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Bezkrólewia w Polsce by³y zawsze czasem napiêæ i powodowa³y zamie-
szanie zarówno w kraju, jak i na miêdzynarodowej scenie politycznej. Pañ-
stwa europejskie rozumia³y, ¿e osadzenie przychylnego sobie kandydata na
tronie Rzeczypospolitej mo¿e im przynie�æ okre�lone korzy�ci podczas jego
panowania. Poniewa¿ wiek XVII up³ywa³ pod znakiem rywalizacji francu-
sko-habsburskiej, zatem przede wszystkim te dwie potêgi by³y zaintereso-
wane pomy�lnymi dla nich elekcjami w Polsce. Od pierwszego starcia po
�mierci Zygmunta Augusta obie strony próbowa³y zdobyæ koronê dla przed-
stawicieli w³asnych domów lub przynajmniej kandydatów przychylnych
sobie. W miarê up³ywu czasu s³abn¹ca Polska mia³a coraz mniej szans na
obiór elekta najbardziej odpowiadaj¹cego jej interesom. Zw³aszcza magna-
teria przywyk³a do zysków, jakie dawa³a jej rywalizacja obcej dyplomacji,
coraz mniejsz¹ wagê przywi¹zywa³a do wyboru w³adcy silnego i zdolnego
w³adaæ z po¿ytkiem Rzeczypospolitej. Elekcje stawa³y siê targiem, lecz pod-
kre�liæ nale¿y, i¿ nie zawsze i nie dla wszystkich p³ynê³y z tej transakcji
prawdziwe korzy�ci. By³a to raczej gra obietnic zarówno finansowych, jak
i politycznych.

W okresie poprzedzaj¹cym �mieræ Jana III w Polsce zaczê³y powstawaæ
podwaliny pod nowe stronnictwo francuskie, które zabezpieczy³oby inte-
resy Wersalu w trakcie spodziewanego bezkrólewia i elekcji. Jego rozbudo-
wa i wzmocnienie nast¹pi³y latem i jesieni¹ 1696 roku, dziêki energicznym
zabiegom pos³a Melchiora de Polignac, przebywaj¹cego nad Wis³¹ od 1693
roku. Zadaniem dyplomaty by³o zwi¹zaæ Polskê z polityk¹ francusk¹. Mia³
to uczyniæ, buduj¹c poparcie dla Wersalu i wspó³dzia³aj¹c przy tym z pol-
sk¹ par¹ monarsz¹. Wype³niaj¹c nakazy Ludwika XIV, ambasador pocz¹tko-
wo wspó³pracowa³ z królow¹ Mari¹ Kazimier¹, a nastêpnie wbrew instruk-

Wstêp
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cji, porzuci³ jej stronê, wi¹¿¹c siê z przedstawicielami polskiej magnaterii,
wrogimi królowej. Nie wszyscy z jego popleczników nale¿eli wcze�niej do
zwolenników Wersalu. Pó�niej powoli i z oporem konsolidowali siê wokó³
wspólnego celu � wyniesienia na tron przedstawiciela Francji.

Gdy ambasador uzna³, ¿e Sobiescy nie zdobêd¹ korony, zachêca³ Wer-
sal do wystawienia podczas elekcji ksiêcia francuskiego. Kandydatura Fran-
ciszka Ludwika de Conti na tron polski by³a efektem jego nacisków. Tego
w³a�nie ksiêcia zaproponowali przedstawiciele polskiej magnaterii, ale Lu-
dwik XIV d³ugo nie wyra¿a³ zgody na jego udzia³ w walce wyborczej. Kan-
dydatura francuska pocz¹tkowo znana by³a tylko w w¹skim gronie najbli¿-
szych wspó³pracowników Polignaca. Chodzi³o o ugruntowanie szans Fran-
cuza na koronê polsk¹, ale tak¿e o wyzyskanie elementu zaskoczenia i tym
samym uniemo¿liwienie szlachcie zbyt szczegó³owego przygl¹dania siê kan-
dydatowi. Przebieg walki wyborczej i samej elekcji wykaza³y jednoznacz-
nie, ¿e ten plan, zarzucony pó�niej przez ambasadora, by³ jak najbardziej
s³uszny i okaza³ siê skuteczny w wykonaniu stronnictwa saskiego. Ostatecz-
nie elekcja zakoñczy³a siê obiorem dwóch kandydatów � ksiêcia Conti i za-
proponowanego pod sam koniec bezkrólewia Fryderyka Augusta.

Conti nie zdo³a³ przej¹æ w³adzy w Polsce. Uleg³ bardziej zdecydowane-
mu Augustowi II. Jednak nie tylko w szybko�ci i niewyczerpanej energii
Sasa nale¿y upatrywaæ pora¿kê Francuza. Powstaje zatem pytanie, a niniej-
sza praca jest prób¹ odpowiedzi na nie: Dlaczego kandydatura francuska
pojawi³a siê w 1696 roku? Pocz¹tkowo bowiem nie by³a ona wcale pragnie-
niem Ludwika XIV. Jakie dzia³ania podjêto w celu wprowadzenia ksiêcia
Conti na tron i jakie by³y przyczyny jego klêski, zw³aszcza wobec faktu, ¿e
od pocz¹tku 1697 roku Francuz uchodzi³ za przysz³ego króla? Tak przy-
najmniej przedstawia³ sprawê Polignac. Przekonanie to podziela³o wielu ob-
serwatorów bezkrólewia, czêsto bezstronnych lub niechêtnych Francji. Co
spowodowa³o odst¹pienie kandydatury Contiego, tak aktywnie wspieranej
przez wielu czo³owych magnatów polskich tu¿ przed elekcj¹? Celem tej
ksi¹¿ki jest przedstawienie dzia³alno�ci stronnictwa francuskiego po �mierci
Jana III Sobieskiego. Rozwa¿yæ nale¿y okoliczno�ci, w jakich powstawa³o
ono w Polsce, jego sk³ad i cele, jakie przy�wieca³y jego twórcom oraz przy-
czyny, które spowodowa³y zrazu tak znaczn¹ popularno�æ kandydatury
ksiêcia Conti i utratê poparcia, a z nim i szans na przejêcie tronu niemal
w ostatniej chwili.

Nie powsta³a dot¹d praca, która udziela³aby odpowiedzi na postawio-
ne pytania. Najwcze�niejsz¹ publikacj¹ odnosz¹c¹ siê do tego bezkrólewia
s¹ jego dzieje opisane w XIX wieku przez Antoniego Walewskiego1. Autor
opiera³ siê przede wszystkim na �ród³ach niemieckich, a przygl¹da³ siê

1 A. Wa l e w s k i: Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III. Kraków 1874.
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zw³aszcza losom rodziny królewskiej. Jego praca jest anachroniczna i nace-
chowana niechêci¹ do dzia³añ francuskich.

Z prac dwudziestowiecznych, w których podjêto ten problem, nale¿y
wymieniæ Ksiêcia Contiego niefortunn¹ wyprawê po koronê Sobieskiego Micha³a
Komaszyñskiego2. Przedmiotem zainteresowania autora sta³ siê przede
wszystkim pobyt Francuza w Gdañsku i niemrawe zabiegi o utrzymanie
korony w jego rêkach, a tak¿e zatarg, jaki rozpocz¹³ siê po jego odje�dzie
pomiêdzy Ludwikiem XIV a kupcami gdañskimi. Przyczyn¹ zatargu by³o
zagarniêcie ¿aglowców gdañskich przez wycofuj¹cych siê Francuzów.

O wydarzeniach po zakoñczeniu elekcji i sytuacji w Polsce u schy³ku
1697 i w 1698 roku traktuje praca Janusza Wojtasika3. Prezentuje ona zabiegi
Augusta II o ugruntowanie swej w³adzy i pozyskanie dla siebie stronników
Contiego. Autor wiele miejsca po�wiêci³ rozk³adowi stronnictwa francuskie-
go w Polsce po klêsce wyborczej. Spór miêdzy kontystami a zwolennikami
Wettyna zakoñczy³ siê na sejmie pacyfikacyjnym. Jego przebieg przedstawi³
Bogus³aw Dyba�4. Praca ta stanowi swego rodzaju zamkniêcie perypetii ko-
rony po Sobieskim. Odzwierciedla te¿ najpe³niej cele, jakie dawni stronni-
cy francuscy postawili sobie po klêsce na polu elekcyjnym. Poniewa¿ pobyt
Contiego w Polsce i d¹¿enia do za³agodzenia scysji, a tak¿e koñcz¹cy j¹ sejm
sta³y siê przedmiotem szczegó³owych badañ innych autorów, uprzednio
przedstawionych, a �ród³a nie dostarczaj¹ podstaw do wprowadzenia zmian
w ich ustaleniach, zatem nie po�wiêcono im w tej pracy odrêbnego miejsca.

Postulaty i nadzieje szlachty zwi¹zane z obiorem nowego króla wyra-
zi³ Henryk Olszewski w pracy o doktrynach prawnoustrojowych czasów
saskich. Bezkrólewie i elekcja stanowi¹ tu raczej wstêp do dzia³añ pó�niej-
szych, ale nie sposób ich pomin¹æ w rozwa¿aniach, jakich kandydatów
szlachta pragnê³a widzieæ na tronie5.

Jacek Staszewski jest autorem biografii zwyciêzcy z 1697 roku � Augu-
sta II. Przedstawi³ elekcjê przez pryzmat celów i d¹¿eñ Sasa i jego poplecz-
ników6. Problem walki wyborczej w Polsce po �mierci Jana III pojawi³ siê
w innej pracy tego¿ autora O miejsce w Europie7, a tak¿e w artykule po�wiê-

2 M. K o m a s z y ñ s k i: Ksiêcia Contiego niefortunna wyprawa po koronê Sobieskiego. War-
szawa 1971.

3 J. Wo j t a s i k: Walka Augusta II z obozem kontystowsko-prymasowskim w pierwszym roku
panowania (1697�1698). �Przegl¹d Historyczny� 1969, T. 60, z. 1. Temat ten porusza³ daw-
niej tak¿e K. M o r a w s k i: Pierwsze kroki Augusta II w Polsce. �Przegl¹d Wspó³czesny�
1939, T. 67.

4 B. D y b a �: Sejm pacyfikacyjny 1699 rok. Toruñ 1986.
5 H. O l s z e w s k i: Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich (1697�1740). Warszawa

1961.
6 J. S t a s z e w s k i: August II. Wroc³aw�Warszawa�Kraków 1998.
7 I d e m: O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francj¹ na prze³omie XVII

i XVIII wieku. Warszawa 1973.
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conym ówczesnej elekcji, gdzie te¿ sygnalizowa³ potrzebê prowadzenia dal-
szych badañ nad tym tematem8.

W ksi¹¿ce wykorzystane zosta³y biografie osób uczestnicz¹cych w walce
wyborczej. S¹ to prace po�wiêcone Melchiorowi de Polignac9, ale tak¿e ksiê-
ciu Conti10 oraz Hieronimowi Lubomirskiemu11, Stanis³awowi Jab³onowskie-
mu12, El¿biecie Sieniawskiej13 i Micha³owi Radziejowskiemu14. Poniewa¿ pra-
ca przedstawia t³o miêdzynarodowe wydarzeñ w Polsce i sytuacjê pañstw
zainteresowanych elekcj¹, zatem znalaz³y w niej odbicie tak¿e badania auto-
rów francuskich dotycz¹cych zmagañ Ludwika XIV z Habsburgami15 i po³o-
¿enia Francji w tym okresie16 oraz trudno�ci, jakie wówczas prze¿ywa³a17.

We Francji powsta³y prace przedstawiaj¹ce sylwetkê samego pos³a i jego
starania w Polsce18. Traktowa³y one te wydarzenia do�æ jednostronnie, po-
kazuj¹c ksiêcia Conti jako zwyciêzcê nies³usznie pozbawionego korony, za-
rzucaj¹c Polakom chciwo�æ i niesta³o�æ. Temat elekcji i starañ o osadzenie
Francuza na tronie Rzeczypospolitej zawsze budzi³ zainteresowanie czytelnika
francuskiego. St¹d bogactwo dzie³ powsta³ych w ró¿nych epokach. Czêsto s¹
to prace z pogranicza nauki, ujête w formie bardzo przystêpnej, opieraj¹ce
siê na �ród³ach rodzimych i przedstawiaj¹ce problemy z punktu widzenia
interesów francuskich. Jako przyk³ad naj�wie¿szy s³u¿yæ mo¿e Sekret królew-
ski. Polskie szaleñstwo Gillesa Perrault19. Ksi¹¿ki takie �wiadcz¹ o zaintereso-
waniu francuskiego odbiorcy problematyk¹ stosunków polsko-francuskich.

8  I d e m: Elekcja 1697 roku. W: I d e m: �Jak Polskê przemieniæ w kraj kwitn¹cy...� Szkice
i studia z czasów saskich. Olsztyn 1997.

9 Ch. F a u c h e r: Histoire du cardinal de Polignac. T. 1. Paris 1777; P. P a u l: Le cardinal
Melchior de Polignac (1661�1741). Paris 1922.

10 D. L a  F o r c e  de: Le grand Conti. Paris 1922; P. P a u l: Le cardinal...
11 K. P i w a r s k i: Hieronim Lubomirski hetman wielki koronny. Kraków 1929.
12 M. Wa g n e r: Stanis³aw Jab³onowski (1634�1702), polityk i dowódca. Siedlce 1997.
13 B. P o p i o ³ e k: Królowa bez korony. Studium z ¿ycia El¿biety z Lubomirskich Sieniaw-

skiej ok. 1669�1729. Kraków 1996.
14 R. K a w e c k i: Kardyna³ Micha³ Stefan Radziejowski (1645�1705). Opole 2005
15 P. G a x o t t e: Ludwik XIV. Przek³. B. J a n i c k a. Warszawa 1984; J.-C. P e t i t f i l s: Lo-

uis XIV. Paris 2002.
16 G. L i v e t: L�équilibre européen de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle. Presse Uni-

versitaires de France 1976; A. S a i n t - L e g e r  de, P. S a g n a c: La prépondérance française
sous Louis XIV (1661�1715). Paris 1946; M. To p i n: L�Europe et les Bourbons sous Louis XIV.
Paris 1868.

