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Aleksandra Skrzypietz
Uniwersytet Śląski w Katowicach

O pieniądzach, których nie było, 
na wojnę, której miało nie być 

W  instrukcji, którą Melchior de Polignac otrzymał przed wyjazdem do 
Polski, stwierdzono, że król francuski nie posiada gotówki, a  zatem ambasa-
dor winien ograniczać wydatki i nie szafować pieniędzmi. Wszakże po śmier-
ci Jana III wysłannik uznał, że wbrew zamiarom Ludwika XIV, pragnącego 
wspierać podczas elekcji Sobieskich, trzeba wystawić kandydata francuskiego. 
Niezmiernie długo zabiegał o  zgodę swego króla na ten plan i  jego zabezpie-
czenie finansowe. Nieustannie zapewniał o  pewnym sukcesie, a  równocześnie 
ostrzegał o  możliwości rozdwojenia elekcji. Nie bacząc na sprzeczność swych 
opinii, podkreślał, że jego zabiegi zniszczyły szanse Jakuba Sobieskiego na zdo-
bycie tronu, a równocześnie straszył, że zwolennicy królewicza mogą na drodze 
zbrojnej zapewnić mu panowanie.

Od początku bezkrólewia Polignac twierdził, że rywalizacja między „możną 
i drobną szlachtą”1 jest wyraźnie widoczna i będzie wzrastać. Postanowił wesprzeć 
swych zwolenników pieniędzmi, „rozdając je tym, których wpływ uzna za przeważ-
ny na elekcji”2. Król Słońce przeznaczył mu 100 tys. talarów3. Ambasador uważał, 
że „tym, którzy wpłyną na obiór”4 kandydata francuskiego, należy obiecać wyższe 
sumy, do odbioru po elekcji. Świadom nieufności magnaterii proponował, by go-
tówkę złożyć w  depozycie „tak żeby ją widzieć mogli, inaczej bowiem pewnoby 
się o  nasze zamiary nie troszczyli, a  bez ich pomocy nic się nie uda”5. „Tymże 

1 Depesze księdza de Polignac posła francuskiego po śmierci Jana III króla polskiego. Z rękopis- 
mu cesarskiej biblioteki w Paryżu. T. 1. Wyd. J.K. Żupański. Poznań 1855, s. 3.

2 Ibidem, s. 4.
3 Ibidem, s. 11.
4 Ibidem, s. 6.
5 Ambasador przestrzegał, że panowie mocno pilnują, by żaden z  nich nie dostał mniej pie-

niędzy niż inni. Hieronim Lubomirski, pisał Polignac, „pragnie dla siebie takichże dowodów za-
ufania co kardynał Radziejowski, utrzymując że brak tej ufności byłby dla niego uchybieniem”. 
Ibidem, s. 11.
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sposobem potrzeba postępować ze znaczniejszą szlachtą”6, gdyż „nie od samych 
senatorów zależy elekcja”7. Starał się pozyskać zwolenników wśród przywód-
ców szlacheckich, którzy „wyprawiają wszędzie biesiady i dają małe podarki dla 
przyciągnięcia celniejszych, śmielszych i  krzykliwszych, że wypada koniecznie 
pomagać im w  tych wydatkach i  zachęcając ich gratyfikacjami”8.

Ambasador obawiał się rozdwojenia elekcji i  sytuacji, gdy wrogowie Francji 
– cesarz, elektor brandenburski i król angielski połączą siły, by osadzić na tronie 
swego kandydata. Należało zatem zdobyć większe poparcie – „gdyby obrano 
dwóch królów, jak to się zdarzało dość często i gdyby doszło do wojny, niedosyć 
byłoby mieć naówczas po sobie panów i  wojsko – drobna szlachta jest treścią 
narodu, ją trzeba pozyskać, by być pewnym zwycięstwa”9. Z  tego względu po-
szukiwał zwolenników, którzy mogliby pomóc w  razie wojny. Taki charakter 
miała umowa zawarta ze szlachtą pruską:

Najbogatsze miasta, najlepsze fortece i jedyne porty, które posiada Polska, znaj-
dują się w tej prowincji: tak więc w razie niejednozgodnej elekcji choćby cesarz 
lub elektor brandenburski zabronił przejścia nowemu królowi, Francja pozy-
skawszy szlachtę w  prowincji pruskiej zapewnia sobie miasta: Gdańsk, Elbląg 
i Toruń oraz zamek malborski10. 

Tymczasem stronnicy Sobieskich szkodzili Polignakowi, rozpuszczając wie-
ści, że pieniądze z  Wersalu nie nadejdą. Maria Kazimiera utrzymywała, że 
„Francja nie jest w  stanie zapłacić [pieniędzy], o  których tak głośno mówią”11 
stronnicy księcia Conti. Trwożyło to ambasadora, który przyznawał, że gdyby 
nastąpiło opóźnienie w  przysłaniu pieniędzy, królowa „wygrałaby sprawę, gdyż 
bez pieniędzy negocjować w Polsce rzecz niepodobna”12. Pragnąc utrzymać przy 
sobie największe rody, ambasador upierał się, by przekazywać im pieniądze. Pisał 
o  wydatkach, jakie Sapiehowie i  Lubomirscy ponosili z  powodu konfederacji 
wojska13. Wszakże, dysponując niewielką gotówką, Polignac nie mógł zapłacić 
wszystkim. Nalegał, by część należności pozostała długiem francuskim. „Ułoży-
łem się o to z moimi przyjaciółmi przedstawiwszy im niepodobieństwo zaspoko-

 6 Ambasador nalegał, by pieniądze zostały przesłane do Polski i  złożone w  depozycie. „Wa-
runkiem najważniejszym, bez którego o  nieczem myślić nie można jest: aby przyszły król posłał 
do Gdańska sumę pieniężną, któraby tam była złożona podczas elekcji i  mogła być ofiarowa-
ną Rzeczypospolitej na zapłacenie zaległości wojskowych, coby uwolniło od wielkich wydatków 
szlachtę już i  tak obciążoną kontrybucjami i  ogromnemi kosztami, które pociąga za sobą sejm 
elekcyjny”. Ibidem, s. 11.

 7 Ibidem, s. 49.
 8 Ibidem.
 9 Ibidem, s. 63. 
10 Ibidem, s. 46.
11 Depesze… T. 1, s. 49.
12 Ibidem, s. 73.
13 Ibidem.
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jenia obecnie wszystkich potrzeb”14. Jednak ostrzegał, że przed elekcją pieniądze 
muszą być w  Polsce.

W  połowie kwietnia biskup płocki Andrzej Chryzostom Załuski roztoczył 
przed ambasadorem prawdopodobny scenariusz elekcji; a  z  pewnymi popraw-
kami (dotyczącymi personaliów) spełnił się on latem tego roku. 

Chociaż elekcja księcia Conti jest niechybną, i  oni (zwolennicy Contiego – 
A.S.) gotowi są dla niej poświęcić życie (podkreślenie – A.S.), jednakże słabe 
stronnictwo może nam zadać wiele trudności. Bo choć książę Conti ogłoszo-
ny będzie królem polskim przez prymasa i  marszałka sejmowego, ogłoszony 
w zebranych województwach i pospolitem ruszeniu, przyjęty solennie przez od-
śpiewane w kościele Sgo Jana Te Deum, jeżeli z drugiej strony, jak tego bywały 
przykłady, królewicz Jakub każe się ogłosić królem przez biskupa poznańskie-
go lub innego, jeżeli uzna go drobna szlachta, i  w  innym kościele odśpiewają  
Te Deum, a wtedy stanąwszy na czele przekupionych przez królowę konfedera-
tów, opanuje zamek krakowski i każe się gwałtem koronować, lękać się należy 
aby szlachta cofając się przed wojną domową i  przed spotkaniem się z  posił-
kami cesarskimi, niewidząc króla swego na czele, nie była zmuszona uznać 
uzurpatora, mimo gorliwości swych naczelników, a  tylko dlatego że kandydat 
zbyt oddalony jest od kraju. Cóż gdyby jeszcze Niemcy albo Moskale wkroczyli 
do Polski albo zagrozili wkroczeniem15. 

