-

rzy mamy dane od wojska penomocnictwo" ^).

Tymczasem podejrzenie ich byo wcale niesuszne. Jesz-

cze przed ich przybyciem, d. 20 wrzenia izba poselska, do-

wiedziawszy si z „gstych a wiarogodnych doniesie'^ o nie-

zadowoleniu wojska i hetmana wielkiego, o gotujcej si kon-

federacyi . postanowia na wniosek swojego marszaka, St.

Lubomirskiego, wysa Jana Tedwina podkomorzego dcrp-

skiego i Wadysawa Michaa Skoraszewskiego chorego po-

znaskiego do obozu z uspakajajcemi zapewnieniami-). W na-

pisanej tego dnia instrukcyi, kazano im zacz sw mow
od uprzejmej kontestacyi braterskich aSektów izby Sobie-

skiemu i wdzicznoci publicznej za ótiary ze zdrowia i kosz-

tów, jakie ponosi, czuwajc nad bezpieczestwem Ojczyzny,

nastpnie mieli najmocniej zaprzeczy „ponnym i od prawdy

dalekim gosom . jakoby z dwóch , które Jm ma urzdów,

o abrogacri jednego'^ ktokolwiek myla; a przytem wyra-

nie zapewni, e i król, i caa Rzplta uznaj go za pierw-

szego midzy obywatelami najznakomitszych imion , e na

obu urzdach utrzymaj go, póki mu Niebo ycia, oby naj-

duszego! uycza bdzie, ^^'ojsku „pi'zy oddaniu chci na-

szych yczliwych" i uznaniu wielkich jego zasug owiad-

czy, e na tym sejmie, który po dwóch rozerwanych doj-

dzie zapewne do szczliwej konkluzyi. Rzplta okae wdzi-

czno naleyt, a nie zamierza bynajmniej ani zwija wojska,

ani exkludowa od hibern, ani „oddala od onierskich mie-

siców" (t. ]. nadawania tych królewszczyzn, które zawakuj
we wrzeniu, padzierniku, listopadzie i grudniu wedle kon-

^} Kluczy ki nr. 258, str. 55(5— 558.

^j Zawadzki s. 145: Sequenti luce (VIII. Cal. Sept. = '20 wrze-

nia)... exercitum quoque Regni legatione adeundi singulis ex Nationibus

(t. j. Wielkopolski i Maopolski) officium pro Kep. imposuit. Festinatae

hujas legationis occulta necessitas suberat, cum crebris neque falsis con-

staret nuntiis, militares copias in seditionem paratas erumpere. cujus ca-

put non ali(iuis e fece populi, sed nobilissimus fama et authoritate i^t. j.

Sobieski) pararetur.

27*
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stytucyi 1662 r.}. Zapata jest ju zarzdzona po wszystkich

województwach: zalegy od bdzie wypacony niezawodnie.

Prosi tylko o skromne wybieranie chlebów zimowych. Wszy-
stko to byo wypowiedziane w najgrzeczniejszych wyrazach

z licznymi komplementami, z baganiem i zapraszaniem do

zachowania wiernoci Panu (królowi) „pospou z nami". Je-

dnem sowem, poselstwo to miao przemawia wcale nie tak^

jak mówi król Micha na owej audyencyi prywatnej ^).

Niemniej bdne pojcie wytwarza w swoim umyle
Sobieski o sprawie Grzymutowskiego i Morsztyna, która go

tak ywo obchodzia, e d. 1 padziernika pragn, aby si

zawizaa konfederacya w obozie ku obronie tych „przyja-

ció" -). Ze zgorszeniem donosi onie: „jako JmP-m pozna-

skiemu i podskarbiemu zasiada w senacie nie pozwolono

i jako nie da^ysz^^ mandatu Jmp. podskarbiemu, sadzi go

nad prawo i zwyczaj chc". „Jako delator nie ma adnych
dowodów contr Mr. poznaski et trósorier i jako chc roz-

praw odoy do pospolitych rusze, eby ich tam w kon-

fuzyi pozabijano, i jako znowu innego delatora szukaj, aby

ostatek poczciwych ludzi wygubi". O kilka za wierszy

wyej napisa, e podskarbi posany do Krakowa po klej-

noty i korony. Nie przyszo mu nawet do gowy, e wra-

cajcego z klejnotami pospolite ruszenia zabija chybaby si

nie omieliy. Wreszcie 15 padziernika dowiedziawszy si,

e „p. podskarbiego... ju na tym sejmie sadzi nie bd"^
wynajduje takie tlómaczenie: „Wszyscy si na to zgodzili,

i najwiksi jego nieprzyjaciele, bo si spostrzegli, eby si

i na nich to potem przydao.... X. podkancler/y, najwi-

kszy przyjaciel p. podskarbiego, najgorszym si dla niego

pokaza" ^).

*) lastructia Tadwinowi i Skoraszewskiemu u Kluczyckiego

nr. 259, str. 559— 562.

^) List do ony u Helcia str. 204: „On espere, que 166 (la

confederation) sera faite dans deux ou trois jours, a tout hasard, parce

que le temps nous presje et la pert de nos amis".

Sj Hel cel cz. II, nr. 17, s. 203, nr. 1«, s. 204, nr. 19, s. 205.
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Tymczasem rzeczywisto skadaa si z innj^ch , nie-

znanych Sobieskiemu faktów. Morsztyn w licie do opata

Paulmiers przyznawa si, e gównera jego przestpstwem

byy listy Baluze'a i wywiezienie tego agenta francuskiego

z Warszawy; przewidywa na pocztku sejmu, e bdzie

musia zapewne zmyka do Prus Ksicych, jak szelma ^).

Nie potrzebowa jednak zmyka, poniewa na pierwszych

posiedzeniach zaatwiano spraAv koronacyi królowej w AVai'-

szawie. Jako podskarbi trzyma on w rku jeden z siedmiu

kluczów od koron i klejnotów koronnych, którego niepodo-

Ijna byo odebra od niego przed ukoczeniem procesu: wic
wyjecha do Krakowa razem z innymi deputatami pospie-

sznie, przed 23 Avrzenia -'). W jego nieobecnoci zatem to-

czyy si przez kilka posiedze rozprawy o zoeniu sdu
sejmowego i o rozpoczciu procesu, on jednake zawczasu

urzdzi szelmowsk sztuczk do zahamowania procedury.

Wiedzc, e w sprawach o zdrad kraju prawo nakazywao

dorczenie mandatu czyli aktu oskarenia na 6 tygodni przed

sejmem walnym, przekupi patrona nioscego mandat, a skut-

kiem tego nie nastpio dorczenie we waciwym czasie ^).

Gdy mimo to na posiedzeniu d. 2 padziernika marszaek

sejmowy zamianowa 12 deputatów do sdzenia, brat oskar-

onego, waleczny onierz Morsztyn , ten sam podobno, co

niegdy „w Zbaraskim siedzia okopie", stan w izbie po-

selskiej, pad przed ni na kolana, uprosi sobie gos u mar-

szaka i aonie zaklina, aby nie wyznaczano procesu su-

*) Teka Lukasa XX. k. 143, list z d. 13 wrzenia 1670: „Je

suis poarsuivi; je n'entre au senat, et serai peut-etre contraint de me

sauver en coquin dans la Prusse Ducale. Mon crime principale sont les

lettres de Baluze et de l'avoir sauve de Varsovie".

^) Zawadzki s. 148 Thesaurarius Kegni pro munere officii sui

Cracoviam pro insignibus Kegni adferendis abierat — X-mo Cal. 7-bris.

^) Z a w a d z k i s. 147. Wyzna to delator wojewódzw wielkopol-

skich Trbczyski (Trobcinscius), uskarajc si na swego wanie pa-

trona i uprasza izby o zawieszenie prawa w tym wypadku ; nie zdoa

jednak uzyska po dugiej dyskusyi d. 21 wrzenia.
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marycznego z pogwaceniem prawa. Ponowi te zalclcia na-

zajutrz z paczem rzewnym, a gdy instygator Isioronny prze-

oy wiell wag i zacliodzce naruszenie warunlcu prawa

o zdradzie: liról, cliocia przed para tygodniami zapowiada

e rozda urzdy i starostwa Morsztyna godniejszym zaufa-

nia osobom, teraz naradzi si z piecztarzami , senatorami

i deputatami sadowymi, zebra gosy i, stosujc si do zda-

nia wikszoci , liaza obwoa odroczenie sdu do nastpnego

sejmu ^).