17 P. G o u b e r t: Louis XIV et vingt millions de Français. Paris 1966.
18 L. B a s t a r d  de: Négociations de l�abbé de Polignac en Pologne concernant l�élection du

prince de Conti comme roi de Pologne (1696�1697). Auxerre 1864.
19 G. P e r r a u l t: Sekret królewski. Polskie szaleñstwo. Przek³. A. i K. C h o i ñ s c y. War-

szawa 1997. Mo¿na wyraziæ ubolewanie, ¿e prace te, choæ traktowane jako popularno-
-naukowe, s¹ publikowane bez s³owa komentarza ze strony badaczy polskich, co nale-
¿y uznaæ za b³¹d wydawcy.
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Próba wyczerpuj¹cego ujêcia tematu napotyka kilka zasadniczych barier.
Pierwsz¹ z nich jest dostêpno�æ �róde³. Aby zaznajomiæ siê z opiniami wspó³-
czesnych, nale¿a³o siêgn¹æ do korespondencji. Poniewa¿ temat elekcji i po-
szczególnych kandydatów do korony by³ szczególnie wa¿ny, a wrêcz zasad-
niczy dla przysz³o�ci nie tylko kraju, ale tak¿e kariery politycznej magnaterii,
traktowano go z najwy¿sz¹ ostro¿no�ci¹. W przewa¿aj¹cej liczbie listów znaj-
dujemy wzmianki o tajnych pismach, które nale¿a³o zniszczyæ, b¹d� infor-
macje o poufnych pos³añcach, którzy przenosili wie�ci. To czyni wiêksz¹
czê�æ s¹dów o tocz¹cej siê walce zupe³nie dla nas niedostêpnymi. Czasem
czytamy o spotkaniach, najlepszej i najbezpieczniejszej drodze wymiany po-
gl¹dów, które na zawsze osnu³a tajemnica. Napotykane stosunkowo rzad-
ko s¹dy i opinie otwarte, pozornie szczere, trzeba traktowaæ z daleko id¹-
c¹ ostro¿no�ci¹. Czêsto ich forma przypomina raczej pisma ulotne. £atwo
zatem pa�æ ofiar¹ celowej mistyfikacji i gry pozorów, a czasem braku orien-
tacji autorów tych wynurzeñ. Dlatego ze szczególn¹ nieufno�ci¹ nale¿y pod-
chodziæ do informacji zawartych w listach i pamiêtnikach.

Zaledwie jeden z diariuszy z tamtego okresu zosta³ opublikowany jako
aneks do XIX-wiecznej biografii króla Jana III20. Drukiem ukaza³y siê tak¿e
fragmenty laudów sejmikowych21, oraz kilka pamiêtników. Do poznania
wydarzeñ poprzedzaj¹cych bezkrólewie pomocna jest praca Kazimierza Sar-
neckiego22, a do wgl¹du w przebieg samej elekcji � diariusze Stanis³awa
Niezabitowskiego23 i Krzysztofa Zawiszy24. Wiadomo�ci na temat elekcji
znajdziemy tak¿e u Erazma Otwinowskiego25. W�ród autorów obcych
mamy jeszcze pamiêtniki sekretarza ambasady francuskiej w Polsce26 oraz

20 Dyaryusz prawdziwy, bo bez imienia autora wszystkich rzeczy i dziejów, które siê w Pol-
sce dzia³y po �mierci Jana III króla polskiego a¿ do obrania Augusta II. (Z rêkopisu spó³czesnego).
W: L. R o g a l s k i: Dzieje Jana III Sobieskiego. Warszawa 1847.

21 G. P o d o s k i: Teka..., arcybiskupa gnie�nieñskiego. Wyd. K. Jarochowski. T. 1. Poznañ
1854�1857.

22 K. S a r n e c k i: Pamiêtniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691�1696.
Wyd. J. Woliñski. Wroc³aw 1958.

23 S. N i e z a b i t o w s k i: Dzienniki 1695�1700. Wyd. A. Sajkowski. Poznañ 1998.
24 K. Z a w i s z a: Pamiêtniki... wojewody miñskiego (1666�1721). Wyd. J. Bartoszewicz.

Warszawa 1862.
25 E. O t w i n o w s k i: Pamiêtniki do panowania Augusta II. Poznañ 1838.
26 M. M o n g r i l l o n  de: Pamiêtnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec

panowania Jana III oraz bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie (1694�1698). Oprac. £. C z ê -
� c i k. Wroc³aw�Warszawa�Kraków�Gdañsk�£ód� 1982. Opis elekcji pozostawiony
przez Mongrillona jest pozbawiony emocji i zaanga¿owania widocznego w przekazach
Polignaca. Sekretarz pisa³ na temat uk³adów personalnych w Rzeczypospolitej z du¿¹
znajomo�ci¹ rzeczy. £. C z ê � c i k: Ostatnie lata panowania Jana III i wolna elekcja po jego zgo-
nie w �wietle pamiêtników Mongrillona. W: Ród Sobieskich. Materia³y z sesji z okazji 350 roczni-
cy urodzin Jana III Sobieskiego. Red. K. M a t w i j o w s k i. Wroc³aw 1980.
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francuski opis elekcji Bizardièrea27, a tak¿e opis przejêcia tronu przez Au-
gusta II pióra J.B. Parthenaya28. Najwa¿niejsze ze �róde³ to depesze amba-
sadora francuskiego nad Wis³¹ Melchiora de Polignac29. Podkre�liæ wypada,
¿e nie przedstawiaj¹ nam one faktycznego przebiegu wydarzeñ, lecz poka-
zuj¹ obraz bezkrólewia i elekcji widziany oczyma pos³a oraz wersjê, jak¹
przedstawi³ swemu w³adcy. Wnikliwa analiza tych przekazów pozwala nam
przypatrzeæ siê grze, jak¹ prowadzi³ opat Bonportu, a przez to nie tylko oce-
niæ jego wysi³ki, ale przede wszystkim poznaæ b³êdy, jakie pope³ni³ w trak-
cie swej misji w Polsce. To ujawnia nam �ród³a jego klêski. Wszystko bowiem
wskazuje na nadmierny optymizm pos³a, a pewne informacje przekazywa-
ne do Wersalu nosz¹ piêtno jego w³asnych gor¹cych ¿yczeñ, by odnie�æ suk-
ces. Ambicja kaza³a mu przywi¹zywaæ przesadn¹ wagê do opinii, które s³y-
sza³ z ust Polaków30. Oficjalne przekazy kierowane przez Polignaca do Wer-
salu wzbogacaj¹ jego listy do Forbin Jansona, przebywaj¹cego wówczas
w Rzymie. Kardyna³ by³ obecny w Polsce podczas poprzedniej elekcji i móg³
s³u¿yæ pos³owi cennymi wskazówkami. W listach pisanych do Rzymu Poli-
gnac wydawa³ siê bardziej otwarty i prawdomówny ni¿ w korespondencji
dyplomatycznej31.

Intencje dworu francuskiego odczytaæ mo¿na z instrukcji przekazywa-
nych ambasadorom udaj¹cym siê na placówki dyplomatyczne w ca³ej Euro-
pie32. Wynika z nich, ¿e dla Ludwika XIV elekcja w Polsce nie stanowi³a spra-
wy pierwszorzêdnej. Mia³a byæ raczej �rodkiem u³atwiaj¹cym za³atwienie
wa¿niejszych zadañ na Zachodzie. Z instrukcji, jak¹ otrzyma³ Polignac
w momencie wyjazdu do Polski, wynika, ¿e obdarzony znacznym zaufaniem
króla i nieskrêpowany w swych dzia³aniach ambasador nadu¿y³ w³adzy,
w jak¹ go wyposa¿ono. W trakcie swej misji nie zastosowa³ siê do poleceñ
mocodawcy.

27 M. B i z a r d i è r e  de: Bezkrólewie po Janie III Sobieskim. Wyd. J. Bartoszewicz. Wil-
no 1853.

28 J.B. P a r t h e n a y: Dzieje panowania Fryderyka Agusta II, króla polskiego przez... w roku
1734 napisane. Przek³. T. H...rt. Warszawa 1854.

29 Depesze ksiêdza de Polignac pos³a francuskiego po �mierci Jana III króla polskiego. Z rêko-
pisu cesarskiej biblioteki w Pary¿u. T. 1 i 2. Wyd. J.K. ¯upañski. Poznañ 1855.

30 O tendencyjno�ci depesz Polignaca zob. E. J a s t r z ê b s k a: Maria Kazimiera wobec
kandydatury syna Jakuba podczas bezkrólewia w �wietle depesz ambasadora Polignaca (1696�
1697). W: Ród Sobieskich..., s. 352, oraz A. S k r z y p i e t z: Bezkrólewie po �mierci Jana III So-
bieskiego w narracji ambasadora francuskiego Melchiora de Polignac. W: Narracje � (Auto)bio-
grafia � Etyka. Red. L. K o c h a n o w i c z, R. N a h o r n y, R. W ³ o d a r c z y k. Wroc³aw
2005, s. 312.

31 STAD, Korrespondenz des Abbé de Polignac, loc. 14339, con. 19, 36.
32 Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les tra-

ités de Westphalie jusqu�à la révolution française, Pologne. Par L. Farges. T. 1. Paris 1888.
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By zrozumieæ postawê i d¹¿enia Ludwika XIV, trzeba wykorzystaæ tak¿e
pamiêtniki francuskie z epoki. Wszystkie niemal zawieraj¹ wzmianki
o obiorze Francuza na tron polski. Szczegó³owo pokazuj¹ tak¿e wydarze-
nia na dworze francuskim, w które wmieszany by³ ksi¹¿ê Conti. Dziêki nim
wiêcej wiadomo o przyczynach nie³aski, w jak¹ popad³, i g³êbokiej niechêci,
jakiej nabra³ do niego Król S³oñce. Wspomnienia z dworu pokazuj¹ nam
równie¿ postawê samego ksiêcia i przyczyny rezerwy, z jak¹ przyj¹³ wybór
w Polsce. Dodaæ trzeba, ¿e przekazy te s¹ niejednoznaczne. Pani de Caylus
okazywa³a ksiêciu przychylno�æ, a wobec króla zachwyt33, natomiast mar-
kiz de Dangeau � bezstronno�æ wzglêdem ksiêcia i Ludwika XIV34. Najszer-
sz¹ panoramê roztoczy³ przed czytelnikiem Saint-Simon. Jego wersja jest nie
tylko najbardziej szczegó³owa, ale i najciekawsza. Autor nie stroni³ od ciê-
tej charakterystyki swoich bohaterów, bywa³ wrêcz zjadliwy. Wielce nieprzy-
chylny Ludwikowi XIV, podziwia³ ksiêcia Conti i by³ pe³en szacunku dla je-
dynego ksiêcia z francuskiej rodziny królewskiej, który zachowa³ czysto�æ
krwi. Saint-Simon posuwa³ siê czasem do przeinaczeñ i zmy�leñ, nale¿y za-
tem uwa¿aæ podczas korzystania z jego pamiêtników35.

Najobszerniejsza czê�æ pracy zosta³a oparta na �ród³ach niedrukowanych.
Jak wspomnia³am, z korespondencji czerpiemy wiedzê do�æ fragmentarycz-
n¹. Dowiadujemy siê raczej o prowadzonych rozmowach, a nie o ich tre�ci36.
Wiêcej wniosków da siê wysnuæ z tonu tej korespondencji lub z samej wy-
miany, jej czêstotliwo�ci, nazwisk nadawców i odbiorców, choæ za³o¿yæ trze-
ba, ¿e zachowa³a siê tylko niewielka czê�æ listów. Znacz¹c¹ czê�æ wiedzy na
temat przebiegu walki elekcyjnej czerpiemy tak¿e z pism ulotnych37. Ujaw-
niaj¹ one z ca³¹ moc¹ brutalno�æ zmagañ i znaczenie partnerów tej skompli-
kowanej gry. Wnikliwa lektura tych publikacji prowadzi do oceny wysi³ku,
jaki w³o¿ono, by utwierdziæ niektórych kandydatów na drodze do tronu
i zepchn¹æ z niej adwersarzy. W�ród interesuj¹cych archiwaliów znajduj¹ siê
tak¿e diariusze sejmowe i pisma sejmikowe ró¿nego typu. Zachowa³y siê one
przede wszystkim w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie38 i bi-

33 M. C a y l u s  de: Wspomnienia. Przek³. W. B i e ñ k o w s k a. Warszawa 1971.
34  D a n g e a u: Abrégé des mémoires ou journal du marquis de... Ed. S. G e n l i s de. T. 1.

Paris 1817.
35 K. S a i n t  S i m o n  de: Pamiêtniki. Przek³. A. i M. B o c h e ñ s c y. Warszawa 1961.
36 Listy znajduj¹ siê przede wszystkim w zbiorach AGAD APP � teka 163, AR II teka

1513; AR V � teki 1428, 2878, 3474, 5722, 6654, 8667, 9362, 10701, 12050, 12776, 13939,
16210; B.Czart. � rkps 441, 443, 446, 569, 1668, 1672, 2514, 5839, 5876, 5922; BN � rkps
9015; B.Oss. � rkps 260, 651, 1286, 23242; B.PAN � rkps 366, 399, 978, 981; B.PAN K. �
rkps 394, 395, 398, 423, 596, 951, 966, 1516.

37 B.Czart., rkps 186, 187, 189, 440, 441, 442, 1669, 1674; B.PAN, rkps 409, 1402; B.PAN K.,
rkps 397, 398, 399, 984, 1074.