Faktycznie do rozdwojenia doszło, a  Te Deum intonował biskup kujawski 
Stanisław Dąmbski dla elektora saskiego. Ciekawe są natomiast zapewnienia, 
że stronnicy Francji „gotowi są dla niej poświęcić życie” oraz przecząca mu 
myśl, że szlachta nie zdecyduje się na wojnę domową. A  wreszcie sugestia, że 
walka rozegra się z  udziałem wojsk cesarza lub cara. Zatem zakładano, że do 
rozdwojenia dojść może i  zagrozi Polsce wojna, ale z  udziałem sił cudzoziem-
skich. Nie jest jasne, czy strony miały walczyć ze szlachtą, czy między sobą, 
a  może wystarczyłoby ich wkroczenie dla pacyfikacji nastrojów? Również Ra-
dziejowski ostrzegał, iż: „Nie można się spodziewać, aby książę Conti obrany był 
królem jednomyślnie”16. Natomiast snuł wizję tragedii, która rozegra się wskutek 
rozdwojenia. „Jeżeli zaś wybór padnie na królewicza Jakuba, nie ma gwałtu, 
którego się nie dopuszczą, aby swego dokazać”17. Ponoć „gotów jest z  pomocą 
królowej utworzyć sobie dostateczne stronnictwo do ogłoszenia siebie królem, 

14 Ibidem.
15 Depesze księdza de Polignac posła francuskiego po śmierci Jana III króla polskiego. Z  rę-

kopismu cesarskiej biblioteki w  Paryżu. T. 2. Wyd. J.K. Żupański. Poznań 1855, s. 3. Próbując 
zneutralizować Stanisława Dąmbskiego, Polignac obiecał biskupowi pieniądze płatne po elekcji, 
by tylko nie decydował się na koronowanie elekta, jak to się zdarzyło po wyborze Stefana 
i  cesarza Maksymiliana. Polignac obiecał biskupowi, że: „Odbierze nagrodę jak na nią zasłuży”. 
Ibidem, s. 8–9.

16 Ibidem, s. 2.
17 Ibidem.
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a  następnie iść na Kraków, obledz go z  pomocą wojsk, które ma na granicy, 
ukoronować się i  zwiększyć stronnictwo rozdaniem opróżnionych urzędów”18. 
Ambasador z jednej strony zapewniał o wierności swych stronników, ale jedno-
cześnie przedstawiał obawy, że „jeżeli przyjdzie do wojny domowej”19 szlachta 
opowie się za kandydaturą kogoś trzeciego – na przykład Ludwika von Baden. 
Konkluzją było wezwanie, by książę Conti, wbrew prawu, potajemnie przybył do 
Rzeczypospolitej lub przynajmniej w  pobliże jej granicy, „aby w  razie potrzeby, 
stanąwszy na czele wojska ruszył do Krakowa i tam kazał się koronować”20 oraz 
mógł „bronić praw swych przeciw uzurpatorom”21.

Ponadto ambasador uznał, że konieczne jest przejęcie kontroli nad armią. 
„Chodzi o  to aby przyszłemu królowi pozyskać całe wojsko, które niecierpli-
wie czeka płacy, a  które w  razie rozdwojenia łatwo dałoby się nakłonić przez 
uzurpatora, ofiarującego wprawdzie mniejszą lecz pewniejszą sumę”22. Straszył, 
że rywale Francji zapłacą wojsku i  zwyciężą, ale Ludwik XIV wątpił, by inni 
dysponowali większymi możliwościami finansowymi.

Wiosną francuskie weksle, płatne po elekcji, przesłano do Gdańska. Ta wieść 
rozeszła się wśród stronników Francji, przyciągając tłumy pod drzwi ambasady. 

Stronnicy nasi oświadczyli nam, że dłużej czekać nie mogą […] żeśmy ich 
dotąd łudzili, żeśmy ich poduszczali przeciw królewiczowi Jakubowi, a on teraz 
rozdanemi pieniędzmi pozyskał sobie potężne stronnictwo i być bardzo może, 
iż zostanie obranym mimo ich woli23. 

Odgrażali się, że „nie życzą sobie króla, który się nie poczuwa do wdzięcz-
ności względem nich”24. Polignac obawiał się, że jego stronnicy porozumieją się 
z  Sobieskim, ale próbował ich usprawiedliwić – „Oni nie chcą nic dla siebie, 
ale płacić szlachcie koniecznie muszą”25, gdyż „w  przeciwnym razie czeka ich 
ruina, finansowa i  polityczna”26. Wobec braku gotówki w  rękach ambasadora 
stronnictwo francuskie zaczęło się chwiać. Zachodziła obawa, że prymas wróci 
do Sobieskiego. Najgorsze byłoby odejście Sapiehów, „których wojska są nam 
koniecznie potrzebne na przypadek scysji”27, a oni nie mogli się obyć bez fran-
cuskich pieniędzy.

18 Ibidem, s. 10.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 3.
21 Ibidem, s. 5.
22 Ibidem, s. 2.
23 Ibidem, s. 13.
24 Ibidem, s. 8–9.
25 Ibidem, s. 13,16–17.
26 Ibidem, s. 21, 32–35.
27 Ibidem, s. 20; H. Olszewski: Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich (1697–1740). War-

szawa 1961, s. 23. 
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Kazimierz Sapieha obawiał się rozdwojenia, bo „wtedy wszczęłaby się zacięta 
wojna domowa, w której pokonanoby nas niezawodnie z pomocą przeważnych sił 
elektora brandenburskiego i cara rosyjskiego”28. Powstaje pytanie czy były to jedynie 
czarne scenariusze, mające skłonić Francuzów do wypłat, czy sygnał, że Sapiehowie 
wahają się w wierności wobec księcia Conti. Ambasador tłumaczył, że

[…] nie ma żadnej obawy ze strony państw ościennych, ponieważ elektor bran-
denburski ma bardzo mało wojska, którego z kraju wysłać nie może. Car mo-
skiewski (Piotr) w ciągłych podróżach; jest obecnie trzysta mil od swego kraju, 
a wojsko jego zajęte obroną Azowa i zdobywaniem Oczakowa. Cesarz ma dosyć 
do czynienia na Węgrzech i  nad Renem; że wreszcie musieliby wszyscy mieć 
nadto wojska, żeby go nasłać na Polaków, swoich sprzymierzeńców, którymby 
dali tym sposobem tak dobrą wymówkę do zerwania ligi przeciw Turcji. Że na 
koniec Polacy sami już dwa razy pobili Niemców w podobnym przypadku29. 

Polignac miał rację – car robił wrażenie zainteresowanego elekcją w Polsce, 
ale były to jedyne pozory, na rzeczywiste mieszanie się Rosji do spraw polskich 
czas miał dopiero nadejść. Podobnie dla zmęczonego wojną z  Francją i  Turcją, 
cesarza militarne zaangażowanie w Polsce było nie do pomyślenia30. 

Pierwsze dni elekcji upłynęły „na wzajemnem drażnieniu się i  oskarżaniu się 
o  gwałcenie wolności”31. Szlachta próbowała wzajemnie się zastraszyć. „Groźby 
te i  upór sprawiły najgorsze wrażenie na umysłach naszych przyjaciół. Zamiast 
niechęć swą powiększyć, przelękli się”32 i  pytali jedynie, czy dostaną pieniądze. 
Podkreślali przy tym, że „jeżeli pieniądze i  król razem nie przybędą, niepodobna 
będzie dłużej opierać się”33. Wiwatowano na cześć Contiego, ale szlachta mazowiec-
ka oraz poznańska protestowała i powstał tumult34. Gdy 25 czerwca okazało się, że 
najwięcej głosów oddano na księcia Conti i elektora saskiego, napięcie się wzmogło: 
„należy się bać stanowczego rozdwojenia i  rozruchów, ponieważ obie strony są 
bardzo zacięte”35, twierdził Polignac. Do poważnych incydentów doszło 27 czerwca. 
Jedna z chorągwi województwa sandomierskiego, „gdy się oderwała In partem Xcia 
Imci Contiego, goniono ją, strzelano, kosami pod konie ciskano ze strony saskiej, 

28 Depesze… T. 2, s. 19.
29 Ibidem, s. 20. 
30 J. Staszewski: Między Wiedniem i Petersburgiem. Uwagi na temat międzynarodowego poło-

żenia Rzeczypospolitej w  XVII i  XVIII wieku. W: „Jak Polskę przemienić w  kraj kwitnący…” Szkice 
i  studia z    czasów   saskich. Olsztyn 1997, s. 98; Z. Wójcik: Wiek XVII w  historii stosunków pol-
sko-rosyjskich. W: Historia. Prace na V Międzynarodowy Kongres slawistów w  Sofii 1963. [Red. 
J. Bardach, G. Labuda]. W: „Z Polskich Studiów Slawistycznych. Seria 2”. Warszawa 1963, s. 93. 

