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ElEkcja jana SobiESkiEgo na tron 
rzEczypoSpolitEj w 1674 roku

Śmierć króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (10 listopada 1673) i wspa-
niałe zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej nad Turkami pod Chocimiem (11 li-
stopada 1673) otworzyły przed marszałkiem i hetmanem wielkim koronnym 
Janem Sobieskim realną możliwość zdobycia polskiej korony. Pełną świado-
mość tego mieli jego polityczni wrogowie, kanclerz wielki litewski Krzysztof 
oraz wojewoda wileński i hetman wielki litewski Michał Kazimierz Pacowie. 
Obawiając się, że szlachta może wybrać na króla zwycięzcę spod Chocimia, 
podczas sejmu konwokacyjnego (15 stycznia – 22 lutego 1674), usiłowali 
wymóc uchwalenie konstytucji wykluczającej kandydaturę do tronu oby-
watela Rzeczypospolitej („Piasta”). Wysiłki ich zakończyły się częściowym 
sukcesem, ponieważ sejm podjął w końcu taką uchwałę, ale tylko w formie 
ustnej1.

1 T. Korzon, Dola i  niedola Jana Sobieskiego 1629–1674, t. 3, Kraków 1898, s. 448–450; J. Woliński, 
Konwokacja 1674 roku a  wojna polsko-turecka, w: tenże, Z  dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 
1983, s. 120, 122–123; K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 23–
24; Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629–1696, Warszawa 1983, s. 216; M. Szwaba, Krzysztof Pac wobec elekcji 
1674 r., w: Z  dziejów i  tradycji Srebrnego Wieku, red. J. Pietrzak, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 
1990. nr 1108, Historia 75, s. 66; K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman 
wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa, Warszawa 2008, s. 300–301; tenże, Michał Kazimierz 
Pac i jego opozycja przeciwko Janowi III Sobieskiemu, „Barok”, 2005, r. 12, nr 2 (24), s. 79. 
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Sobieski początkowo nie zamierzał kandydować. Zdecydował się po-
przeć francuskiego księcia Louisa de Bourbon Condé (zwanego Wielkim 
Kondeuszem). Najbardziej liczącym się pretendentem do polskiej korony był 
kandydat austriacki, książę Karol Lotaryński (popierany m.in. przez Paców). 
Wśród pozostałych kandydatów znaleźli się jeszcze: palatyn neu burski 
Filip Wilhelm, książę Jerzy – brat duńskiego króla Chrystiana V, Karol 
Emil Hohenzollern – syn elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, 
Aleksy Aleksiejewicz – syn cara Aleksego Fiodorowicza Romanowa, książę 
Modeny Rinaldo d’Este oraz Ludwik Tomasz Sabaudzki, hrabia de Soissons2.

Sejm elekcyjny rozpoczął się 20 kwietnia 1674 roku. Ponieważ Jan Sobieski 
zjechał do Warszawy dopiero 2 maja, obowiązki marszałkowskie sprawował po-
czątkowo marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński, a na siedzibę 
sądu głównego kapturowego wyznaczono jego dwór przy ul. Miodowej3.

Już w pierwszych dniach obrad fakcja pacowska ponowiła żądanie wyklu-
czenia kandydatury „Piasta”, domagając się przynajmniej ustnej deklaracji 
marszałka sejmu (podskarbiego nadwornego litewskiego Benedykta Pawła 
Sapiehy). Dwudziestego siódmego kwietnia w  czasie sesji litewskiej w  koś-
ciele Jezuitów zapadła decyzja, żeby posłowie nie przystępowali do żadnej 
materii, dopóki sejm nie zakaże obioru rodzimego kandydata. Silny opór 
Koroniarzy zmusił stronników pacowskich do odstąpienia od swojego żąda-
nia. Zagrozili jednak, że w żadnym wypadku nie pozwolą na elekcję „Piasta”4. 

Pierwszego maja doszło w Warszawie do wielkiego tumultu. Do stolicy ściąg-
nęli posłowie i senatorowie z czeladzią i pocztami zbrojnymi, co spowodowało, 
że w  mieście zrobiło się ciasno. Wśród przybyłych byli także Jan i  Krzysztof 
Chrapowiccy, synowie wojewody witebskiego Jana Antoniego, którzy zajęli 
kwatery w dwóch położonych obok siebie gospodach na ulicy Mostowej.