Domyla si wolno, e instygator koronny przemówi

przeciwko interesowi oskarenia cliyba nie z zapau do strze-

enia formalnoci prawnych , zwaszcza
,
gdy podkanclerzy^

a wic piecztarz i stró prawa, wyrzek si przyjani i ko-

leestwa z Morsztynem, podajc mniej dla niego dogodny

wniosek. e dziaay tu wpywy monowadcze i wzgld na

Sobieskiego, owieci nas list, do niego pisany przez Trze-

bickiego biskupa krakowskiego z Warszawy 15 padziernika

Av odpowiedzi: „Z listu WMMM. Pana, de data 8 Octobris

pisanego z obozu, widz, e WMP. jest bardzo sollicitus

o sprawie JMP. podskarbiego kor., która nie tak ostro, jako

si byo zanioso, jest sdzona, bo liber a termino (= wol-

nym od stawiennictwa na dniu wskazanym) jest pronuntia-

tus, e ( ^ poniewa) nie by legitime citatus (= prawnie

pozwany) i lubo w dekrecie dooono: salva citatione (= z za-

strzeeniem pozwu póniejszego), czas to jednak uleczy (!)y

e bdzie wolny ab injusta objectione (= od niesprawiedli-

wego zarzutu!!). 12 Octobris bya sdzona ex dilatione (
=

z odwoki) sprawa JPana poznaskiego; za nim 14 gosów,

ale przekreskowane i kazano iuramento evadere (= oczyci

*) Zawadzki str. 108, 172. Mayerberg 17 wrzenia i670

wiedzia, e podskarbstwo byo obiecano St. Lubomirskiemu, mar.szakowi

sejmowemu, a starostwo kowalskie braciom Olszowskiego. Pomylny obrót

sprawy przypisuje kótni, jaka wynika pomidzy Olt^zowskim podkancle-

rzem kor. i Pacem kanclerzem lit. oraz przekupieniu najzawzitszycli po-

sów. Morsztyn ju przed wyjazdem chodzi z weselsza twarze i dobra

fantazya.
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si przysig na przepisan od sdu rot i poprze ja 6-ciu

wiadkami stanu szlacheckiego) ^).

Grzymutowski, któremu winszowa mona byo si y-
wotnyci organizmu, nie stawi si na pierwsze wywoanie

sprawy swojej i podpad wyrokowi zaocznemu, potem zgosi

zi przez patrona i uzyska moliwie najpomylniejszy dla

siebie wyrok ewazyi, o którym Trzebicki wspomnia. Ale

przepisana do odprzysienia si rota bya zredagowana tak

cile i szczegóowo, e, majc na sumieniu jakkolwiek

win wzgldem króla Michaa, nie mógby jej wykrztusi

aden czowiek , wierzcy w kar Bosk za krzywoprzysi-

stwo 2). Wic te Grzymutowski wynalaz dogodniejszy dla

siebie argument w stylu morsztynowskim o niewanoci man-

datów, wydanych bez wiedzy marszaka Avielkiego koron-

nego, i machn od razu do ókwi pod opiek Sobie.skiego,

nie jadc wszake do obozu, eby nie cign na siebie

zarzutów o konszachty z wojskiem. Nie omieszka te ode-

zwa si i do Trzebickiego w tonie zgnbionej niewinnoci.

Uskara si przed nim na „przewlekanie sprawy" z powodu

wprowadzenia do akt nowego dokumentu , mianowicie: cy-

frowanego listu ministra francuskiego de Lionne'a do Balu-

ze'a. „Jakiemi cyframi Baluzowemi u>Muj mi pokona.

Ja Liona, Baluza ani Akakii nie znaem i nie znam.... po

francusku nie umiem: jako mi maja te cyfry pokonywa?
Jakobym w zym zamiarze uda si do wojska i to fasz.

W obozie nie postaem..., zbliyem si do JMP. Marszaka

W. K. nie bez racyi prawa.... proszc, aby zaradzi rod-

^) MS. C z a r t o r. nr. 3487, str. 385 pochodzcy z archiwum

Grzyrautowskiego.

") Podug T h 6 a t r. E u r o p. X. s. 297 rota zawieraa nastpne

punkty: 1) e przysigi na wierno królowi nie zama, 2) e przeciwko

wolnej elekcyi nie zmawia sie z cudzoziemcami, 3) e wyda klucz cy-

frowy i wytómaczy listy Morsztyna, 4) e nie bra zagranicznych pie-

nidzy, 5) e do Gdaska jedzi jedynio w celu dobra powszechnego,

6) e przeciwko królowi nic nie knu. 7) e adnych korespondencyj

i konspiracyj przeciwko Kzpltej nie prowadzi, 8) e nie wie o adnych

knowaniach, 9) e nie oszukiwa króla.
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kami pokojowymi tak wielkiej, jak cierpi, krzywdzie, bo
nie darmo chciao mie 1658 r. prawo, aby bez wiadomoci
marszaka nie dawano mandatów" ^).

Przejadlva ta wywoaa rzeczywicie pewny popoch
w izbie poselskiej, a dla Grzymutowskiego taki skutek spra-

wia, e móg pokaza si w Warszawie po zakoczeniu sej-

mu, stawi si w grodzie niby dla wykonania przysigi

w pewnej chwili , kiedy nie byo deputatów, wyznaczonych

do odebrania jej: wic poda o tem do akt swój manifest

i na tem spraw zakoczy. Miecz sprawiedliwoci sejmowej

okaza si tedy mniej ostrym od szabel sejmikowych 2).

Sobieski
,
jak widzimy, duo przyczyni si do uwol-

nienia przyjació - spiskowców od zasuonej kary, ale bez-

wiednie prawie, bo zostajc pod wadz bdnych wyobrae
o istocie ich czynów i znaczeniu wytoczonych im procesów,

które pojmowa jako zamach na osoby, jako usiowanie do

wytworzenia tyranii, nie rozumiejc ani domylajc si, e
byy koniecznym aktem skarcenia wielkiej zbrodni stanu,

mianowicie: wywracania najwyszej wadzy narodowej przez

zmow z potg cudzoziemsk.

Byo to nastpstwem obdu stronniczego, e tak mal-

kontenci, jak obrocy Michaa podejrzew^aj siebie wzajemnie

o denia dla wolnoci zgubne, gdy jedni i drudzy w jedna-

kowej niemal mierze przyczyniaj si do niszczenia organów

rzdu narodowego, do zwikszania anarchii, zdobywajc si
tylko na rodki gwatowne w ostatecznoci, jak chop pod-

piy, gdy mu cierpliwoci zabraknie i uderzy ssiada konic
po gowie.

') List do biskupa krakowskiego d. 20 padziernika 1070 z ó-
kwi w MS. Czar tor nr. 3487, s. 387, 388; przetumaczyem makaro-

nizmy: conantur mi convincere, maa intentione, aby succurrat mediis

civilibus tantae... laesioni, sine scitu. O wprowadzeniu listu de Lioane'a

i wyroku Zawadzki s. 184, 18t5— 188. Wzmianka w licie Sobieskiego

do ony z d. 22 padziernika 1G70 u Helcia cz. II, nr. 20, s. 206.

^) T h e a t r. Europ. X. str. 299.
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Jednym z takich rodków byo cignienie pospolitych

rusze pod Wai^szaw dla odstraszenia jakiego magnackiego

jurgieltnika od uycia liberum veto, a ta sama izba, która

wydania trzecich wici zadaa, nie potrafia powzi adnej

uchway d. 17 wrzenia, kiedy wniesiony by nie wiem ile

razy od lat ll-tu ponawiany i przerabiana^ projekt zamyka-

nia obrad sejmowych p. t. de modo concludendorum consi-

iorum i). Jeszcze Sandomierzanie stali pod Sieciechowem,

Lublinianie pod Chodelem, a Litwini zjedali si na swoje

popisy, gdy poselstwo wojskowe wywodzio skargi na przer-

wanie komunikacyi pocztowej i na trudno w przysaniu

wiadomoci. Potem Sobieski ali si przed on, e do War-

szawy „przejazd bardzo trudny; po gocicach trzs i listy

bior". „Jaka konfuzya! Jako aden mówi wolnie nie mie...

Konstytucye takie stawiaj, jakich sam dwór chce i potrze-

buje. Midzy innemi i ta ma stan, e si ju cyframi nie

ma godzi pisa; a tu ich w listach bez podpisów nam umyl-

nie przysyaj, eby nas jako podchwyci i obwinie". Za-

cza jeden z takich listów i prosi , aby go odcyfrowano

w Paryu, gdzie ich tak wiele „de beaux esprits" -]. W rze-

czywistoci ani konstytucya zapowiedziana nie stana , ani

trzsienie po gocicach nie zatamowao tajemnej korespon-

dencyi. Co wiksza, nowy emisaryusz francuski, opat Paul-

miers, przebywa bezpiecznie w granicach Polski i wkrótce

puci si w podró z Gdaska a do ókwi i Jaworowa.

Tyle mona przyzna skutecznoci obozowaniu kilku

(bo nie wszystkich bynajmniej) województw pod Warszaw,
e obrady sejmowe szy skadniej i e si odbya koronacya

królowej przyzwoicie, acz skromnie.

Zjecha na t uroczysto najmniej spodziewany mal-

kontent — arcybiskup Pramowski. Jakeby móg opuci
sposobno publicznego popisywania si ze swem prymaso-

») Zawadzki 139.

^) Kluczy cki nr. 2j8, str. 5ó4. Hel cel cz. II. str. 206, nr.

-22, str. 207.
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stwem! Znajdowa si przecie nuncyusz Nerlii), który

mógby go zastpi. Z polsliich bislcupów w obrzdzie ucze-

stniczyli dwaj tylko: Czartoryski i Olszowski; to warto byo
utrze nosa temu ostatniemu, temu doradcy zaufanemu króla.