31 Depesze… T. 2, s. 32.
32 Ibidem, s 33.
33 Ibidem, s 35.
34 Dyaryusz sejmu elekcyjnego 1697. W: G. Podoski: Teka… arcybiskupa gnieźnieńskiego. Wyd. 

K. Jarochowski. T. 1. Poznań 1854–1857, s. 603.
35 Depesze… T. 2, s. 37.
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tak dalece, że drugie chorągwie nie śmiały iść libere”36 i  ze strachu pozostawały 
na miejscu. Wobec niezgody szlachta zaczęła szykować broń i „z obu stron ochota 
do boju róść poczęła”37. Jednak zwolennicy Contiego, nie mając pewności poparcia 
Francji, nie chcieli za mocno upierać się przy swoim kandydacie. Są oni „dalecy 
od naśladowania nieprzyjaciół, ani ich gwałtów, ani niesprawiedliwości naśladować 
nie chcą”38. Wówczas marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski 
zaproponował, by unieważnić elekcję i  przeprowadzić kolejną, która wskazałaby 
zwycięzcę39. Senatorowie podjęli bezskuteczną próbę załagodzenia konfliktu40, ale 
Radziejowski napisał do Rzymu, że sytuacja w Polsce grozi wojną domową41.

Autor Dyarusza prawdziwego obarczał winą magnaterię:

[…] każdy co inszego przed szlachtą prawił i  każdy ją zwodził; a  oni jako 
błędni nie wiedzieli czego się uchwycić, i ten był pożytek, że pospolite ruszenia 
tak rano przyszły pod Warszawę, że fakcyonaci mieli czas cudowne chimery 
powbijać im do głowy; a  gdyby byli na samą nominacją tylko przyszli, bez 
praktyk i  fakcyi obraliby unanimiter tego, którego Bóg do ich serc by podał42. 

Polignac twierdził, że: 

[zamieszanie] wywołują intrygi panów, którzy zwykli poświęcać szczęście oj-
czyzny dumie i własnej korzyści. Z  tego powodu bywały podwójne elekcye za 
czasów Stefana i  Zygmunta […] Prywatni mogą dać się przekupić z  kosztem 
spokoju powszechnego, ale zgromadzona szlachta nie będzie jedna przeciw dru-
giej knować spisków, któreby ją zniszczyły, a  część jej w  poddaństwo drugiej 
oddały. Pogodzą się niezawodnie; datkiem czy miłością ojczyzny powodowana 
mniejszość, połączy się z większością43. 

Ku przerażeniu ambasadora stronnicy Francji coraz bardziej się wahali. Kazi-
mierz Sapieha wycofał swe poparcie. „Chciał pieniędzy i ubezpieczenia na wypa-

36 Diariusz elekcji w  Warszawie 15 May 1697mo Anno. Biblioteka PAN w  Kórniku (dalej: 
BPAN K). Rkps 1200, k. 464v–465r.

37 Dyaryusz elekcyi 15 maja 1697 roku zaczętej. Biblioteka Czartoryskich (dalej BCz). Rkps 189, 
k, 215–217. 

38 Depesze… T. 2, s. 33.
39 Ibidem.
40 S. Niezabitowski: Dzienniki 1695–1700. Oprac. A. Sajkowski. Poznań 1998, s. 159. 
41 Jednak sytuacja w kraju nie była tak aż poważna, w tym liście znalazło się miejsce na sprawy 

prywatne – prymas prosił o nadanie opactw po zmarłym kardynale Denhoffie. Michał Radziejow-
ski do Francesco Barberiniego, 6 VII 1697. Teki Rzymskie. Rkps 8444, k.60–61.

42 Dyaryusz prawdziwy, bo bez imienia autora wszystkich rzeczy i  dziejów, które się w  Pol-
sce   działy po śmierci Jana III króla polskiego aż do obrania Augusta II. (Z  rękopisu  spółczesnego). 
W: L. Rogalski: Dzieje Jana III Sobieskiego. Warszawa 1847, s. 483. Andrzej Chryzostom Załuski 
do Karola Stanisława Radziwiłła, [s.l., s.a.]. Archiwum Główne Akt Dawnych – Archiwum Radzi-
wiłłów dz. V (dalej: AGAD. AR V). Rkps 18383.

43 Depesze… T. 2, s. 8–9.
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dek wojny domowej”44 – podkreślał, że „może wprawdzie ofiarować nam armię 
swoją, ale nie może jej rozkazywać, dopóki zapłacona nie będzie”45. Obawiał 
się, że kasztelan wileński Józef Bogusław Słuszka z  pomocą pieniędzy elektora 
przejmie kontrolę nad wojskiem litewskim, a Stanisław Jabłonowski – koronnym. 
Uważał, że Wettynowi pomogą cesarz, car i elektor brandenburski, co oznaczać 
mogło wojnę. Prymas miał pisać do sąsiadów Polski, prosząc, by nie zakłócali 
pokoju46. Sapieha podkreślał, że mimo radykalnej zmiany sytuacji 

[…] żadnych nowych żądań nie wnosi, obstaje tylko przy dotrzymaniu daw-
nych obietnic, które są podstawą całego działania; że tyle razy mnie już pro-
szono, abym powiedział otwarcie, czy pieniądze na zapłacenie dwóch armii są, 
lub nie, w ostatnim bowiem razie nie byliby się mieszali w tę sprawę, w której 
słabszy i podlejszy pokonać może mocniejszego i szlachetniejszego, jeżeli temuż 
zbywa na środkach47. 

Krążyły plotki, że elektor brandenburski wkroczy do Prus Królewskich, ale 
Polignac wierzył, że „stronnictwo nasze w  Prusach silnie oponować będzie”48. 
Kontyści rozważali możliwości stawienia oporu Wettynowi. Spisano, ile kompanii 
z województw może przybyć na ponowny sejm konwokacyjny. Każda kompania 
złożona ze stu konnej szlachty dostać miała pieniądze i złożyć przysięgę, „że nie 
opuszczą nowego króla”49. Przyjmując, że stronnictwo francuskie wygrało, a także 
pragnąc umocnić swych stronników, Polignac wezwał księcia Conti z wojskiem 
i pieniędzmi do Polski, by elektor saski nie ubiegł go w  drodze do Krakowa50. 

Rojono, by uwięzić „elektora, który podobno nie ma przy boku swoim licznej 
straży, nie widzę jednak jakby ten zamiar można wykonać”51. Okazało się jednak, 
że ochrony Sasowi nie brakuje. „Elektor rzeczywiście gromadzi liczne wojska. 
Obawiam się mocno, ażeby pieniądze, które dom hanowerski miał wypłacić elek-
torowi za nabycie wszystkich praw tegoż księcia do księstwa sasko-lawenburskie-
go, nie nadeszły pierwej od naszych”52. Ponoć hetman wielki koronny Stanisław 
Jabłonowski dostał gotówkę dla wojska, które stanąć miało po stronie elektora. 
„Tym sposobem wypadłby nam z  ręki najpotężniejszy środek do zdobycia ko-
ronny”53. „Rozżalona szlachta wyrzucała sobie, że się dała uwieść obietnicami 
Francji, która ją tak niecnie opuściła, że teraz ani myśleć o wypędzeniu elektora 

44 Ibidem, s. 55.
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 37.
47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 36.
49 Ibidem.
50 Polignac do Ludwika XIV, [s.l.], 29 VI 1697. Archives Diplomatiques du Ministère des 