38 B.Czart., rkps 188, 189, 521.
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blioteki PAN w Kórniku39. Mnogo�æ diariuszy przedstawiaj¹cych sejm elek-
cyjny umo¿liwia nam zapoznanie siê z jego przebiegiem i rozdwojeniem, ja-
kie nast¹pi³o. Natomiast sprzeczno�ci wystêpuj¹ce w przekazach informuj¹
nas o zamêcie panuj¹cym wówczas na polu elekcyjnym i zamieszaniu, w któ-
rym niezmiernie trudno by³o siê zorientowaæ jego uczestnikom. Nie mniej-
sza trudno�æ stoi obecnie przed badaczami, próbuj¹cymi odtworzyæ prze-
bieg bezkrólewia i przyczyny tego, co siê wtedy wydarzy³o. Chaos, niepew-
no�æ sytuacji, nag³e zwroty w walce wyborczej, ³¹czenie poszczególnych
osób ze stronnictwami politycznymi i porzucanie dotychczasowych partne-
rów � nie zawsze wystarczaj¹co czytelne i racjonalnie umotywowane �
wprawia³y w zdumienie i wywo³ywa³y dezorientacjê wielu ówczesnych ob-
serwatorów i aktorów sceny politycznej. Po dzi� dzieñ sprawiaj¹ trudno�æ
w przenikaniu kolejnych kurtyn przes³aniaj¹cych zaplecze walki wyborczej.
To prawdopodobnie jest przyczyn¹, dla której pomimo prac, jakie na ten te-
mat powstawa³y, nadal nie jeste�my dobrze zorientowani w kulisach tocz¹cej
siê wówczas gry.

Poniewa¿ zabiegi o tron dla ksiêcia Conti by³y przedmiotem starañ pol-
sko-francuskich, zatem przedstawienie ich wymaga³o przeprowadzenia sze-
rokiej kwerendy w wielu archiwach polskich i zagranicznych. Moje poszu-
kiwania mia³y na celu zdobycie mo¿liwie najg³êbszej wiedzy na temat wy-
darzeñ, które w czê�ci osnuwa po dzieñ dzisiejszy tajemnica, a w czê�ci le-
genda, nieodpowiadaj¹ca prawdzie o ówczesnych wypadkach. Zatem siê-
gn¹æ nale¿a³o do archiwów francuskich. W Archives Nationales w Pary¿u
znajduj¹ siê informacje dotycz¹ce spraw finansowych ksiêcia Conti, zwi¹-
zanych z jego wypraw¹ do Polski40. Z kolei w Archives Diplomatiques du
Ministère des Affaires Etrangères w Pary¿u spoczywa czê�æ niedrukowanej
korespondencji dyplomatycznej prowadzonej pomiêdzy Wersalem i jego
wys³annikami w Polsce; stanowi¹ one uzupe³nienie dla depesz opata Bon-
portu41. Korespondencja z okresu elekcji rozsypana jest po wielu archiwach
polskich i zagranicznych. Listy z tego okresu znalaz³am w zbiorach ukraiñ-
skich � Lwiwska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukraini we
Lwowie (Archiwum Sapiehów)42 i litewskich � Lietuvos Mokslu Akademi-
jos Bibliotekos Rankra�èiu Skyrius w Wilnie43. W celu uzyskania materia³ów
�ród³owych dotycz¹cych rodziny Sobieskich zapozna³am siê ze zbiorami
przechowywanymi przez Nacyjanalnyj Gistarycznyj Archiu Bielarusi w Miñ-

39 B.PAN K., rkps 397, 1200.
40 AN, K 543A, KK 1404, R/3/65.
41 Correspondance politique, Pologne 97, 98. Mémoires et documents, Pologne. T. 5.

Election du Roi Auguste II.
42 LNB, rkps 357, 436, ASap.156/Va.
43 LMAB, F. 273�4059.
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sku44. Poniewa¿ przedmiotem dyskusji w nauce sta³a siê kwestia ingerencji
rosyjskiej w elekcjê 1697 roku i przeciwdzia³ania obiorowi Contiego na tron
polski, zatem skorzysta³am nie tylko z drukowanych dokumentów z czasów
panowania Piotra I, ale odwiedzi³am tak¿e archiwa moskiewskie w poszu-
kiwaniu �róde³, które mog³yby rozja�niæ tê kwestiê. Wykorzysta³am doku-
menty przechowywane przez Rossijskij Gosudarstvennyj Voennoistorièeskij
Arhiv w Moskwie45 i Rossijskij Goudarstvennyj Arhiv Drevnih Aktov w Mo-
skwie46. Bogactwo �róde³ dotycz¹cych bezkrólewia, zw³aszcza niedrukowa-
nych, przedstawia siê imponuj¹co. Czêsto jednak s¹ to przekazy fragmen-
taryczne. Tote¿ poruszanie siê w�ród tego materia³u sprawia ogromne trud-
no�ci, mo¿e czasem wywo³ywaæ wra¿enie chaosu i pewnej niezborno�ci dzia-
³añ bohaterów sceny elekcyjnej. Te zawi³o�ci wkradaj¹ siê nieuchronnie do
narracji dotycz¹cej tamtych wydarzeñ i nie uniknêli tych k³opotów autorzy
zajmuj¹cy siê dziejami bezkrólewia i elekcji lat 1696 i 1697.

Praca niniejsza stanowi próbê przedstawienia starañ podejmowanych
przez Francjê w celu osadzenia na tronie jej kandydata, a tak¿e reakcji pol-
skiej szlachty i magnaterii na te zabiegi. Temat przedstawiony zosta³ w spo-
sób chronologiczno-problemowy, gdy¿ czasami nale¿a³o w oderwaniu od
chronologii pokazaæ pewne szczegó³owe kwestie. Odnosi siê to przede
wszystkim do fragmentów przedstawiaj¹cych ksiêcia Conti. Cezury czaso-
we wyznaczaj¹ przybycie Melchiora de Polignac do Polski i pocz¹tek jego
dzia³alno�ci w 1693 roku oraz odwrót ksiêcia Conti z redy gdañskiej jesie-
ni¹ 1697 roku. Poza prób¹ przedstawienia dzia³alno�ci opata Bonportu
w Polsce jeszcze przed �mierci¹ Jana III, g³ówne problemy odnosz¹ siê do
czasów bezkrólewia i sejmu elekcyjnego. Wówczas to powsta³a ostatecznie
partia francuska, która stara³a siê osadziæ na tronie swojego kandydata i po-
nios³a pora¿kê. W³a�nie analiza powstania tego stronnictwa, jego funkcjo-
nowania i przyczyn przegranej stanowi³y g³ówny cel pracy. Uzupe³niaj¹ j¹
oceny dzia³añ stronnictwa francuskiego.

Rozdzia³ pierwszy po�wiêcony jest dzia³alno�ci ambasadora francuskie-
go, który u boku Marii Kazimiery rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alno�æ w Polsce.
Celem jest tu pokazanie nie tylko zamiarów Ludwika XIV wzglêdem Rzeczy-
pospolitej, ale tak¿e ciê¿kiego po³o¿enia Francji w Europie, z czego wyni-
ka³o usilne d¹¿enie Wersalu do odbudowania swoich wp³ywów w Polsce.

44 NGAB, rkps 10, 97, 115, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 162, 186, 261, 310, 312.
45 RGVIA, f. 455, o. 1, rkps 1.
46 RGADA, f. 12, o. 1, nr 40, 42. Podkre�liæ wypada, ¿e ró¿norodne opinie history-

ków na temat udzia³u rosyjskiej dyplomacji w elekcji po �mierci Sobieskiego wynikaj¹
nie tyle z nieznajomo�ci ówczesnych przekazów, ile z ich sprzecznej interpretacji. Doku-
menty z czasów Piotra I s¹ niemal w ca³o�ci opublikowane w: Pisma i bumagi imperatora
Piotra I. T. 1. Sankt Petersburg 1887.
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Chodzi³o tak¿e o przedstawienie trudno�ci, jakie napotka³ Polignac, i kru-
cho�ci fundamentów, na jakich opar³ siê on w trakcie bezkrólewia. ¯aden
z senatorów stanowi¹cych filary tej partii w latach 1696�1697 nie nale¿a³ bo-
wiem do wytrwa³ych stronników francuskich wcze�niej i ¿aden nie by³
szczerze oddany interesom francuskim.

W rozdziale drugim przedstawione zosta³y wydarzenia nastêpuj¹ce bez-
po�rednio po �mierci Jana III, a tak¿e moment, gdy zrodzi³ siê pomys³ osa-
dzenia na tronie polskim ksiêcia francuskiego. W konsekwencji nast¹pi³o
rozej�cie siê dróg ambasadora francuskiego i Marii Kazimiery. Sta³o siê te¿
wtedy oczywiste, ¿e stronnictwo francuskie, wbrew zamiarom Ludwika XIV,
rozpoczê³o dzia³alno�æ wrog¹ Sobieskim. Wa¿n¹ kwesti¹ sta³a siê odpowied�
na pytanie: Czy prawd¹ by³y opinie Polignaca na temat szkodliwego wp³y-
wu królowej na wybór przysz³ego w³adcy? Zaprezentowana zosta³a tak¿e
postawa sejmików wobec zadañ bezkrólewia i oczekiwañ dotycz¹cych przy-
sz³ych kandydatów do tronu.

Rozdzia³ trzeci rozpoczyna siê przedstawieniem sylwetki Franciszka
Ludwika de Conti i przyczyn, dla których Ludwik XIV wskaza³ w³a�nie jego
jako kandydata do tronu polskiego. Drug¹ czê�æ po�wiêcono walce wybor-
czej, niezmiernie brutalnej i nastawionej na obna¿enie s³abo�ci przeciwników.
Pokazane zosta³y zabiegi ambasadora o umocnienie swego stronnictwa i roz-
szerzenie jego zasiêgu na terenie Polski, wreszcie starania Polignaca o prze-
konanie Wersalu, by przys³ano mu gotówkê niezbêdn¹ do prowadzenia wal-
ki politycznej.

Rozdzia³ czwarty i ostatni przedstawia rozdwojon¹ elekcjê i szybki roz-
pad stronnictwa francuskiego, które oparte by³o na czczych obietnicach
ambasadora, niepopartych wysi³kami finansowymi ze strony Wersalu, jakich
oczekiwali poplecznicy ksiêcia Conti. S³abo skonsolidowane stronnictwo,
którego cz³onkowie widz¹c brak realnych starañ Francji, zachowywali
chwiejn¹ postawê i ostatecznie porzucili swego kandydata, rozpad³o siê nie-
mal zaraz po elekcji. Koniec rozdzia³u po�wiêcono przybyciu ksiêcia do Gdañ-
ska i ostatecznemu upadkowi nadziei francuskich na zwrot w polityce za-
granicznej Polski. Tutaj te¿ znalaz³o siê miejsce dla przedstawienia celów,
jakie stawia³y sobie pañstwa o�cienne w zwi¹zku z elekcj¹ w Rzeczypospo-
litej, a tak¿e korzy�ci, jakie z obioru na tron polski wyci¹gnê³a Francja.

Praca jest odpowiedzi¹ na wci¹¿ powracaj¹ce pytanie: Dlaczego w 1696
roku pojawi³a siê kandydatura ksiêcia Conti do tronu polskiego? A tak¿e:
Jak dosz³o do jego pora¿ki skoro, jak wynika z dotychczasowych ustaleñ,
Francja przeznaczy³a na elekcjê w Polsce tak wielkie �rodki? Przedstawie-
nie dzia³añ Polignaca w Rzeczypospolitej ma pokazaæ jego rzeczywiste za-
biegi i �ród³a pora¿ki, które staj¹ siê widoczne po odrzuceniu tej czê�ci jego
relacji, która miast ukazywaæ realne wydarzenia, odnosi³a siê raczej do jego
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wyobra¿eñ czy wrêcz pobo¿nych ¿yczeñ na temat sytuacji w Polsce i pozycji,
jak¹ on sam w niej zajmowa³. Celem pracy jest tak¿e ujawnienie, w jakim
stopniu ambasador francuski by³ re¿yserem wielu wydarzeñ, a w jakim za-
ledwie marionetk¹ w rêku innych osób dzia³aj¹cych na scenie bezkrólewia.

Na zakoñczenie wypada mi wyraziæ wdziêczno�æ wobec nie¿yj¹cego ju¿
Pana Profesora Micha³a Komaszyñskiego. Jego badania nad epok¹ Jana So-
bieskiego, zw³aszcza za� rol¹ i znaczeniem Marii Kazimiery u boku mê¿a,
oraz zainteresowania stosunkami zarówno politycznymi, jak i gospodarczy-
mi pomiêdzy Francj¹ a Polsk¹ w owym czasie, stanowi³y inspiracjê do po-
wstania tej ksi¹¿ki. Znaczenie prac Profesora dla historiografii polskiej w od-
niesieniu do tych tematów najlepiej odzwierciedla liczba jego opracowañ
cytowanych w niniejszej publikacji. Pragnê tak¿e serdecznie podziêkowaæ
Panu Profesorowi Maciejowi Serwañskiemu za cenne uwagi.
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Zakoñczenie

�mieræ Jana III Sobieskiego postawi³a elity Rzeczypospolitej przed wy-
borem jego nastêpcy. Analizuj¹c wydarzenia zachodz¹ce w Polsce, widaæ, ¿e
ani magnateria, ani szlachta nie by³y przygotowane na odej�cie w³adcy i ma-
j¹ce nast¹piæ bezkrólewie. Pomimo d³ugiej choroby Sobieskiego nie podej-
mowano ¿adnych kroków maj¹cych u³atwiæ przejêcie korony kandydatowi
na jego nastêpcê. Poza królewiczem Jakubem nie rozwa¿ano innych propo-
zycji, choæ i on nie cieszy³ siê jednomy�ln¹ akceptacj¹. Rodzina królewska
równie¿ nie przygotowywa³a siê do walki, która nieuchronnie mia³a nast¹-
piæ. Bez w¹tpienia, Sobiescy zdawali sobie sprawê z oporu, na jaki natrafi¹,
lecz gdy zmar³ Jan III, zabrak³o w�ród nich jedno�ci. Choæ wcze�niej Maria
Kazimiera i królewicz Jakub rozgl¹dali siê za wsparciem dla starañ w cza-
sie elekcji w Wiedniu i Wersalu, a tak¿e w Szwecji i Brandenburgii, u�wia-
domili sobie teraz, ¿e go nie otrzymaj¹, co stanowi³o potê¿ny, lecz mo¿liwy
do przewidzenia cios.