Droga z pokojów zamkowych do kocioa w. Jana, a^

do otarza bya wysana kirem biaym i czerwonym we trzy

rzdy. Pomidzy szeregami gwardyi szli posowie, senatoro-

wie, dwaj marszakowie z podniesionemi laskami , miecznik

kor., król w koronie, z berem i jabkiem, podtrzymywany

przez dwóch biskupów, a wreszcie królowa, jeszcze bez ko-

rony; prowadzili j nuncyusz i ambasador jej brata hrabia

Schafgotsch, umylnie na t uroczysto zesany. Po uko-
czonej ceremonii rozrzucono midzy lud pamitkowe liczmany

(jetons), na ulicach wytoczono beczki z piwem i wódka, za-

stawiono woy i inne misiwa pieczone. O godzinie 4 zacza
si na zamku uczta, na któr otrzyma zaproszenie bawicy
ju od 10 padziernika ambasador holenderski, wielki pen-

syonarz Hollandyi , waciwie jej pierwszy minister a zna-

komity uczony, Jan de Witt. Wprowadzi wespó z Schaff-

gotsch'em królow do sali bankietowej. Posadzono go przy

stole królewskim, na „teatrum". Za to nuncyusz nie chciat

zasi przy tym stole, demonstrujc si av ten sposób prze-

ciwko „heretykowi" i odjecha do domu. Nazajutrz król do-

siadywa w izbie sejmowej a do zmroku. Ognie sztuczne

(fajerwerk) byy zakoczeniem caej parady dla tumów 2)^

') Przyjecha ju d. 20 wrzenia, jak zanotowa Mayerberg;
3szy z d. 24 wrzenia 1670.

*) Theatr. Europ. X. s. 297-298. Mayerberg 24 wrze-

nia l^^TO. Diarium Europ. 23 Thcil s. 145: Die Koniginn in Be-

gleitung J. Exc. des H. Grafen Sschafgotscli zur Eechten und des bol-

landischen Ambassadeurs Herren de Witte zur Lincken hinauf in dea

grossen Saal., da man sonst Comodieu zu spielen pflegt, gegangen. Uczta

miaa trwa do 4 zrana. Najdokadniejszym jest opis holenderski w bro-

szurze p. t. Relatie van de Ceremonien ais andersints de Krooninge

van de Koninginne van Polan Tot Warsów den 19 October 1670. Fns

Graven - Hag.. By Jacobus Scheltus... Egzemplarz w Rapperswylu. Ni©

zdoalimy wszake sprawdzi, czy to by pensyonarz de Witt, czy który
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Królowa znajdowaa podobno si w stanie bogosawio-

nym, lecz ulega nieszczliwemu wypadkowi. Wracajc z we-

sela swojej panny dworskiej Zenowiczówny, zalubionej woje-

wodzicowi czyckiemu, upada przy wsiadaniu do karety i

spdzia noc bezsennie av bólach, które nie ustay odtd, a
do S-ffo dnia, a 29 listopada, midzy 3 i 4 godz. zrana nast-

pio poronienie. Pód by pci „lepszej, mzkiej". Tak donosi

Mayerberg cesarzowi, tak te zapewniali regalici; ale mal-

kontenci twierdzili , e Królowa Jej Mo „zdrowiusieka

przez kilka tygodni w niemaej tsknicy lee musiaa z woli

Króla". Przy tronie elekcyjnym w Polsce sprawa poogu nie

moga mie takiego znaczenia, jak w Anglii, gdy w r. 1688

wrogowie rozgosili , e nowonarodzony Jakób by podrzut-

kiem. Tylko wic dla uregulowania kroniki skandalicznej

usiowalimy dociec prawdy, lecz dowodów stanowczych nie

znalelimy. Wprawdzie Mayerberg jest ródem wysoce urz-

dowem i w imieniu cesarza skada po kilku tygodniach

kondolency królowej, ale nie sprawdzia si jego pociesza-

jca przepowiednia, e po tem poronienia nastpi pomyl-

niej sza cia, bo w drugiem dopiero maestwie z Karolem

Lotaryskim Eleonora powia 5-ro dzieci. Brak nam zreszt,

orzeczenia lekarzy \).

Sejm by naraony na rozerwanie d. 22 padziernika

przez prymasa Pramowskiego, gdy z powodu poruszenia

listu jego do Kochanowskiego i sów napominalnych ,
wy-

z jego braci. Na liczmanach napis : Eleonora Maria Josepha R. P. M. D. L.

Ferdinandi III. filia, Leopoldi I. germana Imperatorum, feliciter coronata

Varsaviae 1670 13 Octobris. Chrapo wieki 218. Zawadzki 196.

*J Mayerberg 26 listopada i 3 grudnia 1070 w Haus- Hof-

u. 8taats-Archiv w Wiedniu. O poronieniu d. 28 listopada 1670 dowie-

dzia si ju po wyjedzie z Warszawy Chrapo wieki (224, 225)

z listu X. Tyszkiewicza i z opowiada przejedajcego kozaka królew-

skiego. Wie take Theatr. Europ. X. str. 300 i D i a r. Europ.
1. 23, s. 203 z podaniem powodu, e królowa upada, tacz-ne na weselu

u Les^zczyskiego i potem drugi raz, wsiadajc do karety. Zaprzeczaj

temu E.Korbitantiae ad correcturam Seymu z d. 29 czerwca 1672 u Klu-

czyekiego str. 994.
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rzeczonych przez staruszka Warszyckiego, kasztelana kra-

kowskiego, wyszed woajc: „opprimor in libera voce!"

(jestem pozbawiony wolnoci gosu). Wybiegli za nim bi-

skupi i przyprowadzili na powrót, a król, zawoawszy obu,

t. j. Pramowskiego i Warszyckiego do siebie, pomiarkowa

ich do tyla, e przynajmniej sowa dobre dali i).

Po zaegnaniu tego ostatniego niebezpieczestwa sejm,

ju przeduony po za okres 6-niedzielny, pracowa pilnie

zasiadajc po godzin 18, a na ostatku „przez ca noc nie

wstajc", a dobieg do szczliwej konkluzyi. Dnia 1 listo-

pada o godzinie (i rano po nocy bezsennej marszaek Lubo-

mirski wygosi radonie mow poegnaln.

Otó ukazao si nareszcie imi króla Michaa w Ksi-

gach Praw; jego atrybucye i tytuy królewskie otrzymay

ostateczn legalizacy. Jaki praAvdziwy czy udany ojciec

ze stronnictwa malkontentów robi wyrzuty synoAvi swemu,

posowi niewiem jakiej ziemi, e przyczyni si do obalenia

swobód narodowych. „Dalicie królowi pospolite ruszenie

w rk, nie opisawszy go. Teraz tak wiele Icrólów, jak wiele

krewnych w domu królewskim zostawilicie, z których nie

sam Xi Dj^mitr lub Konstanty, którzy to teraz na was

wystraszyli, panowa pospou z królem bd, ale i tak wiele

pobocznych krewnych... Otworzylicie szerokie wrota supre-

mo iuri et absolutae potestati (najwyszemu prawu i nieogra-

niczonej wadzy), pozwoliwszy królowi zawiera pacta z po-

stronnymi, czyni ligi, pienidzy zaciga... Drugiego sejmu

ju za dwadziecia lat nie potrzeba. Z polskiego sejmu nie-

miecki do Warszawy sprowadzilicie... kiedycie wojska tego,

które teraz jest, zapomnieli, tem samem do desperacyi ono

i z hetmanem przywiedzione" -).

Obawy i postrachy bezimiennego malkontenta byy

^) Ch ra p o w ic k i 219. Zawadzki 204 — 205, jak zwykle

osaniajc Pramowskiego, powiada, e powszechna nagan cign War-

fizycki, który uy wyrae obraliwych, niby artem
2) MS. Ord. Krasiskich nr. 490, s. 139-145: List do syna

od ojca na sejm w Warszawie.
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czfizem urojeniem , i nie sprawdziy si w rzeczywistoci.

Lgy si one w podejrziwoci i niepolcojacli dotnitego clio-

rob spoeczn umysu. Ucliwalone teraz lionstytucye ubez-

pieczay a nadto starannie zasad , czyli „warunek wolnej

elekcyi" i najcilejsze wykonywanie pactorum conventorum,

a jeli nazway malkontentów wrogami ojczyzny i zdrajcami

stanu (pro hoste patriae et perduelli), groc powstaniem na

nich i sdem kryminalnym, to wanie za wywracanie wol-

nej elekcyi, za „zepsowanie praw i swobód pospolitych" ^).

Zaradzay one najpilniejszym zaledwo potrzebom pastwo-

wym i zapobiegay zupenemu rozprzeniu Rzeczypospolitej,

która wród abdykacyjnych i elekcyjnych mieszanin bya
pozbawion zarzdze gospodarczych i prawodawczych od

sejmu jesiennego 1667 r. Do tego te sejmu wci odwouj
si, naprawiajc kilka popenionych wtedy bdów. Tak np.

oddawszy starostwo krosieskie exulantom, zapowiedziay,

e „ju to dyploma A. 1667 adnego napotem sejmu trudni

nie bdzie, które... in toto kasujemy" '^). „Przebaczenie woj-

sku uraz Rzpltej " cigao si do krzywd
,
poczynionych

przed dniem 25 sierpnia 1667. „Uspokojenie w zatrzymanej

pacy niektórych puków" nie odwoywao wprawdzie usta-

nowionego w 1667 r. porzdku pacenia odu „rozebranym

chorgwiom" przez województwa i ziemie koronne: ale przy-

najmniej postanawiao, aby „zatrzymane zasugi niemieszka-

nie wypacone byy" ^).