Affaires Etrangères w Paryżu (dalej: AE). Pologne 97, k., 213, 239.
51 Depesze… T. 2, s. 36.
52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 39. 
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z  Polski, kiedy nie ma czem zapłacić wojska”54. Wszakże Polignac wierzył, że 
armia nie jest jeszcze dla sprawy księcia Conti stracona. „Wojsko, które złożyło 
podpisy w  ręce delegowanego na ten cel senatora, czeka tylko na pieniądze, 
ażeby zbliżyć się do morza i  czekać na przybycie króla”55. Podstoli koronny Jerzy 
Dominik Lubomirski stronnik francuskiego utrzymywał kontakt z  wojskiem, 
które zobowiązało się nie przechodzić na stronę Sasa i oświadczyło to Stanisła-
wowi Jabłonowskiemu, „co go podobno bardzo rozgniewało”56. Wbrew obawom 
Sapiehów, Polignac twierdził, że: „Trzej hetmanowie, którzy trzymają z  Sasem, 
mniej znaczą niż nasz jeden, bo nie mają wojska po sobie, a nasz rządzi swojem 
dowolnie”57. Mówiono, że August II zapłacił wojsku fałszywymi pieniędzmi, więc 
zaledwie „jedenaście kompanii przeszło na stronę elektora, reszta oświadczyła, 
że trzymać będzie z  rzeczpospolitej”58.

Niepokój w  stronnictwie francuskim wzrastał, gdyż „nieprzyjaciele nasi tak 
czynnie i  sprężyście występują, kiedy należy karcić gwałty i niesprawiedliwości. 
Widzą ci panowie, że nie korzystamy ze sposobności, która się pewnie nie po-
wtórzy, że jesteśmy słabsi, bo działamy wolno i  niedołężnie, […] bo pieniędzy 
jak nie ma tak nie ma”59. Ambasador usprawiedliwiał Polaków:

[…] zupełnie nie obwiniam naszych zniechęconych stronników, bo sama dobra 
wiara nie może być jedyna podporą tak ważnej sprawy60.

Położenie tych godnych ludzi jest doprawdy do politowania. Są to najdostoj-
niejsi panowie polscy, mimo to rozzuchwaleni przeciwnicy obecnością swego 
króla jak niemniej pomocą Moskali i  Niemców, urągają im i  natrząsają się 
z  ich łatwowierności, mówiąc, że króla swego oglądać nie będą, że Francja ich 
opuści, a  elektor saski ich pan pewnie szukać nie będzie […] widzą elektora 
na tronie, widzą go rozdającego wakujące posady i  urzędy, a  w  końcu widzą 
swoją ruinę i odarcie ze znaczenia i  majątku61. 

Duma nie pozwala im upokorzyć się, nie pozwala poddać się stronnictwu niż-
szemu liczbą i zasługą, które każdy z nich, ufając wybranemu królowi, zniewa-
żał w  oczy i  za oczy. Dobrowolnie więc nie będą popierać elektora saskiego, 
a  obawa, że ich do tego zmusi odstąpienie drobnej szlachty, powiększa ich 
niechęć ku nam; przeklinają dzień, w  którym nam zaufali i, jak mówią, dali 
się uwieść płonnym obietnicom62. 

54 Ibidem. 
55 Ibidem, s. 37.
56 Ibidem, s. 45.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 54.
59 Ibidem, s. 38.
60 Ibidem.
61 Ibidem, s. 39. 
62 Ibidem, s. 40.
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Zamieszanie „wywołują intrygi panów, którzy zwykli poświęcać szczęście 
ojczyzny dumie i  własnej korzyści. Z  tego powodu bywały podwójne elekcye 
za czasów Stefana i Zygmunta”63. Jednak Polignac nie dowierzał już, by szlachta 
skłonna była zaryzykować swe życie w  imię interesów cudzoziemskiego księcia, 
a  zatem możliwość wojny stanęła pod znakiem zapytania.

Zdaniem ambasadora, pojawiło się jeszcze inne niebezpieczeństwo. Na opie-
szałości Francji skorzystać mógł królewicz Jakub, który „widząc coraz większe 
w  sprawach krajowych rozdwojenie, spodziewa się, że dostąpi tronu. Nadzieję 
opiera on na tem, że elektor szerząc bezprawia i  gwałty, wkrótce zostanie znie-
nawidzony”64. Miał Sobieski wierzyć, że sprzeciwiając się Augustowi II, osamot-
nieni zwolennicy Francji staną po jego stronie65. 

W progu jesieni mogło się wydawać, że wojna wisi w powietrzu. Rozchodziły się 
ulotki oskarżające partię saską o bezprawie. Twierdzono, że elektor wysłał posłów do 
Moskwy, prosząc o wsparcie militarne66. Miał prowadzić ze sobą wojsko, na zgubę 
wolności67. Według przekazów Polignaka, August II wkroczył do Krakowa wraz 
z 1,2 tys. ludzi, ale 10 tys. jego żołnierzy stało nad granicą „ażeby wkroczyć mogło 
na każde zawołanie”68. Zdaniem ambasadora, wojna „potrwa do zimy, ale dłużej 
się niezawodnie nie przeciągnie, jeżeli mieć będziemy po sobie polskie i  litewskie 
wojska, a mieć będziemy niechybnie, skoro wypełnimy nasze zobowiązania”69. Po-
lignac sądził, że samo pojawienie się księcia Conti podniesie na duchu stronników 
Francji, a  nawet przyciągnie mu nowych, zniechęconych postępowaniem Sasa70. 
Zwłaszcza, gdy okazało się, że elektor brandenburski nie opowie się po niczyjej 
stronie – „podobno odmówił wszelkiej pomocy i wojska elektorowi saskiemu”71.

Nadzieje ambasadora rosły, gdyż „wielkopolska szlachta podniosła rokosz 
przeciw elektorowi saskiemu […] ogłosiła elektora uzurpatorem oraz poprzysię-
gła zjechać zbrojno na sejm i  dopóty broni nie złożyć, dopóki wojsko elektora 
nie ustąpi za granicę”72. Jednak okazało się, że przedstawiciel elektora branden-
burskiego Johann Hoverbeck, stronnik saski kasztelan chełmiński Jan Jerzy Prze-
bendowski i  pozornie neutralny Stanisław Herakliusz Lubomirski 

[…] namawiają naczelników naszego stronnictwa do układów z elektorem sa-
skim, ci chcąc nas zastraszyć a  tym samym zmusić do szybkiego działania 

63 Ibidem, s. 8–9.
64 Ibidem, s. 42.
65 Maria Kazimiera do Stanisława Antoniego Szczuki, Gdańsk, 2 VIII 1697. Biblioteka Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich (dalej: BOss). Rkps 407, k. 16.
66 Z Warszawy 24 Augusta. BCz. Rkps 521, k. 266–267. 
67 List Imćp. kasztelana bydgoskiego do Imć. X. biskupa kujawskiego. BCz. Rkps 189, k. 341–347.
68 Depesze… T. 2, s. 39. 
69 Ibidem, s. 41. 
70 Ibidem, s. 43.
71 Ibidem, s. 42.
72 Ibidem, s. 43.
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wchodzą niby w  układy, ale położyli warunki niepodobne do wypełnienia. 
Przede wszystkim żądają nieograniczonej władzy i  takiego stanowiska, jakie 
zajmują w  stronnictwie ks. Conti73. 