Do elekcji w Polsce przygotowywa³ siê natomiast Ludwik XIV. Zdaj¹c
sobie sprawê z choroby i s³abo�ci Jana III, pragn¹³ po trudno�ciach z pocz¹t-
ku lat dziewiêædziesi¹tych XVII wieku przys³aæ do Polski przedstawiciela,
który spodoba siê zarówno Sobieskim, jak i magnaterii. Musia³ byæ to cz³o-
wiek giêtki i uk³adny. Melchior de Polignac mia³ ju¿ za sob¹ pomy�lnie za-
koñczon¹ misjê w Rzymie, nie brak³o mu wiêc do�wiadczenia i sukcesów.
Podczas pobytu w Wiecznym Mie�cie zrobi³ dobre wra¿enie na papie¿u.
By³a nadzieja, ¿e spodoba siê i w Polsce, i tak siê sta³o. Niestety, do realiza-
cji trudnych zadañ, zw³aszcza w czasie elekcji, trzeba by³o zapobiegliwo�ci,
a pose³ by³ tylko chytry, brakowa³o mu rozwagi i przezorno�ci. Ambasador
wyje¿d¿aj¹c do Polski w 1693 roku, mia³ kilka zadañ � pozyskaæ Sobieskich
do sojuszu z Dani¹ i Szwecj¹, zbli¿yæ ich do Francji, zagwarantowaæ dosta-



190

wy zbo¿a z Polski, dzia³aæ na rzecz zawarcia przez Rzeczpospolit¹ pokoju
odrêbnego z Turcj¹, w zamian za� obiecywaæ poparcie dla kandydatury
Sobieskich na tron. Móg³ to byæ który� z synów Jana III lub ewentualnie
nowy m¹¿ Marii Kazimiery. Ludwik XIV, pamiêtaj¹c dzia³ania Ludwiki Ma-
rii, z pewno�ci¹ chcia³by, by powtórzy³a siê tamta sytuacja. Jednak nic i ni-
gdy nie wskazywa³o, by Maria Kazimiera rozwa¿a³a taki plan. Budzi³ on po-
wszechne obawy szlachty i musia³ napotkaæ silny opór, kr¹¿y³ w formie plot-
ki, wywo³uj¹c zaniepokojenie, ¿e �lub z wdow¹ otworzy któremu� z magna-
tów drogê do tronu. Bezsprzecznie królowa pragnê³a utrzymaæ w³adzê, ale
tylko przez jednego z synów lub ziêcia. Spodoba³a jej siê zw³aszcza ta ostat-
nia ewentualno�æ, gdy zobaczy³a, ¿e Jakub nie cieszy siê popularno�ci¹,
a m³odszym synom brakuje lat i umiejêtno�ci.

Wobec rywalizacji pomiêdzy Bourbonami i Habsburgami, tocz¹cej siê
wojny z Lig¹ Augsbursk¹ i nieuchronnie zbli¿aj¹cego siê konfliktu o Hisz-
paniê, elekcja w Polsce musia³a staæ siê przedmiotem zabiegów zagranicy.
Nale¿a³o starannie przygotowaæ sobie zaplecze polityczne i chcia³y tego za-
równo Wiedeñ, jak i Wersal. Problemem istotnym dla obydwu potêg by³y
�rodki, które nale¿a³o przeznaczyæ na walkê wyborcz¹, a pieniêdzy ¿adne
z wyczerpanych zmaganiami pañstw nie mia³o. Austria, mimo wcze�niej-
szych deklaracji po stronie Jakuba Sobieskiego, nie mog³a go wspomóc fi-
nansowo i liczy³a na jego w³asny maj¹tek. Podobnie Ludwik XIV chcia³, by
Sobieskich wybrano za ich w³asne pieni¹dze.

Polignac przyby³ nad Wis³ê z wyra�n¹ instrukcj¹, by wspó³pracowaæ
z Mari¹ Kazimier¹, przez ni¹ dotrzeæ do panów polskich i wraz z ni¹ pod-
j¹æ walkê elekcyjn¹. Mimo ¿e na pocz¹tku misji zastosowa³ siê do wskazó-
wek swego w³adcy, z czasem zapragn¹³ dzia³aæ samodzielnie. Senatorowie,
przede wszystkim podskarbi koronny Hieronim Lubomirski, zaprezentowali
mu swoje opinie na temat elekcji, z których wynika³o, ¿e Sobiescy nie maj¹
najmniejszych szans na zdobycie tronu. Zasugerowano pos³owi, ¿e dosko-
na³ym kandydatem by³by który� z ksi¹¿¹t francuskich. Dla ambasadora osa-
dzenie na tronie Francuza by³oby wstêpem do prawdziwie wielkiej karie-
ry, tote¿ skusi³ go mira¿ takich dzia³añ. Ludwik XIV nie by³ zachwycony tym
pomys³em i wielokrotnie naciska³ na swego przedstawiciela, by popar³ So-
bieskich, wci¹¿ podkre�laj¹c, ¿e wyniesienie na tron w³asnego kandydata
bêdzie niezmiernie kosztowne, a Francja nie ma pieniêdzy. Nie zwa¿aj¹c na
te ostrze¿enia, Polignac zapewnia³, ¿e chodzi o sumy �nienadzwyczajne�
i zachêca³ Wersal do wysi³ku. Doniesienia z Warszawy wci¹¿ potwierdza-
j¹ce upadek znaczenia Sobieskich, kaza³y Ludwikowi XIV przyj¹æ propozycje
opata Bonportu. Wyznaczono kandydaturê ksiêcia Franciszka Ludwika de
Conti, dalszego kuzyna króla. Wybór nie by³ przypadkowy. Conti by³ ostat-
nim spo�ród ksi¹¿¹t krwi i cz³owiekiem niemi³ym Ludwikowi XIV. W³a�nie
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natura stosunków pomiêdzy królem i ksiêciem mo¿e nam wskazaæ, dlaczego
akurat Conti mia³ panowaæ w Polsce. Ksi¹¿ê wielokrotnie i na ró¿ne sposo-
by narazi³ siê swemu w³adcy. Mo¿liwo�æ pozbycia siê go z Francji musia³a
spodobaæ siê monarsze. Wyprawa ta nara¿a³a elekta na spore wydatki, któ-
rych monarcha nie zamierza³ mu oszczêdziæ. Gdyby Conti zdoby³ tron
w Polsce, by³by to sukces Francji, gdyby sta³o siê inaczej, zosta³by upoko-
rzony. Jednak Król S³oñce z pewno�ci¹ nie kierowa³ siê w tej sprawie jedy-
nie kaprysami. Mia³ do zyskania jeszcze jeden atut. Gdy w Polsce trwa³o
bezkrólewie, na Zachodzie szykowano siê do zawarcia pokoju. Zasadniczym
celem Ludwika XIV nie by³ obiór na tron polski kandydata francuskiego
w Polsce, lecz zawarcie pokoju na Zachodzie. Gro�ba elekcji Contiego mia-
³a sk³oniæ cesarza do podjêcia rozmów pokojowych i w tym sensie by³a
jedynie �rodkiem do zakoñczenia wojny. Gdyby jednak Wiedeñ nie zde-
cydowa³ siê na jej zakoñczenie, ewentualny wybór Francuza na tron pol-
ski dawa³by Ludwikowi XIV przewagê nad Habsburgami w Europie �rod-
kowej. Nie po raz pierwszy i nie ostatni Polska stawa³a siê przedmiotem
gry dyplomatycznej Francji. Król S³oñce wystawiaj¹c kandydaturê kuzyna,
chcia³ zrealizowaæ inne cele ni¿ jego niepewny obiór na tron polski, i suk-
ces osi¹gn¹³.

Jakkolwiek u progu bezkrólewia ujawni³o siê kilka nazwisk ksi¹¿¹t za-
interesowanych koron¹ polsk¹, wiêkszych nadziei na jej zdobycie nie mie-
li. Je¿eli kilku spo�ród magnatów zamy�la³o o zdobyciu w³adzy, to nie przy-
gotowywali siê do walki w ¿aden widoczny sposób. Ostatecznie zreszt¹ nie
ujawnili tych ambicji, tak i¿ ca³a sprawa w wiêkszym stopniu by³a przedmio-
tem plotek oraz spekulacji � zarówno w XVII wieku, jak i w�ród history-
ków � ani¿eli jakichkolwiek dzia³añ i zabiegów. Wyczuwaj¹c jednak te ma-
rzenia o tronie i znaj¹c w³asne ambicje, przedstawiciele pierwszych rodzin
Rzeczypospolitej skutecznie zablokowali mo¿liwo�æ takiej elekcji zarówno
przeciwnikom, jak i sobie samym. Rywalizacja przedelekcyjna toczy³a siê
ostatecznie pomiêdzy królewiczem Jakubem a ksiêciem Contim. By³a to
ostra walka, przede wszystkim w formie pism politycznych. Nie oszczêdza-
no w nich przeciwnika, pomawiaj¹c go czêsto o najni¿sze pragnienia i czy-
ni¹c uwagi ad personam. W ulotkach ograniczano siê w³a�ciwie do negowa-
nia cech i d¹¿eñ przeciwnika, nie lansowano ¿adnego programu pozytyw-
nego. Wiadomo by³o, ile Polska straci na rz¹dach okre�lonych osób, znacz-
nie rzadziej pokazywano, ile mo¿e zyskaæ na w³adzy innych. Kampania by³a
niezwykle brutalna i trudno stwierdziæ, która strona dzia³a³a z wiêksz¹ za-
ciek³o�ci¹. Na przebieg walki politycznej rzutowa³ tak¿e brak �rodków fi-
nansowych. Polignac obok prezentów, które czyni³ za po¿yczone pieni¹dze,
nieustaj¹co obiecywa³ pensje i podarki, które p³atne mia³y byæ po obiorze
francuskiego kandydata. Dodaæ trzeba, ¿e traktowa³ wszelkie obietnice czy-
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sto instrumentalnie, wielu z nich nie zamierza³ w ogóle wype³niaæ. Informo-
wa³ o tym Ludwika XIV z cyniczn¹ szczero�ci¹.

Obawiaj¹c siê nadu¿yæ ze strony gorliwego przedstawiciela, Król S³oñ-
ce skierowa³ nad Wis³ê drugiego przedstawiciela � opata Chateauneufa.
Ten za�, szybko zjednany przez Polignaca, potwierdzi³ jego wcze�niejsze
doniesienia. Z depesz s³anych przez obu dyplomatów francuskich wynika,
¿e choæ odnotowywali wci¹¿ nowe sukcesy i nazwiska magnatów, goto-
wych do wspó³pracy, ani przez chwilê nie zainteresowali siê dzia³aniami
innych przedstawicieli zagranicznych. W ka¿dym razie nie wynika to z ich
korespondencji. Odnie�æ mo¿na wra¿enie, ¿e dzia³ali w zupe³nej pró¿ni,
a wszelkie kontakty dotycz¹ce elekcji zachodzi³y jedynie na linii ambasada
� polska magnateria. Jedynie przez chwilê spêdzi³o Polignacowi sen z oczu
przybycie przedstawiciela Bawarii, a gdy okaza³o siê, ¿e nie bêdzie on po-
piera³ kandydatury Maksymiliana Emanuela, opat Bonportu odczu³ wyra�-
n¹ ulgê. Choæ ambasador kilkakrotnie wspomina³ o roli szlachty w trakcie wy-
boru króla, ¿ywi³ jednak g³êbokie przekonanie, ¿e zdo³a j¹ pozyskaæ wsku-
tek oddzia³ywania na senatorów. Trudno powiedzieæ, w jakim stopniu Po-
lignac, pomimo hardych zapewnieñ o bliskim zwyciêstwie, spodziewa³ siê
pora¿ki. W jego ostatnich doniesieniach przed elekcj¹ czuæ obawê i ogrom-
ne napiêcie. W dodatku wielu ludzi i to od dawna spodziewa³o siê rozdwo-
jenia, co nie zdarzy³oby siê przecie¿ po raz pierwszy w historii Polski.
Na polu elekcyjnym okaza³o siê, ¿e brak zdecydowania za strony prymasa
i wahania czo³owych przedstawicieli stronnictwa francuskiego doprowa-
dzi³y do wzmocnienia strony przeciwnej. Rzutkie dzia³ania zwolenników
elektora saskiego i pozyskanie szlachty obozuj¹cej przy okopie zapewni³y
Wettynowi sukces. Elekcja by³a rozdwojona zgodnie z przewidywania-
mi, ale Fryderyk August dzia³a³ szybko i zdecydowanie. Tymczasem we
Francji wahano siê i nie podejmowano ¿adnych wi¹¿¹cych kroków. Wresz-
cie we wrze�niu, po d³ugiej zw³oce, Conti wyruszy³ do Polski, bez pieniê-
dzy i wojska, których tu oczekiwano. Choæ elekcja by³a rozdwojona, a po-
zycja Francuza niepewna, Ludwik XIV uroczy�cie wys³a³ kuzyna na ryzy-
kown¹ wyprawê do Polski, zwlekaj¹c przy tym ile mo¿na i nie udzielaj¹c mu
pe³nego poparcia.

Elekcjê w Polsce pilnie �ledzi³y dwory s¹siednie. Cesarz, choæ ostatecz-
nie wyci¹gn¹³ korzy�ci z obioru Augusta II, nie dzia³a³ podczas bezkrólewia
nazbyt energicznie. Pewne kroki podj¹³ elektor brandenburski, ale sukces
Wettyna nie zosta³ w Berlinie przyjêty z zadowoleniem. Rosja, choæ przed-
siêwziê³a �rodki w celu przeszkodzenia w osadzeniu na tronie polskim Fran-
cuza, w rzeczywisto�ci przypadkowo osi¹gnê³a sukces i nie powinna byæ
traktowana jako czynnik decyduj¹cy o wypadkach z 1697 roku. Taka opi-
nia lansowana przede wszystkim przez niektórych autorów rosyjskich jest
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w du¿ej mierze prób¹ postrzegania znaczenia Piotra I przez pryzmat po-
zycji, jak¹ osi¹gn¹³ w przysz³o�ci, a bardziej jeszcze przypisywania Rosji
mo¿liwo�ci sterowania elekcj¹ w Polsce, co uda³o siê jej osi¹gn¹æ dopiero
w przysz³o�ci.