Najznaczniejsz zasug tego sejmu byo podwojenie

okrelonej w 1667 r. 12-tysicznej liczby wojska koronnego.

W konstytucyi, opatrzonej numerem 12, czytamy: „Chcc
przyczyni si Rzpltej , aby od wszelakich niebezpieczestw

') Vol. Leg. V. fol. 50, 51.

-) V o 1. L e g. V. fol. 74 w Konstytucj^ach W. X. Lit. (nie pagi-

nowanych w edycyi pijarskiej, za w edycyi Ohryzki na str. 51). Oby-

watele wdztw smoleskiego i poockiego oraz powiatu starodubowskiego

otrzymali wprawdzie potwierdzenie dyplomata 1667 r., lecz niezwocznie

mieli by obdzieleni dobrami przez wyznaczonych ad hoc komisarzy.

^J V o 1. Leg. V. fol. 65, 66.
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zostawaa obwarowana, tedy do wojska tego, na wojewódz-

twa, ziemie i powiaty rozebranego, kade województwo, zie-

mie i powiaty tyle drugie, jako teraz pac, wystawi naj-

dalej w pierwszych dniach maja obiecuj. Sposób za spo-

rzdzenia i wystawienia tego onierza , a oraz obmylenia

mu realnej przynajmniej na dwie wierci zapaty do braci

sobie na sejmiki bior^l.... W razie za przeduenia wojny

zachowuj sobie województwa sposoby dalszego zatrzymania,

albo te bdzieli si zdao, wedug potrzeby przyczynienia

tego onierza... Take województwa i powiaty, które, dla ro-

zerwania sejmików, posów na teraniejszy sejm nie wypra-

wili, do tej aukcyi i wyprawy wojska zarówno nalee bd".
Do obliczenia i wypacenia zalegoci dawnemu onie-

rzowi , sigajc wstecz a do roku 1658, wyznaczy sejm

czterech senatorów (biskupa Wierzbowskiego, W. Reja wo-

jewod lubelskiego, Kretkowskiego i Zboiskiego kasztela-

nów); nakaza obra na sejmikach relacyjnych deputatów

od stanu rycerskiego, po jednemu z kadego województwa

i ziemi', a ci wszyscy, zjechawszy si do Radomia na dzie

27 lutego 1671 r., mieli zasi przy Hetmanach i Podskar-

bim koronnym jako „Trybuna Radomski do zapaty woj-

ska", odebra rachunki i pienidze od wszystkich poborców,

-a nastpnie zapaci „naprzód W-rau marszakowi i hetma-

nowi w. k. (Sobieskiemu) na ujcie Ordy pod Podhajcami

liuidi debiti, take wojskom polskiego i cudzoziemskiego

zacigu, a mianowicie polskim zwinionym chorgwiom" ^).

Podatki, potrzebne na pokrycie caej tej operacyi, zo-

stay zadeklarowane przez województwa w rozmaitych po-

staciach: dwanaciorga poborów, 14 tu a do 27-miu pody-

mnych z pocignieniem ydów do pogównego, kupców do

-donatywy, na Litwie Tatarów do pogównego. z podwysze-

niem ca, donatyw kupieckich i t. p. Chlubn otiar na

wzmocnienie artyleryi litewskiej uczyni Pac Micha , het-

man w. litewski i wojewoda wileski, oddajc „wiecznemi

1) Vol. Leg. V, fol. 57, 58.
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<}zasv" dobra Gieranony i Lipniszki „za wasne pienidze

swoje nabyte i z niema spez po zrujnowaniu nieprzyja-

cielskiem restaurowane, wystawieniem prochowni i inszych

necessitatuni usui publico wygodnych, podniesione" ^).

Dlaczegó wic wojsko koronne posów, przybywaj-

cych od króla i sejmu do obozu
,
przyjo w swem kole d.

21 padziernika szorstko?-). Mona to jeszcze wytómaczy
data wczeniejsz od uchwa, zapadych dopiero na ostatnich

posiedzeniach: wojsko dorczyo posom rejestr województw,

zalegajcych w wypacie, mogo wtpi o rzetelnoci patni-

czej
, a niecierpliwio si przykrem obozowaniem na niegu

i mrozie, który przedwczenie w owym roku zacz doku-

cza. Ale kto przysa do obozu dnia o listopada faszyw
•wiadomo, e „si ju sejm koczy, a adnej wojsko nie

odnioso satysfakcyi ? Wielka tedy staa si mieszanina. Za-

raz na ko siada chcieli i sprzysiga si.... W pitek

przyszy t. j. 7-go... wychodz w pole na popis, i tam si

sprzysiga maj". Sobieski dodaje, e powstrzyma ich od

sprzysigania si acz z wielka trudnoci , w przypisku je-

dnak cyfrowanym dodaje o swojem rozpaczliwem pooeniu

i pokada nadzieje wanie na spodziewanem sprzysieniu

wojska. Ale to sprzysienie do skutku nie doszo w pitek

z powodu opozycyi Jabonowskiego wojewody ruskiego i pu-

kownika Polanowskiego. którzy domagali si zastrzeenia

w rocie przysigi, e wojsko nic przedsibra nie bdzie

przeciwko wolnie dokonanej elekcyi, czyli przeciwko wolnie

obranemu królowi. Szczególnie Jabonowski kad nacisk na

') V o 1. Leg. V. nr. 5, wydania Ohryzki str. 49, w piarskiem za
nie ma paginacji.

-) List do ony •22 padziernika 1G70 u Helcia nr. 20, s. 205:

„Jara dzi wielce zabawny i zniewczasowany wczoraj koem, któremy

mieli i audyency.'} posów od Króla JMci, Senatu i poselskiej Izby, z któ-

rych pierwszym posem jestX Jm Czartoryski wwda woyski" ; a wic
byo to ju drugie poselstwo. Jak byli przyjci Tedwin i Skoraszewski?

Sobieski nie wspomnia, chocia naleao si spodziewa po wzmiance

w nrze 18, str. 204. Chrapo wieki (121) pod d. 28 padziernika za-

pisa: „Czytano list od posów... wojsko durius ich przyjo".
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to, e wykona przysig wiernoci poddaiiczej Michaowi

szczerze i bez adnycli zastrzee , a francuslciego ksicia

nigdy na tronie polskim widzie nie pragn; jeli za kie-

dykolwiek kadt swój podpis na zobowizaniach, to ze zami

w oczach, powodujc si jedynie przywizaniem do Sobie-

skiego i jego ony ^).

Powrót poselstwa wojskowego z Warszawy by ocze-

kiwany na 12 lub 13 listopada. Niezawodnie te nastpi

w tym czasie, lecz zamiast uspokojenia sprowadzi nowe

haasy.

Zacz kry nowy projekt przysigi konfederackiej.

Starszyzna wojskowa miaa j wykona wedle nastpnej

roty: y,Ja.... przysigam Panu Bogu w Trzech Osobach Je-

dynemu, Xajw. Pannie Maryi i wszystkim witym, i póki

si nie stanie restytucya honoru JW. JP. Hetmana kor. i woj-

ska caego, amnestya generalna we wszystkich punktach

i klauzulach doskonaa ab anno 1667 i caego hetmastwa

tego JP. Hetmana a do sejmu przeszego, zasugi tak pol-

skim trybem teraz w subie bdcemu i zwinionym chor-

gwiom, jak wojsku cudzoziemskim trybem sucemu realiter

et effective zapacone, o hybernie konstytucya aprobowana

i moc podziau chleba zimowego wrócona JP. Hetmanowi

kor., take konstytucya o zwinieniu regimentu JP. podsto-

lego sandomierskiego (Chemskiego rajtaryi) kasowana nie

bdzie: poty JW. JPana Hetmana i Marszaka w. kor. od-

stpowa nie bd, owszem, zdrowiem, substancy i ostatni

kropla krwie zaszczyca (broni) onego obowizuj si i z woj-

ska nie wyjecha, a rzetelna we wszystkich punktach sta-

nie si satysfakcya , a któr to przysig sine restrictione

raentali wykonywam. Tak mi Boe dopomó i wita Jego

niewinna mka" ^).

') Helcel cz. II. nr. 23, s. 208, nr, 24, s. 209.