Zatem z  jednej strony zachodziła obawa, że stronnicy francuscy przejdą na 
stronę saską, z drugiej tliła się iskierka nadziei, że nie będzie ta wolta taka łatwa. 
Niemniej skłonność kontystów do podjęcia rozmów oznaczała, że o działaniach 
zbrojnych raczej nie ma co mówić. Polignac uważał, że zmienić to mogą wypłaty 
gotówki. „Zresztą wszystko jest w zawieszeniu. Nie mając pieniędzy, nie mogliś- 
my się ułożyć się ostatecznie z wojskiem, ani, jak mieliśmy zamiar, zebrać z każ-
dego województwa kompanię szlachty, na poparcie naszej elekcji”74. Mimo braku 
pieniędzy Polignac snuł plany powołania pod broń szlachty. Na Mazowszu po-
wstałoby pięć kompanii, a w Małopolsce – sześć, każda po stu ludzi. „Taki zastęp 
szlachty wraz z  wojskiem regularnym, Wołochami a  nawet Węgrami, których 
można przywołać; będzie aż nadto dostateczny do wypędzenia z  Polski pięciu 
czy sześciu tysięcy Sasów”75. Na zabezpieczenie finansowe tego przedsięwzięcia 
zebrano pieniądze od czołowych stronników – „przyjaciele nasi złożyli się, dając 
każdy co mógł”76. Michał Radziejowski, Konstancja Towiańska, Benedykt Sapieha 
i Andrzej Chryzostom Załuski przekazali gotówkę i klejnoty. Polignac próbował 
wymóc wypłatę pieniędzy na kupcach francuskich w  Gdańsku, ale napotkał na 
twardy opór, ponieważ Ludwik XIV zezwolił na ich uruchomienie tylko, gdy 
Conti będzie „jedynym elektem”77.

Mediacji pomiędzy zwaśnionymi stronami podjął się marszałek wielki ko-
ronny. Prowadził ożywioną korespondencję, zachęcając, by „siły obrócić na 
uspokojenie”78 wewnętrzne i  zapobiec wojnie domowej. Pisał do prymasa, by 
ojczyznę „od ostatniej i  nienadgrodzonej ratować zguby”79. Twierdził, że je-
dynie kardynał może swoją powagą uczynić spokój. Przyjmował pełne skarg 
listy prymasa i  z  żalem potwierdzał brutalność wojsk saskich80. Wysłuchiwał 
jeremiad Radziejowskiego na temat czasów, „kiedy ani w  domu, ani w  dro-
dze szlachcic securus nie jest”81. Prymas ubolewał nad wyniszczeniem kraju 
i  nie wątpił w  pojednanie, dając do zrozumienia, że gotów jest do ugody na 

73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 P. Paul: Le cardinal Melchior de Polignac (1661–1741). Paris 1922, s. 64.
78 Stanisław Herakliusz Lubomirski do Jana Dobrogosta Krasińskiego, [s.l.], 28 VIII 1697. 

BCz. Rkps 189, k. 435–436.
79 Stanisław Herakliusz Lubomirski do prymasa, Ujazdów, 30 IX 1697. BPAN K. Rkps 981, 

k. 56r–57v.
80 Stanisław Herakliusz Lubomirski do prymasa, [s.l., s.d.]. BOss. Rkps 651, k. 851–852. 
81 Prymas do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [s.l., s.d.]. BOss. Rkps 651, k. 852–853.
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odpowiednich warunkach82. Można przypuszczać, że w  tym celu z  przesadą 
odmalowywał zniszczenia i  straty83.

Warto zauważyć, że wysiłki mediacyjne marszałka wielkiego koronnego wią-
zały się z  jego poparciem dla elektora saskiego, a w tym samym czasie jego brat 
i  zięć pozostawali w  obozie przeciwnym84. Oznaczało to, że Lubomirscy będą 
mieli bezpośredni dostęp do władcy bez względu na to, kto nim zostanie85. Wet-
tyn zabiegał o szersze poparcie rozdając wakanse i obiecując pieniądze. „Dla zu-
pełnego i szczęśliwego ojczyzny uspokojenia”86 również prymas powinien przejść 
na jego stronę, a  przekonywać go o  sympatii elekta mieli Stanisław Herakliusz 
Lubomirski i  biskup inflancki Mikołaj Popławski87. Jednak Radziejowski pozo-
stawał niewzruszony i namawiał innych do trwania w oporze przeciw Sasowi88. 
Wahającym się Sapiehom zarzucał, że: „o nic nie dbają tylko o pieniądze”89. Tym-
czasem sytuację Sapiehów skomplikował spór o koekwację. W Wielkim Księstwie 
rosło napięcie, a  groźba wojny domowej stawała się całkiem realna. Hetman 
wielki wolał stanąć po stronie Wettyna, by odciągnąć go od „republikantów”90. 
Przy Contim trwał podskarbi litewski Benedykt, zapewniając, że będzie przeko-
nywał brata do powrotu w  szeregi stronnictwa91.

Szerzono wieści, że przeciw Sasowi wystąpią razem Wielkopolska i  Litwa92. 
Mogło się wydawać, że dojdzie do otwartego konfliktu. Poczucie zagrożenia 
towarzyszyło szlachcie i  oddziaływało na jej skłonność do ustępstw. Wielu lu-
dzi obawiało się konfliktu wewnętrznego93. Kanclerz litewski Dominik Mikołaj 
Radziwiłł namawiał Hieronima Lubomirskiego do zgody z  królem. „Te wojska 
obydwa nie przejdą po niebie, ale zniszczą Rzeczpospolitą”94, pisał z przejęciem. 

82 Michał Radziejowski do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [s.l.], 24 IX 1697. B.PAN.  
Rkps 399, k. 93v–94r. 

83 Michał Radziejowski do Stanisława Jabłonowskiego, [s.l.], 10 XII 1697. BPAN K. 395, s. 83–84. 
84 Szczęsny Potocki do Adama Sieniawskiego, Kraków, 3 IX 1697. BCz. Rkps 5922, k. 31770. 
85 K. Piwarski: Hieronim Lubomirski hetman wielki koronny. Kraków 1929, s. 78–82.
86 Stanisław Herakliusz Lubomirski do prymasa, Ujazdów, 30 IX 1697. BPAN K. Rkps 423, 

k. 347v–48r.
87 Mikołaj Wyżycki do NN, [s.l.]. BPAN K. Rkps 951, k. 293–294.
88 Michał Radziejowski do Hieronima Ponińskiego, [s.l.], 3 VII 1697. BPAN K. Rkps 423, 

k.  335v.
89 J. Wojtasik: Walka Augusta II z  obozem kontystowsko-prymasowskim w  pierwszym roku 

panowania (1697–1698). „Przegląd Historyczny” 1969, t. 60, z. 1, s. 33. 
90 August II do Michała Kociełła, [s.l., s.d.]. BCz. Rkps 521, k. 205–206. Uniwersał Augusta II 

do stanów Rzeczypospolitej. BCz. Rkps 192, k. 577–579; 
91 Melchior de Polignac do NN, Warszawa, 25 IX 1697. AGAD. AR V, 12050. 
92 NN do Jakuba Sobieskiego, [s.l., s.d.]. AGAD. AR V. Rkps 6654. 
93 Jan Odrowąż Pieniążek do NN, [s.l., s.d.]. BPAN K. Rkps 395, k. 65–66; Jerzy Denhoff 

do Hieronima Lubomirskiego, Kraków, 5 XI 1697. BPAN K. Rkps 395, k. 71–72. S. Russocki: 
Uwagi o  kulturze politycznej Polski XVI–XVII wieku. W: Dzieje kultury politycznej w  Polsce. Red. 
J.A. Gierowski. Warszawa 1977, s. 21.

94 Dominik Mikołaj Radziwiłł do Hieronima Lubomirskiego, Kraków, 5 XI 1697. BPAN  K. 
Rkps 394, k. 325.
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Podskarbi postanowił jednak drogo sprzedać swój akces do stronnictwa saskiego 
i zachować twarz wobec szlachty95. Wojny domowej obawiali się także wojewoda 
sieradzki Jan Odrowąż Pieniążek i kanclerz koronny Jerzy Denhoff96. Natomiast 
podkomorzy krakowski Franciszek Lanckoroński przeprowadzał zaciągi w  Ma-
łopolsce97. Również wojewoda bełski Adam Sieniawski należał do zwolenników 
rozprawy zbrojnej. Jego małżonka – Elżbieta przekonywała, że trzymanie się 
stronnictwa francuskiego jest niebezpieczne, zwłaszcza wobec braku pieniędzy. 
Przytomnie pytała „nie wiem, czym będziecie wojowali”98, ale dowiedziała się, 
że mąż chciał sprzedać jej zastawę i obrazy, by zyskać pieniądze na zaciągi woj-
skowe. Wówczas sama postanowiła zdobyć przychylność Augusta II. 