Trudno oceniaæ cechy kandydata, który królem nie zosta³, natomiast
zauwa¿yæ trzeba, ¿e wskazany przez Ludwika XIV ksi¹¿ê Franciszek Lu-
dwik de Conti nie by³ cz³owiekiem wystarczaj¹cej si³y charakteru i nigdy nie
okaza³ pragnienia panowania w Polsce. Jego imiê pojawi³o siê w walce wy-
borczej bez jego wiedzy, na wyra�ne ¿yczenie samego króla Francji i ku za-
dowoleniu ambasadora francuskiego. Sam �obrany król polski� nie pragn¹³
przej¹æ w³adzy w Rzeczypospolitej, a jego wyprawa do Gdañska by³a jedy-
nie pozorowanym gestem. Najgorêtszym ¿yczeniem elekta by³o wróciæ do
Francji, choæ po tamtych wydarzeniach, po upokorzeniu, jakiego dozna³, nie
odzyska³ ju¿ spokoju ducha.

Jednak Ludwik XIV do maksimum spo¿ytkowa³ korzy�ci, jakie przynio-
s³o ca³e przedsiêwziêcie. Sprawa tronu polskiego, d³ugo nierozstrzygniêta,
umo¿liwi³a królowi podpisanie pokoju na Zachodzie. Jego zawarcie by³o
konieczne wobec sytuacji Francji coraz bardziej s³abn¹cej w przed³u¿aj¹cej
siê walce. Rozmowy w Ryswick toczy³y siê niemal od pocz¹tku 1697 roku
i towarzyszy³a im rozgrywka w Polsce. Gdy jesieni¹ wszyscy gotowi byli
do podpisania pokoju, cesarz zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e Conti na tro-
nie polskim bêdzie wsparciem dla Francji. Nie móg³ dalej zwlekaæ z zakoñ-
czeniem wojny, by nie u³atwiæ Francuzowi przejêcia w³adzy w Rzeczypospo-
litej. Nie móg³ go tam bowiem tolerowaæ i dlatego razem z Piotrem I po-
parli elektora saskiego, ale zanim sprawy w Polsce pouk³ada³y siê ostatecz-
nie, na Zachodzie zawarto pokój korzystny dla Francji. W Rzeczypospolitej
natomiast szanse Contiego by³y skazane na pora¿kê. Gdyby ksi¹¿ê zbrojnie
upomnia³ siê o swój tron i rozpocz¹³ wojnê, Francja stanê³aby przed koniecz-
no�ci¹ udzielenia mu pomocy, a nie mog³a tego ryzykowaæ; skoro przyby³
pó�no, nie by³o ju¿ o co walczyæ, ale korzy�ci dla Wersalu okaza³y siê nie-
podwa¿alne.

Je¿eli pragnieniem czê�ci magnaterii polskiej, przek³adaj¹cym siê na
wybór odpowiedniego kandydata na tron, sta³o siê uwolnienie od zobowi¹-
zañ wobec cesarza i zakoñczenie walki z Turcj¹, to ich oczekiwania spe³ni-
³y siê, choæ nie dlatego, i¿ odpowiedni cz³owiek zasiad³ na tronie polskim.
W 1699 roku zawarto pokój w Kar³owicach i zakoñczono zmagania z Por-
t¹. Je¿eli zamiarem senatorów by³a walka z Rosj¹, to tego wariantu nie da³o
siê ju¿ zrealizowaæ, choæ Rzeczpospolita, wci¹gniêta w wir wojny pó³nocnej,
wkrótce zosta³a podzielona pomiêdzy zwolenników Szwecji i Rosji. Francja
nie zrezygnowa³a z prób zdobycia poparcia w Polsce, a dziêki pomocy nie-
których rodów próbowa³a oddzia³ywaæ na Wêgry. Rywalizacja mocarstw nie

13 Francuskie...



194

usta³a i tylko Polska w coraz wiêkszym stopniu stawa³a siê przedmiotem,
a nie podmiotem dzia³añ, pionkiem w europejskiej grze. W postawie magna-
terii z okresu bezkrólewia mo¿na siê dopatrzeæ pewnych planów politycz-
nych. Nic jednak nie wskazywa³o na to, by senatorowie trzymali siê przy-
jêtego programu. Je¿eli chciano zakoñczenia wojny z Turcj¹ i wyzwolenia od
zwi¹zków z Wiedniem, nale¿a³o szukaæ poparcia Francji. Wybór Sasa by³ tej
opcji zaprzeczeniem. Ponadto, za ¿ycia Jana III wiêkszo�æ magnaterii sprze-
ciwia³a siê królowi, bez wzglêdu na to, czy wspó³pracowa³ z Wiedniem, czy
z Francj¹. Opozycja antykrólewska za cel pierwszy przyjmowa³a sprzeciw
wobec planów dynastycznych Sobieskich i os³abienie pozycji monarchy. Dla-
tego próbowano nie dopu�ciæ do przejêcia w³adzy przez królewicza Jaku-
ba. Trzymano siê nie tyle programu pozytywnego, ile dzia³añ opozycyjnych,
wymierzonych w monarchê i wszelkie próby wzmocnienia jego w³adzy,
a tym samym pañstwa. Po �mierci Jana III czê�æ rodów � przede wszyst-
kim Lubomirscy i Sapiehowie � podjê³o wspó³pracê z Francj¹, lecz wci¹¿
rodzi siê pytanie, czy szczerze. Je¿eli pragnê³y w³adzy dla siebie, to po-
dejrzewaj¹c o to samo Stanis³awa Jab³onowskiego, skutecznie zabloko-
wa³y kandydaturê Piasta, zamykaj¹c wszystkim magnatom drogê do tronu.
W ostatniej chwili, byæ mo¿e widz¹c pewne niezdecydowanie Francji, wy-
ra�nie oszczêdzaj¹cej na elekcji, udzieli³y poparcia Wettynowi. Porzucenie
Contiego niemal u koñca drogi mog³o byæ przejawem paniki, jaka je ogar-
nê³a, a tak¿e nieufno�ci wzglêdem ambasadora francuskiego, którego zwo-
dzi³y i oszukiwa³y, nie mniej ni¿ on je. Dla wielu sta³o siê to prób¹ zabez-
pieczenia pozycji ich rodów u boku zwyciêzcy. Z pewno�ci¹ elekcja musia-
³a siê op³acaæ. Skoro Francja w decyduj¹cej chwili nie by³a sk³onna p³aciæ, bez
zw³oki porzucono jej stronê. Oczywiste sta³o siê jednak, ¿e August II, jako
Niemiec nie bêdzie prowadzi³ polityki, jakiej oczekiwali magnaci. Pod jego
rz¹dami nie nale¿a³o spodziewaæ siê porzucenia �wiêtej Ligi i wyst¹pienia
przeciw Rosji. Natomiast je¿eli pocz¹tkowo sprzeciwiano siê przejêciu przez
Augusta II w³adzy, to raczej w imiê utargowania wiêkszych korzy�ci finan-
sowych.

Jeszcze jeden element zachowania magnaterii �wiadczy o jej niepewno-
�ci i gotowo�ci zaakceptowania kandydata, który zwyciê¿y. Stanis³aw He-
rakliusz Lubomirski i Kazimierz Sapieha przyst¹pili do stronnictwa francu-
skiego, namawiani przez m³odszych braci � obydwu podskarbich, ale ni-
gdy nie okazali nadmiernego oddania kandydaturze Contiego. Widz¹c ma-
lej¹ce szanse Francuza, porzucili go � marsza³ek wielki szybciej, hetman
z wiêkszym wahaniem. Ich bracia trwali jeszcze czas jaki� u boku elekta. Ten
podzia³ by³ przejawem chêci zabezpieczenia sobie mo¿liwo�ci odwrotu i nie-
blokowania rodzinie dostêpu do ³ask zwyciêzcy. S¹dziæ jednak nale¿y, ¿e
celem pierwotnym walki elekcyjnej by³o dla senatorów zdobycie silnej po-



zycji w kraju i umocnienie znaczenia w³asnego rodu. Oba wspomniane rody
d¹¿y³y do odegrania czo³owej roli w kraju, je¿eli nie na tronie, to u boku
króla. ¯adnej rodzinie to siê nie uda³o, gdy¿ August II nie by³ sk³onny re-
alizowaæ ich zamiarów. Tak¿e prymas, do koñca zreszt¹ zwi¹zany z Fran-
cj¹, okaza³ siê niezbyt wytrawnym graczem politycznym. Pragn¹c umocniæ
swoj¹ pozycjê, stara³ siê lansowaæ w³asnego kandydata, najpierw Jakuba
Sobieskiego, potem ksiêcia Conti, i nie osi¹gn¹³ sukcesu. Zmienno�æ kombi-
nacji politycznych sprowadzi³a nañ k³opoty. Próbuj¹c przeciwstawiaæ siê
ostatecznemu zwyciêzcy, zrazi³ nowego w³adcê do siebie i nigdy ju¿ nie
osi¹gn¹³ wp³ywów, jakich pragn¹³, choæ uparcie d¹¿y³ do eksponowania
swojej osoby.

Elekcja 1697 roku przebiega³a, jak wszystkie poprzednie, w�ród naci-
sków dworów obcych. Jednak rozdwojenie dokona³o siê przede wszystkim
przez s³abo�æ i nieudolno�æ przywódców polskiej magnaterii. Wahania, brak
zdecydowania w dzia³aniu, akcje obliczone na korzy�ci w³asne doprowadzi-
³y do ruiny ich zamierzeñ, a w konsekwencji � tak¿e kraju. Trudno dopa-
trzeæ siê w dzia³aniach Polaków w latach 1696 i 1697 kierowania siê racj¹
stanu.

Wielkim przegranym okaza³ siê Polignac, uk³adny dworak, chytry dy-
plomata, giêtki polityk � wszystkie cechy, jakimi dysponowa³, wydawa³y
siê przemawiaæ na jego korzy�æ, ale ostatecznie zwróci³y siê przeciw niemu.
Przekonany o tym, ¿e zdo³a pokierowaæ polsk¹ scen¹ polityczn¹, s¹dzi³, ¿e
wystarcz¹ do tego poprawne stosunki z magnateri¹. Choæ w g³êbi serca
obawia³ siê decyzji szlachty, nie próbowa³ siê z ni¹ kontaktowaæ ani nie przy-
gotowywa³ wariantu dzia³añ zabezpieczaj¹cych przed sprzeciwem z jej stro-
ny. Pozornie dobrze zorientowany w sytuacji wewnêtrznej Polski, uleg³ pod-
szeptom magnatów; zwodz¹c i ³udz¹c jedni drugich, próbowali nawzajem
siê wykorzystaæ. W ten sposób nikt z zainteresowanych nie osi¹gn¹³ sukcesu.
Polignac za klêskê w Polsce nie zosta³ surowo ukarany, co wydaje siê naj-
lepszym dowodem, i¿ nie rozczarowa³ Ludwika XIV tak bardzo, jak mog³o
siê to wydawaæ. Walka o tron w Polsce by³a bowiem instrumentem w rê-
kach francuskich, prowadz¹cym do wynegocjowania pokoju na Zachodzie
i choæ dzia³ania ambasadora okaza³y siê nieskuteczne w Polsce, przynosi³y
Francji po�rednie korzy�ci w Ryswick.
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Baszkiewicz Jan 21, 23, 24, 202
B¹kowska Eligia 25, 202
Beaujeu, kawaler de 75
Bèrenger Jean 23, 202
Bernard Samuel 151, 170
Bernicz Augustyn 132, 133
Bertrand Arthur 70, 158
Besala Jerzy 181, 202
Bèthune François-Gaston, markiz de 32,

35—37
Bethune Maria Ludwika 134
Bidziñski Stefan 67, 74, 75, 97, 120, 149
Bielañska Bogumi³a 95, 205
Bieliñska Ludwika Maria 114, 117, 118
Bieliñski Ludwik Kazimierz 115, 156, 173
Bielowski Antoni 186, 199
Bieñkowska Wiera 15, 22, 103, 198, 202, 208
Biernat Czes³aw 39, 202
Bluche François 104, 105, 202
Bocheñscy Aleksander Maria 15, 104, 200
Boduszyñska-Borowikowa Maria 106, 202,

204
Bogucka Maria 24, 25, 27, 38, 46, 117, 120,

128, 184, 201, 202, 212
Bonrepaus, markiz de 37, 38
Borejsza Jerzy W. 125, 202
Borowski Marcin Kazimierz 82
Bose Krzysztof D. 171
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Boudet Marianna 40
Bourbon Ludwik, delfin 106, 108, 160
Bourgeois Emil 179, 200
Boxer Charles Ralph 179, 202
Braudel Ferdynand 23—25, 202
Breza Wojciech Konstanty 116
Broel-Plater W³adys³aw 174, 201
Bruczkowska Magdalena 24
Brükner A.G. 93, 202
Brzostwoski Konstanty 48, 50, 137, 138
Buchwald-Pelcowa Paulina 172, 200
Bu³hak H. 185, 204
Burdowicz-Nowicki J. 160, 202

Carmona Michel 21, 202
Caylus Marthe de 15, 103—108, 198
Cedrowski Jan 150, 200
Cegielski Tadeusz 185, 202
Charliat Pierre 28, 202
Chaunu Pierre 25, 202
Chateauneuf, opat 130, 135, 141, 145, 147—

149, 158, 160, 168, 170, 177, 182, 187,
192

Chevallier Pierre 21, 202
Choiñscy Alicja, Krzysztof 12, 209
Chomêtowski W³adys³aw 51, 63
Chowaniec Czes³aw 54, 202
Chró�ciñski Wojciech S. 95, 198
Chrystian IV 148
Chynczewska-Hennel Teresa 117, 202
Cie�lak Edmund 38, 113, 183, 187, 202, 204,

205
Colbert Jean-Baptiste 22, 24, 104
Condé Henryk Juliusz 80, 104, 105—108
Condé Ludwik III 11, 80, 102, 103, 106—108,

112
Condé Ludwik II (Wielki Kondeusz) 11,

105, 106, 108
Condé Ludwika Franciszka 106
Conti Louis-Armand 103—105
Conti Armand 103
Conti Franciszek Ludwik 10, 11, 16, 18, 22,