*) MS. Ord. hr. Krasiskich nr. 490, str. 216. Dodane nie-

sprawdzajce sie objanienie, e „weszli w ten zwizek: wwda ruski,

Sieniawski chor. kor., Bidziski stranik kor , Chemski podst. sandora.,

Chemski porucznik, iSzlubowski chor. ssty pereasawskiego. Zamojski
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Niepojta, jak mona byo bra za haso do buntu -
dania

,
ju zaatwione egalnie i przycliylnie z wyjtlsiem

jedynej kwestyi zniesienia rajtaryi. Chyba nie czytano kon-

stytucyj sejmowych? Jest to pra^ydopodobne w listopadzie,

gdy redagowanie i przepisywanie pod okiem sekretarza

i marszaka sejmowych , wymagao dni kilkunastu , a druk

moe dni kilku. Wracajcy z Warszawy posowie koa woj-

skowego moe nie przywieli odpisów, lecz opowiadali wedle

wrae swoich, wielce, jak wiemy, pesymistycznych. Szcze-

gólnie p. cibor Chemski musia by niezadowolony, e nie

by uwzgldnionym punkt instrukcyi, dotyczcy jego regi-

mentu rajtarskiego. I Sobieskieniu przybyo stad nieco fra-

sunku, poniewa kasacie podpadaa te frey-kompania rajtar-

ska markiza d'Arquien: wic trzeba mu byo obniyle co
innego, n. p. naby regiment dragoski od Linkhausa. Ale
to i owo to byy bahe rzeczy, osobistej natury i dajce si

uregulowa rozmaitymi sposobami! Niesusznie mniema So-

bieski, jakoby sejm uczyni „Avszystko to mnie i caemu

wojsku na zo, e tak pierwszego posa ukontentowano".

Najbardziej nas zadziwia, e d. 29 grudnia 1670, piszc do

biskupa Trzebickiego, uala si na zatrzymanie swojej nale-

noci: „Tego, com na potrzeby caej Rzpltej rónemi wyda
czasy, nietylko odda nie kazano, ale jeszcze zakazano".

Uwierzy temu niepodobna, majc przed oczyma cakiem

przeciwny tekst konstytucyi , nakazujcy wypat , oraz do-

podstoli lwowski, Daniowicz ssta czerwonogrodzki, Minor porucznik Ce-

tnera, Radecki porucznik podkom. bezkiego, Skarbek porucznik p. Rugz-

czyca, Denhof gen., Potocki pis. polny k.". Róni si znacznie projekt

drugi p. t. „Przysiga onierska". Za pobudk wystawione s nastpne

argumenty: „Widzc upade prawa i wolnoci (!) szlacheckie i e na tym

sejmie adna onych nie staa sie naprawa, powodowany .. interesem woj-

ska, które adnego (?) nie odnioso skutecznego ukontentowania". W liczbie

da konfederacyi znajdujemy tu obron króla (pro tuenda JKMci Ma-

jestate), a zarazem zadouczynienie „honorowi Wodza naszego, zasugom

i pretensyom wojska caego". Szujski (Opat Paulmiers etc.) wspomina

jeszcze o trzeciej rocie, któr znalaz w MS. Akad. Um. 343, a która

obywa si bez protektoratu Sobieskiego.

Korzon. Sobieski. T. U. 28
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wód z Rachunków Sejmowych , e skarh koronny wypaci
mu 134,735 zll. „ratione expens tak pod Podhajcami, jako

i rónych innych czasów na potrzeby Rzpltej wydanych,

a na Trybunale Radomskim likwidowanych i paci naka-

zanych" ^),

A wic panowie onierze Rzpltej nie rachowali si ze

sowami. Gadali z wielkim animuszem tak, jak si im wy-

dawao wedle „widzi mi si", wedle otrzymanych Avrae,

albo i wedle osobistych uraz. Oprócz tego Sobieski w swo-

jem otoczeniu musia mie plotkarzy i kamców, a przy

porywczoci swojej nie poddawa syszanych lub czytanych

bredni krytyce. Tak bez adnej powanej przyczyny burzy

si obóz ; na d. 19 listopada zapowiedziana bya ponownie

przysiga czyli zawizanie konfederacyi. Na dworze królew-

skim powsta popoch. Rada senatu uznaa za stosowne wy-

da uniwersay do sejmików z daniem pospolitego rusze-

nia, a tymczasem chciaa , aby król jecha do obozu litew-

skiego, gdzie Micha Pac by gotów przela krew w jego

obronie; królowa miaa by odwieziona do Wilna; Rejowi,

wojewodzie lubelskiemu, bawicemu we Lwowie dla rozda-

wania chlebów zimowych, kazano jecha do Sobieskiego na

ukady; d. 2 grudnia sam król Micha reskryptem udzieli

Trybunaowi koronnemu, e konfederacya w wojsku zawi-

zaa si, ale dnia 4 grudnia drugim reskryptem odwoa to

zawiadomienie i cofn danie rodków karnych ^).

*) Helcel cz. II. nr. 24, str. 29, nr. 28, str. 211. Kluczycki
nr; 269, s. 606. Vol. Leg. V, fol. 58. Rachunki Sejmowe ks. 62

pro die 26 stycznia 1672, dzia Distributa, U. na róne e.\pensa.

*) MS. Ordyn, hr. Krasiskich nr. 490, str. 219, 220. Hel-

c e 1 cz II. nr. 25, str. 209. Mayerberg w raporcie d. 3 grudnia

1670. (Polonica w Haus-Hof- und Staats - Archiv w Wiedniu) donosi,

ie kanclerz w. litt., przysany do niego od króla, opowiedzia o ..buncie"

wojska (de erupta tandem Exercitas Polbnici rebellione) szczegóy nast-

pujce: Sobieski, zwoawszy d. 20 listopada cae wojsko, ju oddawna

przysposabiane hojnymi datkami i obietnicami, zawezwa je do zwizku.

Pierwsza usarska chorgiew JKMci, najstarsza, uformowana w 1642 r.,

owiadczya sie przeciwko proponowanej przysidze i wytrwaa w oporze
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Konfederacja nie zawizaa si, plotki topniay pod

wpywem samego czasu; wojslio rozeszo si spolcojnie z obozu

w pierwszyci dniacli grudnia.

Sobieslci jednalce pozosta niezadowolonym z zarzdze
wojskowych sejmu. „Co si tknie tych nowych zacigów,

fructus bdzie taki; naprzód si sejmików kilka albo kilka-

nacie zerwie; drugie — województwa i powiaty zmniejsz

sobie tych ludzi liczb, jako to ju uczynio województwo

Ruskie, Ziemia Chemska etc. Wytrciwszy poczty, konie

lepe, nie bdzie tego nad 9,000. Có tu nam tedy przyb-

dzie wojska, kiedy naprzód zwijamy 3000 piechoty, która

dotd darmo na asekuracy suya (t. j. nadetatowa, która

ju dawniej miaa by zwinion). A zwijamy j de facto,

kiedy ani wzmianki o nich do zapaty na tym Trybunale

Radomskim nie uczyniono. Zwija si tyme sposobem 400

Serdeniat (Kozaków) tak nam yczliwych i tak nam potrze-

bnych, których ja dotd z swoich przez lato ywiem gumien,

a w zimie z hyberny miewali swoje opatrzenie. Zwinlimy
potem anow piechot tak posuszn, tak dobr i bez wszel-

kiego Rzpltej kosztu. To tedy wytrciwszy, co nam przy-

bdzie? — Jeli za te zacigi przyjd do skutku, to na-

przód , e si spóni , bo z nich nie bdzie nic chyba in

Julio, albo in Augusto, a tu primo vere (wczesn wiosna)

nieprzyjaciela spodziewa si potrzeba. Druga, e to te pie-

nidze pukownicy a rotmistrze midzy si rozbior, z któ-

pomimo pogróek wojewody kijowskiego. Odoono spraw do jutra. Na-

zajutrz zmieniono rot przysigi i wielka liczba chorgwi przyja ja.

Sieniawski chcia wtedy uderzy na opornych, lecz Jabonowski nie do-

puci do rozlewu krwi. 23-go zwoano po raz trzeci koo wojskowe

i przysiga wykonan zostaa. Celem jej miao by, wedle domysów,

osadzenie hrabiego Saint-Paul na tronie. Nastpnie Mayerberg poda tre
uchwa rady, wypisa cyframi projekt ucieczki króla i królowej, doczy
swoje przestrogi i uwagi i skary si, e król nie usucha ich, bo „swoim

obyczajem zasiga rady jakiego czowieka najniszej kondycyi". Pocie-

sza si tylko nadziej, e moe nadejd pomylniejsze wiadomoci. Jako
nadeszy od niejakiego Woowskiego, który by widocznie szpiegiem jego

Excellencyi.