Gdy rozeszła się wieść o przyjeździe księcia Conti, Polignac przechwalał się, 
że szlachta licznie przybędzie, by powitać swego elekta. „W. hetman litewski 
Sapieha ma przysłać do Gdańska część swego wojska, a na czele reszty iść pro-
sto na Kraków”99. Żołnierze sapieżyńscy mieli strzec zwłok Jana III Sobieskiego 
w Warszawie, a zdaniem ambasadora koronacja nie mogła się odbyć bez uprzed-
niego pogrzebu zmarłego władcy100. Mylił się bardzo poważnie. Był też naiwnie 
przekonany, że „wojsko zostanie przy nas, bo jeżeli się waha pieniędzy Contim 
a elektorem, zwłaszcza jeżeli ten ostatni płaci, to ani chwilę wahać się nie będzie 
pomiędzy Sasem a  Wolnością. Takoż uczyni i  drobna szlachta, a  nawet i  taka, 
którą już Sas przekupił”101. Także ta opinia nie znalazła potwierdzenia w faktach.

Podczas spotkania kontystów w  Warszawie dochodziło do incydentów, gdy 
kasztelan kaliski Władysław Przyjemski bronił obioru Contiego, marszałek sejmi-
ku wiśnickiego „z kilkoma innymi posłami chcieli mu przerwać, mówiąc, że ten 
sejm nie cała Rzeczpospolita uznaje […] protestującego prawie na kawały popła-
tano szablami; jeden z  jego towarzyszy widząc, że to nie przelewki, schował się 
pod sutannę kardynała Radziejowskiego, inni uciekli”102. Gdy Przyjemski zaczął 
się odgrażać, że trzeba wykryć zdrajców, część zebranych opuściła zgromadzenie. 
Mimo to u  niektórych stronników francuskich, pojawiało się zniecierpliwienie 
i  wątpliwości. Benedykt Sapieha zaproponował, by opowiedzieć się za królewi-
czem Jakubem, ale ten wniosek odrzucono103. Jego brat „wystawiał niepodobień-
stwo prowadzenia wojny, a przynajmniej dostawienia swego wojska, nie mając na 

 95 B. Popiołek: Królowa…, s. 29.
 96 Jan Odrowąż Pieniążek do NN, [s.l., s.d.]. BPAN K. Rkps 395, k. 65–66. Jerzy Albrecht 

Denhoff do Hieronima Lubomirskiego, Kraków, 5 XI 1697. BPAN K. Rkps 395, k. 71–72.
 97 W. Kriegseisen: Samorząd szlachecki w  Małopolsce w  latach 1669–1717. Warszawa 1989, 

s. 14.
 98 B. Popiołek: Królowa…, s. 29–30.
 99 Depesze… T. 2, s. 45.
100 Ibidem, s. 47–48. Polignac pisał, że „nowy król koronowany być nie może, zanim niebosz-

czyk nie zostanie pochowany na krakowskim zamku”. Ibidem, s. 51.
101 Ibidem.
102 Ibidem, s. 49.
103 Ibidem.
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to pieniędzy, a  nade wszystko żadnej pewności odebrania ich kiedykolwiek”104. 
Poparli go podskarbi wielki koronny Hieronim Lubomirski i wojewoda kijowski 
Marcin Kątski, gdyż bez pieniędzy i  elekta „ani działać, ani stanąć w  otwartej 
wojnie z Sasem niepodobna”105.

Najważniejsze wydawało się zdobycie kontroli nad Zamkiem Królewskim 
i  ciałem Jana III. Szlachta przez posłów żądała, by otwarto bramy, a  po odmo-
wie „postanowiono więc nazajutrz siłą go odebrać”106. Następnego dnia szlachta 
„udała się na zamek, aby go wziąć gwałtem, i  na ten cel wytaczają już działa 
z  Arsenału”107. Zastraszono straże i  „rzeczpospolita weszła tłumnie na zamek, 
wypędziła gwardie wojewody, a zaciągnęła straże kardynała; potem każdy zasiadł 
w  Sali sejmowej”108. Po rozpoczęciu obrad powstał zgiełk na widok niejakiego 
Wirogińskiego, który układał pacta conventa dla Wettyna. Pochwycono go za 
czub i  chciano zabić, ale nie chcieli kalać mieszkania królewskiego, postanowili 
więc wyrzucić go oknem, ale wyrwał się i schronił po pelerynę kardynała, „który 
mu życie ocalił”109.

Książę Conti przybył pod koniec września, ale nie zszedł na ląd, „czekając 
na ludzi, którzyby go wsparli”110. Zadeklarował, że nie chce przejmować władzy 
siłą i łamać praw polskich111. Szlachta przybywała nad morze, ale, wbrew wcześ-
niejszym zapewnieniom, nie czyniła tego nazbyt gromadnie112. Witali go zwo-
lennicy zbrojnej rozprawy. Krajczy koronny Tomasz Działyński, prosił prymasa, 
by ten przybył i  namówił księcia na przejazd do Malborka113. Snuł plany, że 
część wojska zostanie na okrętach, reszta zejdzie na ląd i wraz z księciem wyru-
szy w  głąb kraju. Amunicji powinno starczyć, ale brakowało wojska114. Wzywał 
Andrzeja Chryzostoma Załuskiego i prosił o  interwencję u Kazimierza Sapiehy, 
by ten pośpiesznie przybywał115. Aktywnie działał kasztelan kaliski Władysław 
Przyjemski. Był on marszałkiem zawiązanej w  Środzie konfederacji. Należał do 
stronników francuskich, którzy chcieli walczyć do ostatka116. Pocieszano się, że 

104 Ibidem, s. 47–48
105 Ibidem.
106 Ibidem, s. 51.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
110 Stanisław Herakliusz Lubomirski do Adama Sieniawskiego, [s.l., s.d.]. BCz. Rrkps 5876, 

s. 22651. 
111 Manifest księcia Conti 5 10 97. BCz. Rkps 516, k. 77.
112 Franciszek Ludwik Conti do Ludwika XIV, Gdańsk–Reda, 26 IX 1697. AE. Pologne 98, 

k.  163–164. 
113 Tomasz Działyński do prymasa, Gdańsk, 27 IX 1697. BOss. Rkps 651, k. 817–818.
114 Tomasz Działyński do NN, [s.l.], 11 X 1697. AGAD. AR V, 3474.
115 Tomasz Działyński do Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, Gdańsk, 24 IX 1697. BOss. 

Rkps 651, k. 814.
116 W. Dworzaczek: Od najazdu szwedzkiego do trzeciej wojny północnej. W: Dzieje Wielko-

polski. T. 1: Do roku 1793. Red. J. Topolski. Poznań 1969, s. 698.
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Conti ma niewielu ludzi, ale „pieniędzy siła”117. Wszakże okazało się to niepraw-
dą. Zapał garstki zwolenników nie mógł zmienić pełnej rezerwy postawy księcia, 
ani braku wojska, broni i wahań stronników118. Ich szeregi topniały i znikąd nie 
nadchodziła pomoc. Nie przybyli Litwini, ponoć zatrzymani przez Hieronima 
Lubomirskiego, działającego pod presją małżonki. Napięcie po obydwu stronach 
rodziło wzajemną wrogość Francuzów i Polaków, dochodziło do incydentów. 

Gdy nadeszły wieści o przybyciu księcia wraz z pieniędzmi, Adam Sieniawski 
miał zająć się przygotowaniem wojska119. Postanowiono zwołać pospolite ru-
szenie i  ruszyć na Kraków, by „przywrócić porządek i  ukarać wichrzycieli”120. 
„Szlachta tak się zapaliła”121, że chciała wypędzić ze stolicy posła brandenbur-
skiego, ale ostatecznie nakazano, by opuścił ją Jan Jerzy Przebendowski, jako 
zwolennik Sasa. 

Wszyscy chwytają za broń przeciw elektorowi, wypowiadając mu otwartą wojnę 
[…] ale w  końcu nie popierani, będą musieli zawrzeć hańbiący pokój, bo się 
sami ostać nie potrafią, czy podobna by się dali zabijać za nieobecnego króla? 
Prawda, że bronią zarazem pogwałconych praw swoich, dla tego też gotowi są 
walczyć, ale czy wytrwają? Bez króla i pieniędzy pewno nie122.