31, 39, 53, 59, 66, 67, 81, 82, 85, 86, 90,
98, 101, 103—112, 114—116, 118, 120, 121,
123, 126, 128—135, 141, 142, 145, 148,
151, 152, 154—158, 160—162, 164—176,
178—186, 188, 190, 191, 193, 195

Conti Maria Anna 103—106
Conti Maria Anna z Martinozzich 103

Conti Maria Teresa de Bourbon 105, 110
Corvisier André 203
Cosnac (Gabriel-Jules) de 70, 158, 199
Coyer Gabriel François 198
Czapliñski W³adys³aw 27, 50, 66, 127, 202,

203
Czartoryska Izabella 99, 117, 118
Czartoryski Kazimierz 99
Czê�cik £ucja 13, 41, 65, 117, 118, 147, 199,

203

Dangeau, markiz de 15, 104, 105, 169, 198
Davia Antoni 152, 158, 163
D¹mbski Stanis³aw 71—73, 94, 95, 97, 123,

125—128, 133, 134, 154, 163, 166, 167,
169, 171—173

D¹mbski Zygmunt 81
Delumeau Jean 178, 203
Denhoff Jan Kazimierz 78, 170
Denhoff Jerzy 81, 97, 98, 173, 177
Derna³owicz Maria 119, 203
Deruga Aleksy 160, 203
Desportes Filip 132
Dewitz Irena 112, 199
Dêbnicki Antoni 213
D³ugosz Józef 127, 203
Dmitruk Krzysztof 122, 203
Dominguez Ortiz Antonio 207
Dowmont Jerzy 33
Drozdowski Marian 145, 203
Duby Georges 25, 203
Dupont François 39, 45, 46, 57
Dworzaczek W³odzimierz 35, 113, 182, 203
Dyba� Bogus³aw 11, 185, 186, 203
Dzia³yñski Tomasz 115, 182
Dziechciñska Hanna 122, 203
Dzieduszycki Jerzy 99, 175, 198
Dziêgiel W³adys³aw 108, 203
Dziêgielewski Jan 112, 207

Eleonora von Pfalz-Neuburg 31
Erzepki Boles³aw 95, 198
Eugeniusz Sabaudzki, ksi¹¿ê 56, 67, 104,

179

Fabiani Bo¿ena 121, 203
Farges Louis 14, 31, 200
Faucher Chryzostom 12, 83, 135, 198, 203
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Feldman Józef 203
Firewicz Andrzej 57, 205
Fontaines P.F. des 112, 119, 198
Forbin Janson 14, 36, 37, 57—59, 131, 133
Forst de Battaglia Otto 26, 31, 37, 45, 203
Forval, opat de 137
Fraser Antonia 22, 104, 106, 180, 203
Fryderyk III 150, 180

Galleran 169
Ga³ecki Franciszek 149, 163, 183
Garbusiñska Danuta 117, 203
Garlicki Andrzej 125, 202
Gaxotte Pierre 12, 21—24, 44, 104—106, 108,

109, 179, 204
Genlis Stefanie de 15, 104, 198
Geoffroy A. 148, 179, 184, 187, 200
Giera Janusz 151, 204
Gierowski Józef A. 59, 65, 95—97, 133, 147,

157, 159, 160, 164, 174, 183, 185, 187,
204, 207, 209, 211

Gintel Jan 117, 201
Glabiszewski Przemys³aw 145, 204
G³ogowski Kazimierz 148
G³uchowski 28
Goralski Zbigniew 134, 204
Goubert Pierre 12, 22, 204
Grabowski Ambro¿y 65, 70, 166, 199, 200
Graff Piotr 23, 202
Grèce Michel de 23, 204
Groth Andrzej 39, 204
Grothius Miko³aj 65
Grudziñski Miko³aj 96
Grzybowski Stanis³aw 109, 204
Gurgul Monika 95, 205
Gurowski Stanis³aw 162
Guth Paul 103, 109, 204

Haldane Charlotte 106, 204
Hall C. 120, 204
Hanczewski Pawe³ 30, 204
Helcel Antoni Zygmunt 54, 199
Henryk Walezy 109, 112, 126, 128, 178
Hoffman Karol B. 32, 35, 48, 56, 96, 205
Holwell Nathaniel 151, 170
Horodyñski 95, 137, 140
Hoverbeck Johann 150, 185
Howard Michael 25, 205

Humiecki Stefan 92, 93, 152
H...rt T. 14, 90, 124, 200

Ignatowicz 112, 207
Ingrao Charles W. 21, 169, 205
Innocenty XI 105
Innocenty XII 48, 153, 158, 172, 178

Jab³onowska Marianna 119
Jab³onowski Aleksander 119
Jab³onowski Józef A. 77, 199
Jab³onowski Jan Stanis³aw. 35, 48, 51, 63,

82, 136, 138, 140, 145, 147, 150, 151,
161, 162, 181, 186, 194, 199

Jab³onowski Stanis³aw 12, 14, 34, 35, 42, 43,
52, 63, 65, 66, 69, 70—72, 74—77, 79, 82,
93, 94, 95, 98, 100, 113, 125, 141, 162,
165, 174, 175, 183

Jakub II Stuart 62, 82, 85, 86
Jan III Sobieski 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36—56,
59, 60—65, 67, 69, 72, 75, 77, 79, 80, 84,
87, 90, 92, 94, 96, 97, 100, 103, 104, 107,
113, 117, 121, 124—126, 132, 133, 136,
141, 148, 150, 151, 153, 158, 162, 165—
167, 174, 176, 184, 187, 189, 190, 194,
199

Jan Kazimierz 36, 77, 109, 124, 127, 128
Janeczek Zdzis³aw 63, 113, 212
Janicka Barbara 12, 21, 204
Janicki 46, 200
Jarochowski Kazimierz 13, 87, 152, 166,

180, 200, 205
Jastrzêbska El¿bieta 14, 205
Jaworska Kazimiera 117, 205
Jezierski Franciszek S. 92, 199
Jêdrusiak Szymon 207
Jolli J.G. 180, 199
Jonasson Gustaf 184, 205
Jonsac Paul 35, 205
Juèas Meèislav S. 157, 205

Kaczmarczyk Zdzis³aw 96, 205
Kalisch Johannes 59, 95, 133, 164, 209
Kallas Marian 155, 176, 205
Kamen Henry 95, 205
Kamieñski Andrzej 184, 185, 203, 205
Kamiñski Andrzej 160, 205
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Karol II Stuart 44
Karol II Habsburg 179
Karol Lotaryñski 31, 81, 104
Karol XI 56, 166, 179, 184
Kawecki Roman 12, 34, 40, 48, 62, 94, 114,

153, 186, 205
Ka�mierczyk Adam 42, 205
K¹tska Urszula 78
K¹tsky Marcin 65, 69, 150
Kersten Adam 50, 205
Kêdzierski Jerzy 23, 26, 205
Kicki Jakub 186
Kiere� Zbigniew 129, 205
Kierski 147
Kitowicz Jêdrzej 129, 199
Klimowicz Adam 23, 214
Kluczycki Franciszek 90, 200
K³aczewski Witold 109, 124, 205
Kochanowicz Leszek 14, 212
Kocie³³ Micha³ 138, 176
Ko³odziejczyk Dariusz 33, 205
Komaszyñski Micha³ 11, 21, 24, 25, 27—29,

31, 32, 34, 37—39, 41—46, 48, 53—57,
61, 63, 67, 68, 70, 71, 77, 80, 83, 95, 111,
115, 117, 120, 121, 132, 134, 145, 147,
151, 160, 169, 170, 174, 180—185, 187,
205, 206

Konarski Kazimierz 160, 206
Konopczyñski W³adys³aw 85, 206
Kopczyñski Micha³, 27, 63, 206, 208
Kopeczi Bela 22, 206
Koroljuk V.D. 160, 205
Koroluk W.D. 27, 171, 206
Korytkowski Jan 34, 49, 50, 113, 206
Korytyñski Onufry 166
Kosman Marceli 171, 26, 207
Koss Jan 81, 115
Kot Stanis³aw 127, 207
Ko�miñski Maciej 88, 96
Kracik Jan 153, 207
Krasiñski Jan Dobrogost 90, 173
Kraushar Aleksander 75, 89, 200, 207
Kriegseisen Wojciech 133, 162, 177, 179, 207
Krotofil Maciej 174, 209, 212
Kryszpin Jan Hieronim 138
Kryszpin Marcin 134
Kuchowicz Zbigniew 129, 198, 209
Kuczyñski A. 90, 201
Kuczyñski Wiktor 154, 199

Kukulski Leszek 104, 199
Kurczewski Jan 48, 207
Kurek Jacek 171, 207
Kutrzeba Stanis³aw 181, 207
Kwak Jan 44, 212

La Bizardière M. de 14, 94, 167, 199
La Fayette Marie-Madeleine de 105, 106,

112, 199
La Force, duc de 12, 22, 31, 67, 103—105, 109,

110, 141, 147, 181, 207
Lamberg Jan Filip 133, 159
Lanckoroñski Franciszek 177
Le Tellier 22, 108
Leibniz Wilhelm Gotfried 27
Leopold I 26, 159, 160, 179, 192
Leszczyñski Józef 157, 183, 204, 207
Leszczyñski Rafa³ 35, 47, 76, 81, 113, 114,

140, 145, 146, 153
Leszczyñski Stanis³aw 112, 113, 145, 153
Libiszowska Zofia 98, 106, 112, 125, 207
Link-Lenczowski Andrzej 64, 207
Lipski Andrzej 112, 207
Lipski Konstanty 165
Livet Georges 12, 22, 187, 200, 207
Louvois 22
Louvois Michel 22, 108
Lubomirska El¿bieta 78, 117, 118
Lubomirska Konstancja 40
Lubomirska Krystyna 92
Lubomirska Teofila 119
Lubomirski Hieronim 12, 34, 36, 58, 60, 63,

64, 66, 69, 75, 76, 78, 84, 91, 98, 100, 108,
113, 114, 117, 134, 136, 137, 140—142,
145, 149, 150, 151, 173, 174, 176, 177,
183, 190

Lubomirski Jerzy Dominik 146
Lubomirski Józef Aleksandra 146
Lubomirski Józef Karol 119, 135, 165
Lubomirski Stanis³aw Herakliusz 36, 42,

50, 58, 63—65, 69, 75, 77, 78, 98, 117, 118,
122, 123, 138, 145, 146, 149—152, 166,
173—175, 181, 183, 185, 194, 199

Ludwik Gonzaga de Nevers 127
Ludwik von Baden 81, 104, 130, 148, 150,

164, 184
Ludwik XIII 21
Ludwik XIV 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21—25, 28,

30—34, 37, 38, 40, 42, 44—46, 52—57, 59,
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60, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 100, 104—112,
114—116, 124, 128, 129, 131—135, 141—
143, 145—149, 158, 168, 170, 177—182,
184, 185, 187—189, 191—193, 195,

Ludwika Maria 77, 108, 112, 120, 162, 190
Lulewicz Henryk 156, 201
Luxemburg, marsza³ek de 22, 106, 107
£aptos Józef 207

£aski Olbracht 123
£o� Wojciech 63
£oziñski W³adys³aw 64, 112, 207

Maciszewski Jarema 147, 207
Magdziarz Wojciech St. 23, 105—107, 112,

117, 180, 207
Maine, ksi¹¿ê du 30, 105
Maintenon Françoise 104—106
Maksymilian Emanuel Wittelsbach 44, 45,

62, 67, 70, 78, 97, 104, 130—135, 192
Ma³achowski Jan 73, 146
Ma³achowski Stanis³aw 65, 93, 134, 162—

164
Mandrou Robert 25, 28, 203, 207
Marcinek Andrzej 56, 67, 209
Maria de Clevès 109
Maria II Stuart 179
Maria Kazimiera 9, 17—19, 25—29, 31—33,

37, 39—41, 43—46, 48—50, 52—57, 59—
68, 70—72, 75, 77, 79—90, 92—97, 100—
102, 104, 111, 113—115, 117, 120, 121,
123—126, 129—137, 140—143, 145, 147—
149, 151, 153, 156—158, 160, 162, 168,
169, 170, 174, 181, 182, 189, 190

Maria Leszczyñska 112
Maria z Modeny 82
Markiewicz Mariusz 186, 211
Maroszek J. 154, 199
Matczyñski Marek 42, 47, 65, 82, 91
Matwijowski Krystyn 13, 32, 53, 64, 81, 94,

96, 118, 126, 153, 174, 176, 201, 203,
205, 207, 208, 213, 214

Mayr Marx Christopher 45
Mazarin Jules 41, 103, 109
M¹czak Antoni 63, 81, 88, 96, 112, 128, 203,

208
Melchior-Bonnet Sabine 180, 208
Méthivier Hubert 23, 104, 208

Meyer J. 23, 202
Michalski Jerzy 96, 153, 208
Micha³ Korybut Wi�niowiecki 36, 80, 126
Micha³owska Anna 68, 208
Mierzwa Edward A. 24, 25, 208
Miller Ilija Slolmonoviè 160, 205
Miquel Pierre 22, 208
Mollat du Jourdin Michel 24, 208
Mongrillon M. de 13, 41, 65, 117—119, 132,

147, 149, 150, 156, 169, 199
Monluc Jean 98
Montespan Françoise 64
Morawski Kazimierz 11, 208
Morsztyn Andrzej 76
Motteville Franciszka de 103, 104, 194
Mroziñski Micha³ 201
Murat Ines 22, 24, 104, 208

Nahlik Stanis³aw E. 25, 30, 40, 187, 208
Nahorny Rafa³ 14, 212
Namaczyñska Zofia 93, 208
Narbutt Justyn 165, 199
Neron 83
Nicolas Louis 23, 208
Niemcewicz Julian U. 36, 199
Niemojowska Maria 22, 23, 85, 208
Niezabitowski Stanis³aw 157, 161, 163, 164,

167, 170, 200
Nostitz Krzysztof Wac³aw 51
Nowak Tadeusz 35, 208
Nowakowski F. K. 184, 201