28*
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rycli kto i jak uczyni exekucY? Jeli za zacign ludzi—
o, có to tam bd za ludzie za taki od bez chleba i sta-

nowiska! A jeli konni bd niedobrzy, o, dopiero piechota^

której dla ochrony kosztu województwa zaciga sobie y-
cz. Spróbowalimy tego nieraz , e piechota cudzoziemska,

w Polszcz nowo zacigniona, do lat trzech nie moe by
dobra; i dlatego Szwedzi i wszystkie porzdne i mdre na-

rody takie regimenty na fortece ordynuj, aby si to wprzód

ochrosno i z wiejskiego albo miejskiego otrzsno prochu,

cho to si tam ju piechota w tym stroju rodzi. Gdy za
ten zacig przyjdzie do skutku swego, to z nim trzeba co
robi, eby pienidzy darmo nie traci.... Wchodzi za
w Ukrain i wojn zaczyna: kto wie po obrotach tureckich

czy wypada, czy nie?... A czy nie lepiej, eby to byo pie-

nidze te zoy, nie mie one w województwach, boby si

zaraz na largicye (szczodrot) i prywatne rozeszy uycie,

ale je zwie do Krakowa ze wszystkich województw, zoy
je w skarbie. A poniewa w podejrzeniu jest Jm. P. Pod-

skarbi, jako i tak wiele innych, nieche kade województwo

ma od nich klucz, albo pewni senatorowie, jako do skarbu

koronnego, albo wybrani ex populo (ze szlachty). A gdy

pienidze bdziemy mieli, moe by prdszy in casu neces-

sitatis (w razie potrzeby) i lepszego wojska znaleziony spo-

sób... A za Kamieniec, Lwów, Kraków i inne fortece wiel-

kiej nie potrzebuj reparacyi? A za za moneta nie po-

trzeba kiedykolwiek i jakiejkolwiek reparacyi? Tym spo-

sobem tak maa Rzplta wenecka dotd si trzyma non viri-

bus, ale consilio et bono ordine (nie potg si, lecz rad
i dobrym porzdkiem), do którego aby przyszo za panowa-

nia JKMci , z serca ycz" i).

^) Kluczycki nr. 276, s. 619— 620 da domyln dat tego listu

do Trzebickiego 23 stycznia 1671, porównywaj ac z listem do ony pisa-

nym 22 stycznia; gdyby za porówna z listem d. 20 lutego 1671 a Leo-

pol u Helcia cz. II. nr. 39, str. 221 znalazby dwa jednakowe wyra-

enia: o wyjedzie króla do Czstochowy 23 lutego i o sobie, e nie jedzie

na Trybuna Kadomski, który, jak wiadomo, powinien by zacz czyn-
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Nie wszystkie zle przepowiednie ziciy si. Wojna nie

zacza si wczesn wiosn i zacigi nie spóniy si; ale

krytya gospodarstwa wojewódzkiego tak w materyi woj-

skowej, jak i finansowej jest zupenie suszna, gruntowna

i pilnej uwagi godna. Sobieski przemawia jako rzeczoznawca

-o wartoci onierza. Dla niego nie wystarcza zacig ludzi,

nieobeznanycb z musztr , nie wdroonych do dziaania na

polu bitwy. Ten trzechletni termin do wyrobienia piechoty

moe suy za dostateczn wskazówk wysokiej skali wy-

maga jego, a wzmianka o nietraceniu pienidzy zacigo-

wych i odowych na darmo nasuwa domys, e podczas

dugiego obozowania w roku 1670 pod Trembowl Sobieski

musia organizowa i wiczy wojsko. Zapewne uzbraja pie-

chot w berdysze, które byy doskona dla niej broni,

przed wynalezieniem bagnetu ^). Od nastpnego roku bdzie-

my widzieli to wojsko wci w ogniu — sprawne, bitne, po-

rzdne. Wtedy nie byo ju czasu na czynnoci przygoto-

wawcze. Susznem jest ubolewanie nad marnowaniem pie-

choty anowej , któr tak udatnie stworzy Stefan Batory,

a któr obecny sejm, godzc si z yczeniem króla Michaa,

kasowa dla powikszenia gwardyi królewskiej , na co nie

pozwoliy póniej sejmiki. Nikt te dzisiaj nie zaprzeczy So-

bieskiemu, e byoby korzystniej dla wojska pobiera od
ze skarbu Rzpltej i mie pukowników, rotmistrzów, wszel-

kich oficerów z ministeryum wojny: có gdy ministeryum

takie nie istniao w Polsce; gdy podskarbim koronnym by

noci swoje 28 lutego. Wic list niniejszy do Trzebickiego musia by
pisany okoo 20 lutego 1671.

') Sobieskiemu przypisujemy upowszechnienie berdysza , lecz nie

wynalazek. Pukownik Górski mniema, e Polacy przyjli berdysz od

piechoty moskiewskiej. Ze niektóre'oddziay zaóg pruskich miay t bro,

dowodzi depesza Baluze'a do Lionne'a d. 22 sierpnia 1670 ze wzmiank.a,

e wojewoda pomorski (Bkowski) tit retirer 400 hommes, qu'il (wojewoda

malborski) y avait amenes , armes de bardiches — c'est une arme en

longue demi - lun, emmanchee au bont d'un baton, comme celui d'une

hallebarde. (T. Lukasa XX. k. 138).
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Morsztyn, obarczony oskareniem kryminalnem o zbrolnic

stanu i nie zasugujcy na zaufanie nawet pod wzgldem

dziaalnoci urzdowej
,
poniewa rachunki jego dwuletnie

zostay na sejmie odrzucone! ^). To widzielimy, e osabie-

nie rzdu centralnego i sejmu walnego, e zaprowadzenie

onierza „powiatowego" i rozkad odu do opaty midzy
województwa — wszystko to byo pamitk sporu konsty-

tucyjnego za Jana Kazimierza, a sam Sobieski, jako czo-

nek stronnictwa francuskiego i suga Ludwiki Maryi, po-

winienby znaczn cz odpoAviedzialnoci za takie rozprz-

enie Rzpltej przyj na awoje sumienie. Ocenia on trafnie

i na swej hetmaskiej dziaalnoci odczuwa dotkliwie skutki,

lecz nie rozumia przyczyny, jeli popiera jawnie i gronie

„przyjació" swoich, znienawidzianych u szlachty od czasów

wojny domowej i wci podejrzewanych o zamachy na re-

publikanck form rzdu. Naprawa wymagaaby wyplenie-

nia takich podejrze, a w kadym razie nie moga si do-

kona rvchlo, na jednym sejmie i to jeszcze zaburzonym

procesami politycznymi.

Jake atoli sta Sobieski osobicie i przez Marysiek
swoj z rzdem i królem francuskim?

Przytoczylimy jego wyznanie, e do Francyi nie pi-

sywa do nikogo; ale ofiarowanej sobie pensyi nie odrzuci.

Z przykroci stwierdzi musimy, e upowani Marysiek
do podniesienia jej w Paryu , e po razy kilka dopytywa

si o nia i to bez skutku, poniewa wypata nie nastpia ^).

Odebra te listy: od ministra de Lionne z d. 15 sier-

*) Rachunków Sejmowych ks. 61, zoona przez J. K. Krasiskiego,

sigaa do 27 sierpnia 1668 r., ksiga za 62 za urzdu podskarbstwa

J. Andrzeja Morstina z Raciborska podskarb. w. k. kowalskiego, tuchol-

skiego, zawichostskiego etc. starosty, otrzymaa zawiadczenie deputacyi

rewizyjnej dopiero na sejmie 1672 r.

*) List do ony 1 stycznia 1671, u Helcia cz. II. nr. 29, s. 213:

„O 360 (pension) nic mi take W nie oznajmnjesz, ani o widzeniu sie

avec 108 (de Lionne); 26 marca nr. 44, str. 225: racz mi oznajmi, c»
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pnia, oraz od posa francuskiego w Wiedniu gen. Gremon-

ville we wrzeniu. Pierwszy wyraa zdziwienie, e Mary-

sielia, piszc do niego (zapewne o paszport), zarzucaa

królowi Ludwiliowi XIV niedotrzymanie „sowa" {parole)^

jalioby danego mallcontentom wzgldem hrabiego Saint-Paul.

Pan minister zarcza, e JKMo nigdy nie mia adnego
moliwego do pomylenia planu ''aucune intention imaginable)

przeciwko królowi polskiemu ani sam przez si , ani przez

przyjació, ani przez sugi swoje; e na sprzysienia mal-

kontentÓAY odpowiada wyranemi napomnieniami , aby yli

w zgodzie z królem swoim, obranym jednomylnie i legal-

nie. Gr6monville przesya udzielon mu za porednictwem

Betbune'a wiadomo, e „pan paacu zaczarowanego" nie

yczy sobie, abv Marysieka przyjechaa do Parya ^).

Sobieski w pierwszym z tych listów upatryAva podobno

zdrad wzgldem siebie, a raczej wzgldem swoich przyja-

ció, spenion przez Ludwika XIV, ale drugi bynajmniej

go nie zmartwi, ani obrazi; przeciwnie wywoa radosny

oki'zyk: „O, jako si te sentymenty avec celui de la Poudre

(z mylami jego wasnemi) niesychanie byy dobrze zgodziy

si!" Posun si nawet a do nieprzyzwoitego i politycznie

wystpnego owiadczenia, e w dniu w. IMichaa modli si

i zawsze bdzie si modli za 149 (= króla francuskiego),

kiedy ksia odprawiali naboestwo za 387 (= króla Mi-

chaa) -').

Mr. de Toulouse (Bonzy) mówi strony 360. Pomponne: Memoires pu-

blies par Mavidal, Paris. Huet 1F68, II. s. 429 .^twierdza, e pensye po

1669 r. nie byy pacone a do czasu elekcyi 1674. Farges EecueU des

instriictions — Polegn s. 131.