Brak wieści z Gdańska szybko zwarzył nastroje i wywołał zniechęcenie. Mimo 
to, na 26 września zwołano pospolite ruszenie. W Grodnie na czele miał stanąć 
wojewoda wileński Kazimierz Sapieha, w Łęczycy – kasztelan kaliski Władysław 
Przyjemski i  w  Zawichoście – wojewoda bełski Adam Sieniawski. Wszakże za-
strzeżono, iż „kto nie ma ochoty wyruszyć, może w  domu zostać”123. Dopiero 
później nakazano stawiennictwo „pod karą egzekucji wojskowej”124. Jako, że „nie 
można wyłącznie na szlachcie polegać, uznano za konieczne spieszne ściąganie 
wojska litewskiego, na co nie potrzeba innych zabiegów, tylko odliczyć pieniądze 
wojewodzie wileńskiemu, który dla grosza w piekło pójdzie, a bez pieniędzy nic 
nie zrobi”125. Kazimierz Sapieha rzeczywiście zażądał pieniędzy dla siebie, jak 
i  dla wojska. Natomiast, według Polinaka, wojsko koronne na razie pieniędzy 
nie chce, gdyż „kocha ks. Conti z całego serca; znać, że miłość ku niemu silnie 

117 Z Łowicza de data 4ta octobris 1697. BPAN K. 981, k. 56.
118 Prymas tłumaczył, że siedzi w domu, bo nie wypada mu brać udziału w wojnie, ale zapewne 

szło mu bardziej o  własne bezpieczeństwo i  pozostawienie sobie możliwości przejścia do obozu 
Augusta II. Michał Radziejowski do Jan Odrowąża Pieniążka, [s.l.], 26 X 1697. BOss. Rkps  651, 
k. 836–837. 

119 Depesze… T. 2, s. 53.
120 Ibidem.
121 Ibidem.
122 Ibidem.
123 Ibidem, s. 55.
124 Ibidem.
125 Ibidem.
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była wpojona w  ciągu bezkrólewia, kiedy teraz żadne wpływy, ani pieniądze 
elektorskie zatrzeć jej nie mogą”126.

Wydawało się, że sytuacja sprzyjała stronnikom Francji, ale Polignac do-
strzegał trudności:

Nie ulega wątpliwości, że bez wojny się nie obejdzie elektor bowiem nadto 
daleko zaszedł, żeby się chciał cofnąć dobrowolnie. Więc na stłumienie wojny 
domowej trzeba by coś więcej nad summy, które Francja zobowiązała się na 
płacić na wypadek spokojnej elekcji127. 

Prymas, sam trzymający się z dala od Gdańska, twierdził, że

[…] gotowość szlachty opisać się nie da, że elektor traci codzienne 400 do 500 
ludzi […] Nie ulega wątpliwości, że wielu jest zniechęconych w  stronnictwie 
saskim. W naszem jest ich także nie mało, sądzili bowiem, że król przywiezie 
ze sobą dziesięć milionów, któremi nie tylko zapłaci wojsko, ale nadto wróci 
szlachcie wyłożone na sejmikowanie kwoty. Ale król nie chcąc popaść w  to 
samo położenie co elektor, skąpi grosza, chowając go dla wojska z narażeniem 
wielu prywatnych128.

Wszyscy czekali na decyzje i  gotówkę księcia, ale on nie spieszył się ani 
z  działaniami, ani z  wypłatami. Ludwik XIV pochwalał tę wstrzemięźliwość129. 
Nie dowierzał dobrej woli wyborców i  nie chciał topić w  tym przedsięwzięciu 
gotówki, gdy efekt był tak niepewny. „Nie wątpię, że ci co brali pieniądze od 
elektora, przyjmą je i od mego krewnego, ale skutek ich zdaje mi się wątpliwy”130. 
Francja uważała, że to szlachta powinna rozstrzygnąć sytuację, podczas, gdy ta 
skłonna była poddać się decyzjom i  działaniom cudzoziemców. Ludwik XIV 
dostrzegał to niezdecydowanie: 

Kilku ościennych książąt, którzy niechętnie na elekcję Sasa patrzą, ofiarowali 
mi wojska swoje na przyszłą wiosnę, jeżeli zechcę popierać krewnego mego; 
ale kiedy Polacy sami nie myślą o  obronie swojej wolności, poddając się bez-

126 „Wprawdzie słychać, że elektor nas ubiegł i zapłacił i zapłacił im cztery, za co jednak zarę-
czyć nie mogę. W każdym razie to nie przeszkadza przyjęciu pieniędzy królewskich przez wojsko, 
które chętnie bić się za niego będzie”. Ibidem, s. 57.

127 Ibidem.
128 Ibidem. 
129 „Król ciągle jeszcze na okręcie, bardzo nierad, że każdy z  poddanych, co nam się z  wier-

nością oświadczają, zaraz przy tem domaga się pieniędzy, a niezapłacony krzywi się. Jednakowoż 
król słusznie czyni, bo zanimby na ląd wysiadł, jużby nie miał ani grosza. Do wojny czyni tylko 
konieczne przygotowania, a  że fundusze nie są wielkie, elektor przywoławszy wojsko z  Węgier, 
niezawodnie silniejszą i  liczniejszą armię wystawi”. Ibidem, s. 60.

130 Ibidem, s. 57.
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prawiom elektora saskiego, kiedy lekkomyślnie nie korzystali z  pomocy, która 
im ofiarować raczyłem, nie myślę nadal mieszać się w  tę sprawę131. 

Zaś Polignac tłumaczył Polaków: 

Gdyby to od szlachty zależało, nie za długo książę mógłby spokojnie panować, 
ale w obecnym stanie łatwej jest wstąpić na tron, niż się na nim utrzymać, mając 
uzurpatora na karku. Wyznać potrzeba, iż rzeczpospolitej trochę nie w  smak, 
że król prawy w  wojsko i  pieniądze uboższy od elektora, że więc tej zwady 
w parę dni zakończyć nie będzie mogła. Brak pieniędzy taimy o ile można, ale 
brak siły zbrojnej każdego uderza; tłumaczymy się prawami, które nie zezwalają 
na wprowadzanie do rzeczpospolitej obcego wojska; gdyby książę także swoje 
zastępy, nie byłoby różnicy między nim a  elektorem132. 

Polignac uważał, że jeżeli nie teraz, to na wiosnę będzie można rozpocząć 
działania. Zakładał, że ich podstawą stanie się opłacone wojsko, natomiast nie 
precyzował, kto dokona wypłat. Jego zdaniem, książę Conti był „z  tej zwłoki 
zadowolony, bo choć zima za pasem, on działania wszystkie wstrzymuje, dopóki 
sobie wojska nie zapewni”133. Zwłaszcza, że właśnie w tym momencie Sapiehowie 
oświadczyli, że pod Gdańsk nie przybędą. 

Ta ich zdrada głównie zniechęciła księcia do całej tej sprawy; widzi, że nie 
mając wojsk swoich, jedynie polegać musi na armii polskiej, że zaś wojsko 
koronne zapłacone przez elektora, więc cała podpora w  litewskim, to zaś bez 
przyzwolenia Sapiehów za księciem się nie oświadczy, więc i  na niewiele ra-
chować nie można134. 

Zwrócić trzeba uwagę, że według ambasadora, nieco wcześniej to właśnie 
wojsko koronne stanowiło najpewniejszą podporę stronnictwa francuskiego.

 Tymczasem August II coraz silniejszy i  pewniejszy siebie, zdecydował się 
na rozprawę z  kontystami. Do Prus skierowano oddziały, które zajęły Malbork 
i  ruszyły ku Oliwie przeciw zgromadzonym tam Francuzom i  Polakom135. Pry-
mas zarzucał Sasom, że zachowują się niczym najeźdźcy136. Po kraju rozchodziły 
się przerażające wieści o  wydarzeniach pod Gdańskiem. Mówiono, że wojska 

131 Ibidem, s. 62.
132 Ibidem, s. 57.
133 Ibidem, s. 60.
134 Ibidem, s. 62.
135 M. Komaszyński: Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego. Warsza-

wa 1971, s. 135–136.
136 Prymas skarżył się, że wojska saskie zrujnowały mu probostwo miechowskie. Michał Ra-

dziejowski do Jana Odrowąża Pieniążka, [s.l.], 26 VIII 1697. BPAN K. Rkps 423, k. 350v. Michał 
Radziejowski do Jana Odrowąża Pieniążka, Łowicz, 28 X 1697. BPAN K. Rkps 394, k. 324v–325r. 
M. Komaszyński: Księcia Contiego niefortunna wyprawa…, s. 138–140.