Ochab Maria 23, 202
Ochmann-Staniszewska Stefania 36, 89,

96, 109, 180, 181, 208, 210
Odescalchi Livio 158
Ogiñska Teofila 137
Ogiñski Grzegorz 136, 137, 185
Olejnik Karol 76, 178, 181, 209
Oleszewski Jan 90, 200
Olszewski Henryk 11, 68, 87, 146, 149, 151,

153, 159, 209
Oman Caroly 82, 209
Oppenheimer Wolfgang 56, 67, 104, 209
Ordesson Sverker 160, 209
Orléans diuszesa d� 25
Orszulik Stanis³aw 73, 97, 133, 209
Otwinowski Erazm 13, 173, 200
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Pajewski Janusz 120, 211
Pallavicini Opicio 49
Panic Idzi 41, 117, 206, 212
Paolucci Fabrizio 46
Parker G. 24, 209
Parthenay J. B. 14, 90, 124, 200
Partner P. 27, 209
Paul Pierre 12, 30, 31, 33, 46, 52, 55, 58, 170,

181, 187, 209
Pawiñski Adolf 156, 209
Perdenia Jan 175, 209
Perkowicz 199
Perrault Gilles 12, 204, 209
Perrot Michelle 120, 209
Petitfils Jean-Christian 12, 21, 22, 44, 209
Pfalz-Neuburg Jadwiga El¿bieta von 28,

31, 52, 91
Pfalz-Neuburg Karol Filip von 31, 52, 56,

70, 81, 184
Pieni¹¿ek Jan Odrow¹¿ 62, 71, 81, 95, 96,

138, 173, 177, 182, 177
Piotr I 17, 92, 93, 148, 160, 161, 171, 181, 193
Piwarski Kazimierz 12, 26—28, 30, 36, 38,

39, 45, 56, 58, 59, 63, 69, 74, 76, 91, 95,
98, 108, 113, 117, 133, 134, 136, 137,
139—141, 145, 163, 164, 174, 180, 185,
204, 210

Platania Gaetano 46, 165, 210
P³ocha Józef 77, 207
Podgórski A. 149, 200
Podhorodecki Leszek 46, 210
Podoski Gabriel 13, 87, 152, 158, 200
Pollak Roman 122, 129, 199
Pöllnitz K.L. 172, 200
Poniñski Hieronim 175
Poniñski W³adys³aw 170
Pontchartrain 24, 38, 110
Popio³ek Bo¿ena 12, 84, 96, 119, 177, 210
Pop³awski Miko³aj 65, 175
Poraziñski Jaros³aw 94, 96, 153, 210
Potocki Franciszek 149
Potocki Stefan, ³owczy 76, 146
Potocki Stefan, starosta czerkaski 140
Potocki Szczêsny 63, 64, 66, 69, 72, 73, 76,

91, 118, 119, 136, 151, 161, 163, 174, 183
Pra¿mowski Franciszek 165
Przebêdowski Jan Jerzy 37, 38, 65, 72, 89,

90, 133, 134, 145, 154, 163, 171, 174,
175, 185

Prze�dziecki Aleksander 166, 200
Przybo� Adam 150, 159, 200, 203, 210
Przybo� Kazimierz 36, 210
Przyjemski W³adys³aw 162, 182
Przyjemski W³adys³aw 82

Rachuba Andrzej 34, 40, 48, 79, 52, 66, 138,
157, 176, 210

Raczyñski Edward 173, 200
Radomski Norbert 22, 104, 203
Radzewski Franciszek 145
Radziejowski Hieronim 127
Radziejowski Micha³ 12, 34, 40, 42, 48—51,

61, 62, 64—66, 68, 71—73, 75—77, 81, 88—
90, 92—95, 97, 109, 114, 125, 126, 131,
136, 137, 139—141, 153, 162, 164, 167—
169, 173—175, 177, 182, 183, 186, 195

Radziwi³³ Bogus³aw 52
Radziwi³³ Dominik Miko³aj 146, 176
Radziwi³³ Karol Stanis³aw 40, 47, 51, 53, 54,

57, 137, 138, 165, 167
Radziwi³³owa Katarzyna 40
Radziwi³³ówna Anna 121
Radziwi³³ówna Ludwika Karolina 52, 54
Rambaud Alfred 93, 200
Richelieu Armand de 21, 24
Richelieu, marechal duc de 105, 199
Rogalski Leon 13, 63, 167, 184, 198
Rohan A. 112, 200
Rok Bogdan 130, 201, 212
Ronikier Jerzy 119, 151, 210
Rosik Stanis³aw 122, 212
Roszkowska Wanda 65, 132, 174, 204, 208,

210
Ro¿ek Micha³ 173, 181, 210
Rudzki Edward 118, 210
Russocki Stanis³aw 173, 211
Rutkowski Henryk 154, 211
Rybowski Tadeusz 25, 205
Rykaczewski Eugeniusz 26, 74, 200, 211

Sagnac Phillipe 12, 22, 25, 179, 211
Saint-Léger Andre de 12, 22, 25, 179, 211
Saint-Simon K. de 15, 30, 104, 106—112, 180,

181, 200
Sajkowski Alojzy 13, 121, 122, 200, 211
Salmonowicz Stanis³aw 185, 211
Salvandy Narcisse A. 84, 104, 200
Samsonowicz Henryk 38, 202
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Santa Croce Andrea 42
Sapieha Aleksander Pawe³ 137—139, 165
Sapieha Benedykt 35, 50, 52, 66, 73, 82, 98,

117, 138, 165, 176, 185
Sapieha Kazimierz 35, 46—49, 53, 73, 74, 79,

87, 95, 138, 146, 158, 165, 177, 182, 194,
Sapieha Micha³ Franciszek 137
Sarnecki Kazimierz 13, 31, 40, 41, 43, 45—

54, 56-58, 91, 167, 201
Scarlatti Pompejo 78, 91, 133, 135, 192
Schmidt Hans 211
Schuyler Eugen 93, 211
Scudery Madeleine de 110
Sedlnitzky Karol Juliusz 51, 52, 132
Seignelay 22
Serczyk W³adys³aw A. 160, 211
Serwañski Maciej 21, 30, 99, 109, 116, 120,

123, 127, 128, 177, 180, 211
Sévigné Madame de 30, 104, 105, 201
Sielicki Franciszek 119, 170, 211
Sieniawska El¿bieta 12, 63, 84, 118, 119, 177,

182
Sieniawska Teofila 119
Sieniawski Adam 36, 58, 63, 64, 69, 72, 113,

118, 119, 123, 138, 148, 151, 165, 174,
177, 181

Sienicki Bogus³aw 75
Sienicki Ludwik 90, 201
Sierakowski W³adys³aw 84, 200
Sierzputowski Tadeusz 82, 138, 139, 157,

212
Skarbek Krzysztof 69
Skowron Ryszard 30, 211, 213
Skrzypietz Aleksandra 14, 29, 41, 43, 46, 52,

54, 57, 59, 63, 82, 86, 117, 122, 130, 134,
137, 140, 157, 164, 174, 176, 178, 206,
212

Sliesoriu~nas Gintautas 36, 52, 160, 212
S³uszka Bogus³aw Józef 43, 82, 89, 115, 119,

137, 151, 162, 163
S³uszka Dominik Micha³ 47, 136, 162
S³uszkowa Teresa 119
Smolarski Mieczys³aw 176, 212
Smoliñski Aleksander 173, 209, 212
Sobiescy
Sobieska Teresa Kunegunda 39, 43—45, 56,

59, 67, 130
Sobieski Aleksander 32, 53, 54, 62—64, 74,

75, 111, 148, 169

Sobieski Jakub Ludwik 28, 31, 32, 44, 52,
54, 56, 58, 59, 61—64, 67, 70, 71, 83—85,
88—91, 93—95, 99, 115, 119, 122, 124,
125, 130—136, 140, 143, 145, 146, 149,
152, 154, 158, 159, 162, 163, 166—170,
176, 184, 188, 190, 195

Sobieski Konstanty 32, 62, 75, 111, 148
Sobieski Wac³aw 54, 98, 212
Sobociñski W³adys³aw 159, 212
Sourches, markiz de 70, 158, 199
Stanek Wojciech 182, 212
Staszewski Jacek 11, 12, 21, 23, 28-30, 33,

39—43, 56, 81, 94, 98, 128, 146, 150—152,
154, 155, 159, 161, 163, 164, 170, 171,
176, 178, 181, 184, 185, 186, 202, 212,
213

Stefan Batory 178, 181
Stefanowska Zofia 153, 208
Stêpnik Krzysztof 82, 157, 212
Symcox Geoffrey 24, 214
Syrokomla W³adys³aw 85, 198, 213
Szaflik Józef Ryszard 112, 207
Szaniawski 137
Szczuka Antoni Stanis³aw 42, 47, 68, 97,

139, 147, 166, 173
Szeremietiew Borys 199
Szumañska-Grossowa Hanna 25, 203
Szyszkowska Krystyna 26, 203
�wiêcicki Miko³aj 16

Tallement Réaux G. de 112, 201
Tarczyñski Marek 154, 211
Targosz Karolina 40, 46, 110, 112, 213
Tar³o Karol 81
Tatarkiewicz Anna 30, 104, 173, 213
Taternicki Jan 112, 207
Tazbir Janusz 46, 82, 127—129, 173, 213
Teczyn Marcin 72
Tende Gaspar du 117, 201
Topin Marius 12, 40, 41, 53, 213
Topolska Maria B. 66, 213
Topolski Jerzy 38, 182, 185, 202, 203, 213
Torcy Jean Baptiste de 151
Towiañska Konstancja 64, 118, 146
Towiañski Krzysztof 62, 114
Tretiakov Petr Nikolajeviè 160, 205
Trevelyan George M. 23, 213, 214,
Troyat Henri 160, 214
Trzoska Jerzy 183, 204, 206



Tuñon de Lara Manuel 214
Turnau Irena 120, 214
Tuszyñski Jan Drobysz 150
Tygielski Wojciech 27, 63, 206, 208

Ujma Magdalena 72, 214
Uniechowski Bogus³aw Aleksander 47
Urbanowicz Diana 53, 214
Urwanowicz Jan 36, 66, 157, 160, 204, 210,

212

Valdeon Baruque J. 207
Villari Ricardo 24, 95, 205, 209
Vinius Andrzej A. 77
Voltaire 23, 201
Vota Maurycy 29, 43, 46, 47, 58, 91, 115

Wachowiak Bogdan 185, 203
Wachlowska Irena 203, 199
Waddington Albert 185, 200
Wagner Marek 12, 35, 43, 64, 71, 90, 93, 113,

140, 141, 162, 166, 214
Wajda Kazimierz 185, 203
Walewski Antoni 10, 71, 90, 91, 94, 150, 157,

160, 184, 214
Waliszewski Kazimierz 124, 214
Warszycki Micha³ 119
Wasilewski Tadeusz 50, 124, 138, 214
Wawrykowa Maria 23, 112, 207, 214
Wieczorkiewicz Piotr P. 24, 214
Wielopolska Teresa 119
Wielopolski Franciszek 119
Wielopolski Jan 52
Wierzbowski Tadeusz 78, 99, 169, 198
Wiêckowska-Mitzner Wanda 109, 214
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Aleksandra Skrzypietz

French Struggle for the Crown of Poland
After Jan III Sobieski�s Death

S u m m a r y

Interregnum in Poland was always the time of tensions and caused confusion both
in the country and on an international political stage. The European countries believed
that the choice of a pro-European candidate to the Polish throne could bring particular
benefits during his reign. Because the 17th century was marked by the French-Habsbo-
urg rivalry, the two powers were interested in favourable elections in Poland. With time,
weakening Poland had fewer and fewer chances to choose the elect that would be very
much in favour of its own interest. Especially the magnates got used to the benefits the
rivalry gave to the foreign diplomacy, and paid less attention to the election of a strong
ruler and the one capable of reigning in a beneficial way to the Republic of Poland. The
elections were more like a bargaining, but the real profits did not come from this trans-
action. It was rather the game of promises, both financial and political ones.

In the period preceding the death of Jan III, the foundations of the new French par-
ty were formed, which would save the interests of Versailles in the course of the expec-
ted interregnum and election. Its development and reinforcement took place in the sum-
mer and autumn of 1696, thanks to the energetic struggles of Melchior de Polignac, an
MP, being the River Vistula since 1693. The aim of the diplomat was to bond Poland with
the French policy. He was to do it, building the support for Versailles, and, at the same
time, cooperating with the Polish monarch couple. Fulfilling Louis XIV�s orders, initially
the ambassador co-worked with the queen Maria Kazimiera, and, subsequently, against
the institution, he left her party, joining the representatives of the Polish magnates, i.e.
the queen�s enemies.

When the ambassador realised that the Sobieski family would not reach the crown,
encouraged Versailles to propose the French prince during the election. The candidacy of
François Louis prince de Conti to the Polish throne was the result of pressure. The very
prince was proposed by the representatives of the Polish magnates, but Louis XIV was
not in favour of his participation in the election battle for a long time. The French candi-
date was at first known only in the narrow circle of Polignac�s closest associates. The po-
int was to consolidate the chances of the French candidate to the Polish throne, but, also
to obtain the element of surprise, and, thus, make the gentry unable to scrutinize the can-
didate too precisely. The course of the election battle and the election itself showed simul-
taneously that the very plan, rejected by the ambassador later on, was legitimate and tur-
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ned out to be efficient when executed by the Frederick Augustus Vettin. Finally, the elec-
tion finished with the selection of two candidates � prince de Conti and Frederick Au-
gustus proposed at the end of the interregnum.