') Teka Lukasa XX. k. 134. List do ony 1 padziernika 1670

u Helcia cz. II. nr. 18, str. 204. Przytoczony w Droysena Gesch. d.

prenss. Polit. IIP str. 801 list Lionne'a do Baluze'a z d. 28 maja 1670,

przejty jakoby w drodze do Warszawy, budzi duo wtpliwoci. Zaleca

«ie w nim zajcie fortec pruskich, pochwycenie Michaa i t. p.

^) Helcel cz. II. nr. 27, s. 210: Przecie si nie godzio au 4:24

(= paacowi zaczarowanemu) tak i 391 (= zdrad? czy drog?); avec

la Poudre (= z Sobieskim), nr. 18, str. 204.
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Ta rado wynikaa z nadziei , e Marysieka bdzie

zmuszon wróci do domu, do tsknicego wci za ni ma-
onka. Lecz ona nie zrazia si tak odstrczajcemi, tak nie-

grzecznemi nawet zapowiedziami reprezentantów rzdu fran-

cuskiego. Odbywaa podró dalek przez Hamburg na ko-

ach w karecie, a nie dojechawszy do celu podróy, w dro-

dze gdzie midzy Bruksel i Paryem powia córk. Miaa
to by Teresa Teofila, wedle woli ojca , który nadto da,
aby matk chrzestna bya królowa francuska, ojcem za
chrzestnym albo ksi Orleaski , albo Kondeusz i). Dziew-

czynka ta zmara w niemowlctwie. -'

Nie bdziemy powtarzali utyskiwa, powtpiewali o mi-

oci
,
gorzkich wyrzutów i wszelkich innych objawów czu-

oci Celadona —- s to ju znane nam rzeczy. Wyciga
bdziemy z czstych listów tylko wiadomoci lub zwierzenia,

dotyczce wypadków politycznych i Avojennych. Zrobimy

przytem zastrzeenie, e chocia Sobieski szuka czasem zda-

nia swej ony i zapowiada, e bez jej decyzyi sam „skwa-

pliwie czyni nie bdzie": jednake mniej, ni poprzednio

poddaje si jej wpywowi.

Gdy wojsko rozeszo si na lee zimowe, Sobieski l)i'zy-

jecha do swego Zoczowa, slcd pody do ókwi, wiedzc,

e oczekuje na niego ju od tygodnia (od 5 grudnia) peno-

mocnik hr. Saint-Paul, zrczny i obrotny opat Paulmiers 2).

Od 7 czerwca ten agent przebywa w Gdasku, wszed w sto-

sunki z JMorsztynem , Wielopolskim i prymasem Pramow-
skim , którego nawiedza w owiczu. Puci si w dalek

i niebezpieczn drog z jednym sug Ulryl?:iem Werdum,

^) Listy do ony dd. 15 padziernika i 2 listopada u Helcia
cz. II. n-ry 19 i 22.

"-) Z obozu datowa Sobieski swoje zalecenia do wojska, aby nie

dopuszczao si naduy w dobrach ksiy: Bonifratrów 29 listopada, Do-

minikanów 30 listopada, Paulinów 3 grudnia 1670 w Aktach Zieras*

i Grod, po Bernard. Lwów X. n-ry 5192, 5197. Ze Zoczowa pisa do

ony 11 grudnia i mia nazajutrz by w ókwi (H e 1 c e 1 cze IL

nr. 27, str. 210).
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2ebv wej w osobiste obcowanie z niewidzialnym od tak

dawna i tylko przez korespondency zaczepianym hetmanem.

W kufrze midzy dnem podwójnem wióz 100.000 talarów

w klejnotach i dukatach do uycia na konederacy wojska;

przybra sobie nazwisko Bauval i tytu inyniera. Mia klu-

cze do cyfrowanej korespondencyi z 30 osobami.

Wyprawa ta nie powioda si. Doczekawszy si na-

reszcie Sobieskiego, konferowa z nim przez kilka dni pota-

jemnie, lecz nie zdoa usun niekorzystnego wraenia, jakie

na umyle jego sprawi list de Lionne'a z dnia 15 sierpnia;

co do ' konfederacyi wojskowej otrzyma tylko bezwartocio-

we owiadczenie, e moe by mowa dopiero wtedy, jeli

Trybuna Radomski nie zaspokoi rachunków wojska. Musia

wic Paulmiers z niczem wraca do Gdaska w cigej trwo-

dze przed pocigiem, rzeczywistym czy urojonym, caej cho-

rgwi gwardyi królewskiej, ukrywajc klucze cyfrowe i naj-

tajniejsze papiery w wielkim bochenie chleba, powierzajc

kosztowny swój kufer sudze Werdumowi, który mia jecha

inn drog i o dwa dni póniej od pana swojego ^).

Tak wic mimo wielu pozorów i wyrae podejrzanych

w korespondencyi z rónemi osobami, dochodzimy do prze-

wiadczenia, e Sobieski nie hjl spólnikiem Morsztyna, Wie-

lopolskiego i Pramowskiego w spisku detronizacyjnym z r.

1670; by tylko przyjacielem ich i obroc. Zupen wiar

przyzna mona sowom jego, napisanym do biskupa Trze-

bickiego na pocztku 1671 r.: „Do rekonsyliacyi z Królem

JMcia przychodzi ni przez kogo nie myliem , bom Kró-

lowi JMci nic nie winien i zegom mu nic nie uczyni, ani

panowaniu jego"*

Przyznawa si w tyme licie, jak na spowiedzi, e

*) Cudzoziemcy w Polsce wyd. X. Liske Lwów 1876. Ulrycli

Werdum str. 69, 83, 84, 89; chronologia Werduma jest wta: wyjecha

ze Lwowa 5 grudnia, wic tego dnia musia i do ókwi przyjecha,

czeka 5 do 6 dni, a wic do 11 grudnia; jake wic móg na teje

stronicy napisa, e d. 16 grudnia.... „przyby wreszcie hetman"?; list

4o ony 18 grudnia 1670 u Helcia cz. 11. nr. 28, str. 212.
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króla Michaa poczytywa za niedog, pod którego pano-

waniem zginie Ojczyzna i wiara wita. I mia suszno.

W tvm samym czasie o wiele dosadniej pisa najgorliwszy

z urzdu stronnik Michaa, ablegat cesarski Mayerberg o lek-

komylnoci, próniactwie, prónoci, obudzie i niezdatnoci

jego do wojennych wysile, jak n. p. e senatorowie i mi-

nistrowie godzinami zbijaj posadzk w antykamerze, a nie

doczekawszy si posuchania, odjeda musz z wielk szkod

dla interesów pastwowych, gdy Najjan. Król albo u kró-

lowej zabawia si, albo u siebie w sj^pialni gawdzi z nisz
sub po caych dniach. Trzy razy tylko widziano go na

koniu i po kadej przejadce kad si do óka. Zdobi

twarz swoj bielidem i róem, skupuje drogie kamienie, za-

duy si na pótora miliona, a gdy kupcy odmawiaj mu
kredytu, grozi, e kae pozamyka ich sklepy. Skpym za
jest dla szlachty i onierzy do tego stopnia , e komu nie

pozwoli wyci 10-ciu drzew w puszczy niepoomskiej na

poprawienie domu. Nie dotrzymuje obietnic, rozgaduje se-

krety, wymiewa tych, którym przed chwil mówi pochleb-

stwa itp.^). wiey wypadek porwania oberster-lejtenanta woj-

ska koronnego i rzecznika unii Prus ksicych z Polsk, Kalk-

steina. z domu na Lesznie w Warszawie, w rezydencyi królew-

skiej i z pod opieki króla, przez agentów elektora brandenbur-

skiego Fryderyka Wilhelma II. zaznaczy si w umyle So-

bieskiego takiemi uwagami: „przysa kurlirst kilkanacie raj-

tarów i wzili go w nocy z Warszawy, woyli zwizawszy

w skarbny wóz i pojechali tak, e ich aden nie goni. W kilka

dni potem rezydent kurfirsztowski Brant pojecha z Warszawy

za nim, który (Brant) by tego przyczyn; i temu nic nikt nie

mówi; lubo si to taka rzecz staa, jakich niewiele za nas.

i przed nami stao si na wiecie" ^). Podranio te Sobie-

') Kluczycki nr. 276, str. 618. Mayerberg d. U lutego 1671

w H. H. u. Staats-Archiv.