162 Rzeczpospolita: pieniądz i dyplomacja

„w domach szukają szlachty i jednego kijami zabito”137. Prymas biadał nad znisz-
czeniami poczynionymi w jego dobrach. Miało to stanowić dowód okupacji, jaką 
nowy król wprowadził w  kraju138. Właśnie wówczas przyszła wieść, że prymas 
z  pewnością nie pojawi się w  Gdańsku, gdyż obawia się najazdu wojsk saskich 
na Łowicz. Zaraz potem informacje zmodyfikowano. „Kardynał Radziejowski 
przyjął listy, z których się pokazuje, że Flemming i Gałecki mają rozkaz uwieźć 
senatorów, znajdujących się przy boku księcia Conti, donosi także, że zapewne 
niedługo wojska saskie przybędą nad morze”139. Następnie Gdańsk uznał elekcję 
Augusta II i  rozpoczęły się incydenty pomiędzy jego władzami a  Francuzami. 
Informacje potwierdziły się w całej rozciągłości. 

Tegoż dnia odebrałem pewną wiadomość, że wojsko saskie podzieliło się na 
dwie części: jedna, pod dowództwem Flemminga i  Gałeckiego, miała oblegać 
Marenbourg; druga, pod Brandtem udała się prosto do Oliwy, ażeby zabrać 
zgromadzonych tamże senatorów, szlachtę i wielu dygnitarzy państwa140. 

Rzeczywiście 

Brandt na czele 1200 koni maszerując dzień cały, przybył o piątej rano do wsi 
Oliwy, gdzie cała służbę i  bagaże biskupa kijowskiego, starosty sandeckiego 
i  hrabiego Towiańskiego zabrał, niemniej wszystkie ich konie. Panowie byli 
w klasztorze. Kasztelan kaliski wyjechał w nocy. Brandt żałował niezmiernie, że 
go już nie zastał: posłał za nim w pogoń 20 konnych, nie wiem czy go złapali 
lub nie. Potem udali się Saksony do klasztoru, odbili bramy, i zabrali najprzód 
wszystko, co się w  stajniach i  na podwórzu znajdowało: potłukli moją karetę, 
zbili moich ludzi i  konie uprowadzili141. 

W grudniu wojska litewskie, na które kontyści liczyli najbardziej, poddały się 
władzy Augusta II142. Jedno, co teraz pozostawało stronnikom Francji, to drogo 
sprzedać swój akces do regalistów. Chcąc nakłonić dwór do ustępstw, rozpo-
wszechniali plotki o możliwym powrocie Contiego. Miał wiosną przypłynąć do 
Polski, prowadząc ze sobą znaczną armię143. Najbardziej „twardzi” wydawali się 

137 Kopia listu de data 22 Novembris od powracającego się Posła do księcia Imci Elekta z Funkcji 
swojej Anno 1697. BPAN K. Rkps 394, k. 330v–331r.

138 Michał Radziejowski do Szczęsnego Potockiego, [s.l.], 12 X 1697. BPAN K. Rkps 394, 
k.  330r; Michał Radziejowski do Stanisława Jabłonowskiego, [s.l.], 10 XII 1697. BPAN K. Rkps 
395, k. 8–84.

139 Depesze… T. 2, s. 62.
140 Ibidem, s. 64
141 Ibidem, s. 62.
142 Instrukcja wojska WXL Anno 1697 Decembris 12 dnia. BCz. Rkps 540, k. 175–176. 
143 M. Komaszyński: Księcia contiego niefortunna wyprawa…, s. 146. Już po powrocie Contiego 

do Francji, z  kręgów rosyjskich wyszła plotka, że w  rzeczywistości książę, oczekując na armię, „zi-
muje w ziemi szwedzkiej” W.D. Koroluk: Polska i Rosja a wojna północna. Warszawa 1954, s. 67.
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Wielkopolanie. Rozmowy prowadzono w  Błoniu, gdzie za mediacją Stanisława 
Herakliusza Lubomirskiego i  Benedykta Sapiehy zawarto porozumienie144. Zaś 
Małopolanie nawoływali do uspokojenia, gdyż „pospólstwo ginie pod przecho-
dem wojska”145. Jeżeli moment załagodzenia stosunków pomiędzy prymasem 
a Augustem II odwlekano, to tylko ze względu na możliwość wytargowania lep-
szych warunków dla Radziejowskiego, a nie z powodu jego oddania dla sprawy 
francuskiej146. 21 maja 1698 r. zawarto ugodę łowicką, ale dopiero w 1699 r. odbył 
się sejm pacyfikacyjny, który na krótko uspokoił Rzeczpospolitą.

Elekcja 1697 r. skończyła się rozdwojeniem, napięciem i  walką polityczną 
oraz incydentami, w  trakcie których przelano nieco krwi i  próbowano zbrojnie 
zastraszyć przeciwnika, jednak do wojny ani domowej ani zewnętrznej nie do-
szło. W przekazach, zwłaszcza francuskich widać wyraźnie, że choć wielu ludzi 
wojnę wróżyło, z obawą czy też chęcią do walki w rzeczywistości nie zamierzali 
oni chwytać za broń. Oglądano się na pomoc z  zewnętrz – zarówno militarną, 
jak i finansową. Bez takowej nikt walczyć nie zamierzał, a o francuskich pienią-
dzach nie było co marzyć, o czym Ludwik XIV od początku informował swego 
wysłannika. Można uznać, że zarzuty stawiane przez kontystów ambasadorowi, 
że Francja ich zwiodła, były słuszne, bowiem to czcze obietnice, iż gotówka 
nadejdzie skłaniały ich do wytrwania w  oporze, który nie miał podstaw, gdyż 
francuskie pieniądze nie miały w  ogóle nadejść. Zatem gotowość do chwytania 
za broń ze strony Polaków była mocno umiarkowana, a skoro jej źródłem miała 
stać się gotówka płynąca z Wersalu, to nie było szansy, by do wojny doszło.

144 J. Wojtasik: Walka…, s. 36–38.
145 Manifestum małopolskich Rokoszanów przeciw Wielkopolskim także Rokoszanom. BCz. 

Rkps 192, k. 565–566.
146 Prymas okazał się mistrzem mistyfikacji. Szlachta nie orientowała się w  jego podwójnej 

grze – uporu na zewnątrz i  faktycznego pogodzenia się z  dworem. Jakub Kicki do NN, Gdańsk, 
12 III 1697. AGAD. AR V, 6654; R. Kawecki: Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1705). 
Opole 2005, s. 141–150.

Aleksandra Skrzypietz

On money that was nonexistent  
for the war that was not to happen

S u m m a r y

The interregnum following John III Sobieski’s death was not only long but was also mar-
ked by a vicious political struggle exposing the deficiencies of the candidates proposed for the 
crown. It was predicted from the beginning that the election may end up in a split, or even war. 
Indeed, the summer of 1697 witnessed the split resulting in high tension, political struggle and 
incidents – opponents were threatened and there was some bloodshed, but it never escalated to 
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a civil or external war. The sources, especially French, show that, although many were predicting 
war, either with willingness or fear, in fact,  none intended to take up arms. Instead, they were 
looking abroad for military and financial help. Otherwise, no one would fight, and there was not 
a chance of getting French money, of which Louis XIV informed his emissary. The charges put 
forward to the French ambassador by Prince Conti’s  supporters concerning France’s falling short 
of their expectations can be acknowledged as  justified. It was the empty promises of money that 
made them persevere, which was pointless since the French money was never going to come. In 
view of this, the Poles’ readiness to take up arms was rather moderate. It could have been boosted 
by the flow of money from Versailles. However, as there was no money, there was no chance of 
war from the beginning.