The 1697 election took place, as all previous elections, among the pressures coming
from the foreign courts. However, the split took place, above all, because of weaknesses
and ineffectualities of the Polish leaders. Hesitation, lack of decisiveness in action, actions
centred on one�s own benefits led to the failure of their intentions, and, in consequence,
the country as well. It is difficult to find the reason of state in the actions taken by Poles
between 1696 and 1697. If the part of the Polish magnates wanted to free themselves from
the Emperor�s commitments and end the Turkish war, translating into the election of the
right candidate to the throne, their expectations were fulfilled, though not because of the
fact that the right man was on the Polish throne. In 1699, the peace was announced in Kar-
³owice, and the struggles with Porta ended. If the aim of the senators was to fight with
Russia, the very option was not to be realized any more, though the Republic of Poland,
involved in the whirl of the north war, was soon divided among the followers of Swe-
den and Russia. France did not stop the attempts to gain support in Poland, and, thanks
to the help of some families, tried to have an influence on Hungary. The rivalry of po-
wers did not finish, and it was only Poland that was, to a greater extent, becoming the
object, not the subject and the puppet in the European game.

The magnates� attitude from the interregnum period reveals certain political plans.
However, there is no evidence as to whether the senators sticked to the accepted pro-
gramme. If they wanted to end war with Turkey and free themselves from the connec-
tions with Vienna, they should have asked France for support. The choice of the Sas de-
nied it. Besides, when Jan III lived, the majority of Poles was against the king, irrespecti-
ve of his cooperation with Vienna or France. The anti-king opposition first of all aimed
at being against the Sobieski dynasty plans and weakening the monarch�s position. That
is why they tried not to allow prince Jakub Sobieski to take over the power. The sticked
not as much to the positive programme as to the opposition actions, aimed at the king,
and took all the attempts to reinforce his power, and, thus, that of the country. After the
death of Jan III, a part of families, above all, the Lubomirski and Sapiecha families, star-
ted to cooperate with France. The question that still arises is how sincere they were in
their actions. If they wished to have the power for themselves, and supposingly, Stani-
s³aw Jab³onowski wanted the same, they efficiently blocked the candidate from the Piast
monarchy, closing all the magnates the path to the throne. At the very last moment, per-
haps on the occasion of some indecisiveness on the part of France, saving visibly on the
election, they supported Vettin. The withdrawal from de Conti, almost at the end of the
road, could reflect panic that was instilled in them, as well as distrust towards the French
ambassador they deluded and deceived as much as he misled them. For many, it was the
attempt to consolidate the position of their families at the winner�s side. Certainly, the
election must have been profitable. As France was not inclined to pay, in a decisive mo-
ment, its side was rejected immediately. It was obvious that Augustus II, as a German,
would not conduct the policy the magnates expected. Under his ruling, the rejection of
the Holy League and acting against Russia were not to be expected. However, if, at first,
they were against Augustus II, it was rather in the name of bargaining bigger financial
profits.

Yet another element of magnates behaviour proves their uncertainty and readiness
to accept the candidate who will win. Stanis³aw Herakliusz Lubomirski and Kazimierz Sa-
pieha, convinced by younger brothers � both court clerks joined the French party, but
did not show too much dedication to de Conti�s candidacy. Watching the weakening chan-



ces of the French candidate, he was abandoned by the great marshal immediately, and
hetman with some greater hesitation. Their brothers stayed with the elect for some time.
This division was the reflection of their willingness to still have the possibility of retre-
ating and unblocking the family the access to the winner�s favours. Though, one should
know that the aim of the prelimnary election battle for senators was to gain a strong po-
sition in the country and reinforce the significance of their own family. The two families
in question aimed at playing the main role in the country, if not on the throne at the king�s
side. None of them managed to do it as Augustus II was not willing to realize their in-
tentions. Also, the primate, connected with France to the very end, turned out to be a ra-
ther poor political player. In his attempts to reinforce the position, he tried to promote
his own candidate, Jakub Sobieski at first, and prince de Conti later on, and did not achie-
ve success. The changeability of political combinations caused trouble. Trying to act aga-
inst the winner, he alienated the new king and never reached the influences he wanted
despite his attempts to expose himself.

Polignac, a polite courtier, wily diplomat, and flexible politician, appeared to be a big
loser. All features he had seemed to be profitable, but, finally, were used against him.
Convinced that he would manage the Polish political stage, he believed that it was eno-
ugh to be in proper relations with magnates. Although he was afraid of the gentry�s de-
cision, he did not try to either contact them or prepare the option of the actions saving
him from the objection on their part. Seemingly well-oriented in the domestic situation
of Poland, he gave in the magnates� instigations. Deceiving and deluding each other, they
tried to use themselves. In such a way, none of the interested reach ed success. Polignac
was not severely punished for failure in Poland. It seems to be the best evidence of the
fact that he did not disappoint Louis XIV as much as it seemed. The battle of the throne
in Poland was the tool in the French hands, leading to the negotiation of peace in the
West, and despite the fact that the ambassador�s actions appeared to be unsuccessful in
Poland, they were indirectly profitable for France in Ryswick.
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Aleksandra Skrzypietz

Les efforts français pour la couronne polonaise après la mort
de Jean III Sobieski

R é s u m é

Les interrègnes en Pologne étaient toujours un temps de tensions et provoquaient
un désordre, de même en pays que sur la scène internationale. Les pays européens com-
prenaient qu�un candidat assis sur le trône de la Pologne pourrait leur apporter des bénéfi-
ces concrets durant son règne. Puisque le XVIIe siècle a été marqué par une rivalité fran-
co � habsbourgienne, c�est pourquoi ces deux puissances étaient intéressées davantage
par des élections en Pologne, avantageuses pour elles. Au fur et à mesure de l�écoulement
du temps la Pologne affaiblie avait de moins en moins de chances pour un électeur favo-
risant ses intérêts. Surtout les magnats, habitués aux bénéfices que leur donnait la riva-
lité des diplomaties étrangères, n�apportaient pas assez d�attention au choix d�un souve-
rain fort et apte à gouverner efficacement la Pologne. Les élections sont devenues un
marché, mais dépourvu de profits résultant des transactions; c�était plutôt un jeu de pro-
messes, de même financières que politiques.

Pendant la période antérieure à la mort de Jean III, le fondement d�un nouveau par-
ti français, qui aurait protégé des intérêts de Versailles durant l�interrègne attendu et
l�élection, s�était constitué. Son développement et son renforcement ont eu lieu en été et
en automne de l�an 1696 grâce aux interventions énergiques de l�envoyé Melchior de Po-
lignac, résidant aux bords de la Vistule à partir de 1693. L�objectif du diplomate était de
lier la Pologne à la politique française en arrangeant un appui pour Versailles et en co-
opérant avec le couple royal polonais. Fidèle aux instructions de Louis XIV, l�ambassadeur
coopérait au début avec la reine Marie Casimire, et ensuite, contrairement aux ordres, il
a abandonné sa fraction pour se lier avec les représentants des magnats polonais, hosti-
les à la reine.

Quand l�ambassadeur a constaté que les Sobieski n�auront pas gagné la couronne, il
encourageait Versailles à proposer pour l�élection un prince français. Ainsi la candidature
de François Louis de Conti pour le trône polonais était l�effet de sa pression. Ce prince
a été suggéré par les magnats polonais, mais Louis XIV longtemps n�approuvait pas sa
lutte dans la campagne électorale. La candidature française au début n�était connue que
dans un cercle restreint de coopérateurs les plus proches de Polignac. Il s�agissait de ren-
forcer les chances du Français pour la couronne polonaise, mais aussi de jouer sur l�effet
de surprise et par conséquent d�empêcher la noblesse polonaise d�inspecter trop le can-
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didat. Le cours des événements et de l�élection ont prouvé que ce plan, abandonné plus
tard par l�ambassadeur, s�est révélé le plus juste et efficace dans la réalisation de la frac-
tion de Saxe. Finalement l�élection a pris fin par le choix de deux candidats : prince Conti
et, proposé à la fin de l�interrègne, Frédéric-Auguste.

L�élection de 1697 s�est déroulée, comme les précédentes, dans l�ambiance des pres-
sions des cours étrangères, pourtant la bifurcation s�est faite avant tout à cause de la fa-
iblesse et de l�impuissance des dirigeants de magnats polonais. Les hésitations et l�indéci-
sion, ainsi que des actions menées pour réaliser des buts privés, ont ruiné leurs plans et,
en conséquence, aussi le pays. Il est difficile de voir dans les actions des Polonais dans les
années 1696 et 1697 une raison d�Etat. Si les aspirations d�une partie de magnats polona-
is, reflétées dans le choix d�un candidat convenable, auraient été la libération des enga-
gements envers l�empereur et la fin du conflit avec la Turquie, leurs attentes avaient été
réalisées, mais non grâce à l�élection d�un homme approprié au trône de la Pologne. En
1699 la paix à Karlowitz est signée ce qui met fin à la guerre avec la Grande Porte. Si l�in-
tention des sénateurs avait été une lutte contre la Russie, ils n�avaient  jamais parvenu
à réaliser cette variante, bien que la Pologne, impliquée dans la guerre du Nord, soit
bientôt divisée entre les partisans de la Suède et de la Russie. La France n�a pas abandonné
des tentatives de gagner une faveur en Pologne, et elle a essayé, grâce à l�aide de certa-
ines familles, d�exercer une influence en Hongrie. La rivalité des puissances ne s�arrêtait
pas et la Pologne devenait de plus en plus non un sujet mais un objet des événements,
un pion dans le jeu.

Dans l�attitude des magnats de la période de l�interrègne on peut voir certains plans
politiques ; pourtant rien ne prouve que les sénateurs suivaient un programme adapté.
Pour finir la guerre contre la Turquie et pour se libérer de la domination de Vienne il fal-
lait chercher un soutien de la France. Le choix du candidat de Saxe constituait la négation
de cette théorie. En plus, pendant la vie de Jean III, la majorité des magnats s�opposaient
au roi, sans égard pour sa coopération avec Vienne ou avec Versailles. L�opposition con-
tre le roi a pris comme le premier objectif les plans dynastiques des Sobieski, ainsi que
l�affaiblissement de la position du roi. C�est pourquoi elle ne voulait pas permettre à l�in-
terception du pouvoir par le prince Jacques. L�opposition ne suivait pas un programme
positif mais plutôt un projet attaquant le monarque et détruisant les tentatives de ren-
forcer son pouvoir et, par conséquent, l�état. Après la mort de Jean III une partie de fa-
milles � avant tout Lubomirscy et Sapieha � ont noué la coopération avec la France,
mais on pose toujours une question dans quelle mesure cette attitude a-t-elle été sincère.
S�ils désiraient le pouvoir pour eux-mêmes, en soupçonnant Stanislas Jablonowski d�avoir
une même idée, ils ont efficacement bloqué la candidature d�un Piast, en fermant la voie
vers le trône à tous les magnats. Au dernier moment, peut-être en observant une certa-
ine hésitation de la part de la France, manifestement économisant pendant l�élection, ils
ont soutenu le Wettin. L�abandon de Conti presqu�à la fin du chemin pouvait être le si-
gne d�une panique qui les a envahis, aussi qu�une méfiance envers l�ambassadeur français,
dupé par eux non moins qu�eux par lui. Pour beaucoup d�eux la situation est devenue une
tentative d�assurer une position à leur famille auprès du vainqueur. Sûrement l�élection
devait être profitante. Si la France au moment décisif n�a pas été prête à payer, on quit-
tait cette fraction sans délai. Pourtant il était évident qu�Auguste II, en tant qu�Allemand,
ne mènerait jamais la politique qu�attendaient les magnats. Sous son règne il ne fallait pas
attendre l�abandon de la Sainte Ligue et l�action contre la Russie. Si on protestait au début
contre la prise du pouvoir par Auguste II, c�était plutôt pour obtenir des avantages finan-
ciers.



Encore un élément du comportement des magnats prouvait leur incertitude et l�ac-
ceptation du candidat � vainqueur. Stanislas Herakliusz Lubomirski et Kazimierz Sapie-
ha ont joint la fraction française, incités par leurs frères cadets, les deux trésoriers, mais
ils n�ont jamais prouvé un dévouement important à la candidature de Conti. En remarqu-
ant des chances du Français diminuer, ils l�ont abandonné; le maréchal immédiatement,
le hetman avec plus d�hésitation. Leurs frères soutenaient Conti encore un certain temps.
Cette division a été une manifestation de s�assurer une possibilité du recul, sans avoir blo-
qué à la famille l�accès aux grâces du vainqueur. Pourtant on devrait croire que le premier
but de la lutte électorale était pour les sénateurs de gagner une position forte dans le pays
et de renforcer la position leurs familles. Les deux familles susmentionnées visaient à jo-
uer un rôle primordial dans le pays, si non sur le trône, au moins auprès du monarque.
Ni l�une, ni l�autre n�ont pas pu réussir car Auguste II n�était pas disposé à réaliser leurs
buts. Aussi le primat, liée à la France, ne s�est-il pas révélé un joueur politique doué. Pour
renforcer sa position il lançait d�abord son propre candidat, d�abord Jacques Sobieski, en-
suite le prince Conti, mais il n�a pas remporté le succès. La versatilité des combinaisons
politiques a décroché les problèmes. En essayant de s�opposer au vainqueur, il a offensé
le nouveau monarque et n�a jamais parvenu à atteindre la position dont il rêvait, bien qu�il
ait exposé sa personne obstinément.

Le grand perdant s�est avéré être Polignac, un courtisan poli, un diplomate rusé, un
politicien doué; les traits dont il disposait et qui semblaient consolider sa position, se sont
finalement tournés contre lui. Persuadé d�être capable d�orchestrer la scène politique po-
lonaise, il croyait que les relations correctes avec des magnats seraient suffisantes. Au fond
inquiet quant aux décisions de la noblesse, il n�a pas essayé de communiquer avec elle,
ni n�a pas préparé une variante pour se démunir contre une objection de sa part. Appa-
remment bien orienté dans la situation intérieure de la Pologne, il a agit à l�inspiration des
magnats. Ainsi en se berçant par les illusions, ils essayaient de s�exploiter. Par conséqu-
ent personne n�a remporté le succès. Polignac n�a pas été sévèrement puni pour l�échec
en Pologne ce qui prouve qu�il n�a pas déçu Louis XIV si profondément que l�on peut cro-
ire. La lutte pour la couronne n�était qu�un instrument dans les mains des Français, me-
nant à négocier une paix en Occident, et bien que les opérations de l�ambassadeur soient
inefficaces en Pologne, elles ont apporté à la France des profits directs à Ryswick.
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