*) List do ony 18 grudnia 1670 z ókwi u Helcia cz. II. nr,

28, str. 212. Kalkstein szlachcic pruski poddany elektora, lecz arliwy

stronnik Polski, przywieziony do Królewca, podpad sdowi kryminalne-
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skiego uchybienie w osobistej sprawie. Gdy Stanisaw Ra-

dziejowski zgin w pojedynlcu z „modzianem p. cliorego"

(Sieniawskiego ?), zawakowao starostwo soleckie. Przez po-

rednictwo szwagra swego Radziwia Sobieski upomnia si

o przyznane mu w Krakowie prawo trzymania tego starostwa

w arendzie przez lat par: alici dowiedzia si, e to sta-

rostwo nadanem zostao ksiciu Dymitrowi bez adnego za-

strzeenia. La Poudre na t wiadomo wybuchn icie szla-

check fantazy: „Mam ja tam 100 dragonów w zamku i pro-

chu, i oowiu dosy; obacz kto mi bdzie odbiera!" Ale

nikt nie odbiera ^). Przeciwnie, Dymitr wytrwale dobija si

rki ksiniczki Teofili ZasawskiejOstrogskiej, przesiadywa

we Lwowie, jako wysannik królewski, z.misy pojednaw-

cz. Sobieski opiera si przez par miesicy; nie zadowolni

si ani obietnic przeprosin, ani zesaniem Silnickiego, kaszte-

lana czernihowskiego z przeprosinami w imieniu Dymitra;

dopiero gdy przyjecha sam Dymitr do Jaworowa dnia 21

stycznia 1671 „przyszo tedy do akomodowania si midzy
sob i zapomnienia przeszych uraz i niesmaków. Poczem

prosi mi o instancy do W. X. Moci (Radziwiowej)

o Xiniczk Jej M Teofil. Com odpowiedzia, to oznaj-

muj i Waszej X. Mci , e gdy to bdzie wola Boa i in-

klinacya W. X. Mci: i ja od tego nie bd" ^). Umawiano
si potem ju o czas i miejsce godów weselnych. Olszowski

zamieci wiadomo o tera maestwie ju dnia 3 lutego

mu, by nkany torturami i nareszcie zosta stracony d. 8 listopada 1672

w ilemlu. Spraw t, haniebn dla rzdu polskiego, wyoyli Ja r och o w-

ski w Ateneum 1877, t. I. i Józ. Paczkowski.
^) Hel cel str. 204, 208 list do Kadziwia u Kluczyckiego

nr. 260, str. 562. W licie do ony 6 marca 1671. (Helcel str. 222)

pisa: I Solec lubo wydrzt chciano, ale tego nie dokazano, bo to od

chcenia i mówienia daleki trakt do czynienia.

'') Helcel str. 209, 217. Kluczycki nr. 262 i 274 str. 598,

615. Pisa te Sobieski do biskupa Trzebickiego : „Z Xieciem P. woje-

wod bezkim calemy si accomodowali; by u mnie w domu i uczyni

mi satisfacti'' (tame str. 6l8).
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W depeszy, adresowanej do posa przy Porcie Ottomaskiej

AYysockiego ').

Trudniejszem byo porozumienie z królem Michaem,

który prostej drogi postpowania wytlcna sobie nie umia,

a dzielc swe zaufanie midzy Olszowskiego, Paca i zauszni-

ków „najniszej kondycyi", by zawsze odurzony chmar
plotek najdziwaczniejszych. Xa pocztku 1671 r. gadano mu
o nowym spisku , do którego mia nalee Hier. Lubomirski,

dowódca gwardyi; nadszed podobno list jezuity, spowiednika

Sobieskiego, pisany do X. Cieciszewskiego, spowiednika kró-

lewskiego, z ostrzeeniem, e spiskowcy maja zgadzi króla

sztyletem lub trucizn. Kuchnia i piwnica pozostay wpraw-

dzie bez dozoru, nawet nowy kucharz zosta sprowadzony

z Francyi ^), ale wzgldem Sobieskiego król Micha okazy-

wa dziwn chwiejnoó. Wysya do niego po razy kilka za-

proszenie na rad wojenn, majc si odby dnia 7 lub 8

stycznia. Termin ten okaza si niedogodnym; wypado odo-

y go do postu. Sobieski wybiera si ju w drog, i ocze-

kiwa tylko na obiecane „punkta"; zapewnia, e „kazaby

si nie na noszach, gdyby sabo zdrowia nie mina":
alici dano mu zna, e uniwersa}'^ na sejmiki wychodz
i e król (z królow! wyjeda 23 lutego do Czstochowy,

a stamtd do Krakowa. Po co? Chyba ze strachu przed

owym urojonym spiskiem. W Czstochowie król Micha mo-

dli si arliwie, lec krzyem godzinami caemi; ale w Kra-

kowie nie mia nic doczynienia i nie by oczekiwany, bo

nikt nie przygotowa dla niego mieszkania na zamku
,
nikt

nie wprawi powybijanych szyb w oknach; paac biskupi

') Zau.ski I. 286: Concordia duces intra coaluit per matrimo-

num palatini belzensis cum ducissa in Ostróg.

-) Mayerberg 11 lutego 1071 rozpisuje si obszernie o spisku:

nazwiska jezuity spowiednika nie wymienia; o licie jego powzi wia-

domo od sug (domestici), którym król mia odda po przeczytaniu. By
jeszcze jaki list do Windischgratza z doniesieniem o gawdach jakiej

Francuzki. Zreszt sam Mayerberg nie wierzy tym pogoskom o zamie-

rzonera królobójstwie.



URAZY SOBIESKIEGO. 445

by Zimknity : wic królewska para musiaa pomieci si

w jakim prywatnym domu i ogrodzie Priusa. Nie ma ladu

adnej politycznej potrzeby i pobudki. Sobieski za zrozu-

mia, e król dlatego tylko wyjecha z Warszawy, eby
unikn porednictwa matki swojej w pojednaniu z nim i).

Gryzelda Winiowiecka przysyaa do Sobieskiego po

kilka razy, aby go „do cisej z królem wprowadzi konfi-

dencyi". Odpowiada , e tego uczyni nie moe „bez znie-

sienia si ustnego z JM. Xidzem Arcybiskupem i inszymi

przyjaciómi swymi, których odstpi nie moe". Wtedy
Winiowiecka posaa i do arcybiskupa krewnego swego To-

misawskiego; wreszcie wybieraa si sama jecha do War-

szawy. Jeli prawdziwemi byy doniesienia, przesane przez

Pramowskiego, król , zoywszy rad (publicum consilium)

w sprawie tak draliwej i „sekretnej", mia owiadczy, e
„tego honoru przyjcia do konfidencyi z Sobieskim bardziej

yczy królowej Jmci i cesarzowej Jmci, nieli matce swej" -).

Mniejsza o prawd w tym razie; nie ma wtpliwoci, e
podró królewska odsuna chwil pojednania o par mie-

sicy. Szczciem, e w tym samym kierunku wpywali na

Michaa Eleonora ^) i podkanclerzy Olszowski , który zga-

sza si do Sobieskiego z owiadczeniem, e „w cisej z nim

') Kluczycki nr. 26(5, str. 602, nr. 276, str. 617, 618. Wpierw

Sobieski wzbrania si jecha dlatego niby, e ani zdrowia, ani kosztu

nie mia: list 11 grudnia 1670 u Helcia str. 210. Por. 212. Theatr.
Europ. X. str. 509. Podró czstochowska trwaa od 23 lutego do

1 marca.

^) List do ony 11 stycznia 1671 z .Jaworowa u Helcia cz. II.

nr, 31, str. 215. Kluczycki str. 618, 615; „o której odprawie sugi

Xinej Jmci gdym powzi wiadomo, przyszo mi od tego tam super-

sedowa zblienia".

^) W licie do ony z d. 31 stycznia i 6 lutego 1671 u Helcia
str. 217 i 219 donosi Sobieski, e przyjecha do niego szwagier Radzi-

wi d. 30 stycznia 1671, zapraszajc do Biaej, a stamt.-jd do Warszawy

imieniem królowej Jmci, która sama chce by mediytrice wespó z cesa-

rzow Jmci, a to z tej przyczyny, aby dom Austryacki ju móg by
pewnym przyjani mojej.
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clice y przyjani": wic pojednanie nastpi musiao. Ja-

ko nastpio po weselu Dymitra z Teofil Ostrogsk-Za-

sawsk.
Opat Paulmiers tajemnie przekrad si do Królewca,

a gdy tam go jezuici wytropili, zuytkowawszy gadulstwo

furmana, osiad znowu w lichej obery w Gdasku, skd
rozsya listy do stronników Francyi , wic i do Sobieskie-

go; lecz ten nie chcia utrzymywa z nim korespondencyi

i donosi onie, e na sze listów, które „pisa bardzo ob-

szernie, i jednegom mu nie da responsu. adnej w tern nie

czyni finesse (t. j. nie zachowuj grzecznoci), i owszem,

bodajem go by nigdy nie zna". Cae przedsiwzicie jego

nazywa szalestwem, które mogo tylko naraa (perdre!)

„biednego i niewinnego Prochu oraz jego towarzyszy" ^).]

Tak wic intryga detronizacyjna zatrzymaa si i uci-

cha w r. 1671 2) z wielk dla kraju korzyci wobec nie-

bezpiecznych stosunków z Ukrain i Turcy.

^) Helcel cz. D. nr. 37, str. 219: Le procede de 489 (plenipo-

tentiaire) etait toujours fol et peut-etre ii fera perdre la pauvre i Inno-

cent (!) la Poudre et ses compagaes. Nr. 43, str. 224: Avec ^89 adnej

nie mam korespondencyi etc. Werdum wyd. Liskego str. 104.

") Potwierdzenie tego wniosku znalelimy te w depeszy Mayer-

berga z d. 22 maja 1671 (Polonica, Haus- Hof- u. Staats-Archiv w Wie-

dniu) : conjicio, quod revera abiecerint Malcontenti improbum votum ali-

quid sinistri... statuendi.

KONIEC TOMU DRUGIEGO.
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