Niebawem zjechał do miasta z  licznym orszakiem sług i  żołnierzy książę 
Konstanty Wiśniowiecki, który zatrzymał się w swoim dworze. Ponieważ nie 
starczyło w nim miejsca dla jego świty, stanowniczy królewski wyznaczył jej 
– zapewne przez pomyłkę – gospodę zajętą przez Krzysztofa Chrapowickiego. 
Stosownie do tego zapisano na murze, że kwatera przeznaczona jest dla dwo-

2 Z. Wójcik, Jan Sobieski...., s. 215–216; E.S. Kruszewski, Duńska kandydatura do polskiego tronu (1673–1674), 
Londyn 1985; J. Woliński, Zabiegi brandenburskie o  koronę polską w  czasie bezkrólewia 1673–1674, w: tenże, 
Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego, red. M. Anusiewicz, Warszawa 1960, s. 87–99; G. Platania, 
Włoska dyplomacja i nieudany „interes” Rinalda d’Este, księcia Modeny, kandydata do tronu polskiego (1674), „Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 1992, r. 47, nr 1–2, s. 99–115; M. Kulecki, François de Callières i jego podróż do 
Polski na elekcję Jana III Sobieskiego w roku 1674, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 2010, t. 17, s. 125–134.

3 Diariusz electiej w  Warszawie szczęśliwie zaczętej Roku Pańskiego 1674 20 Aprilis, Biblioteka Polskiej 
Akademii Nauk w Kórniku (dalej: BPAN Kórnik), rkps 385, k. 102–103; Diariusz elekcyi pod Warszawą zaczętej 
i szczęśliwie odprawionej, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart.), Teki Naruszewicza (dalej: 
TN), rkps 172, nr 52, s. 187–190; Diariusz elekcyi pod Warszawą die vigesima mensis Aprilis Anno Domini 
millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto zaczętej, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu (dalej: BOssol.), rkps 3564/II, k. 511–512v, 515v–516; K. Wiśniewski, Urząd marszałkowski koronny 
w bezkrólewiach XVI–XVIII wieku (1632–1736), Warszawa 2015, s. 97, 226. 

4 Diarium electionis króla polskiego Jana III z domu Sobieskich po śmierci króla Michała Korybuta w Warszawie 
odprawowanej w r. 1674 die 20 Aprilis, BCzart., rkps 1666, s. 444–445; Diaryusz Electiey walney Warszawskiey 
Anno Domini 1674 odprawioney, w: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. 1, cz. 2, 
Kraków 1881, nr 537, s. 1428–1431; K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński..., s. 304. 
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ru Wiśniowieckiego, i  przybito nad drzwiami książęcy herb. Po pewnym 
czasie zauważył to pokojowiec wojewodzica witebskiego, niejaki Tołłoczko, 
który niezwłocznie zamazał napis, a herb zerwał. Wkrótce nadciągnęli dwo-
rzanie Wiśniowieckiego z jego kompanią husarską, chcąc zająć kwaterę, lecz 
Tołłoczko wraz z resztą służby zabronił im wstępu. Doszło do kłótni, która szyb-
ko przerodziła się w bójkę. Bracia Chrapowiccy, powiadomieni o zajściu przez 
wysłanego do nich pachołka, przybyli wkrótce na miejsce sprzeczki i wówczas 
awantura przybrała na sile. Jan Chrapowicki chwycił za szablę i rzucił się na 
bratanka księdza podkanclerzego koronnego Andrzeja Olszowskiego. Usiekł 
go kilkakrotnie w bok, samemu otrzymując cięcie w rękę. Tymczasem słudzy 
i żołnierze księcia Konstantego wyłamali drzwi i wpadli do gospody, niszcząc 
i  wyrzucając na zewnątrz sprzęty Krzysztofa Chrapowickiego. Ten zaś po-
biegł do kwatery Połubińskiego z prośbą o interwencję. Marszałek wielki, za 
zgodą Michała Kazimierza Paca, wysłał natychmiast na pomoc Chrapowickim 
stu piechurów wojewody wileńskiego, którzy pełnili funkcję straży mar-
szałkowskiej. Kiedy piechota dotarła na ulicę Mostową, okazało się, że ludzie 
Wiśniowieckiego szturmują już gospodę Jana Chrapowickiego. Żołnierze 
uderzyli na nich, pobili i poranili kilkadziesiąt osób, po czym część ich areszto-
wali. Na tym się jednak nie skończyło. Rozsierdzeni Litwini postanowili wziąć 
odwet na Wiśniowieckim i zaatakowali stojący w pobliżu jego dwór. Piechurzy 
wdarli się do środka, bijąc, kogo popadnie, i rabując, co tylko nawinęło im się 
pod rękę. Podobno sam książę Konstanty ledwo uszedł z życiem. 

Czwartego maja w izbie poselskiej jako pierwszy zabrał głos Wiśniowiecki. 
Poskarżył się, że napadła go litewska piechota, która poraniła i  pozabijała 
jego ludzi, wielu z nich pobrała do wieży, a nadto zrabowała mu przedmioty 
warte kilkadziesiąt tysięcy złotych (rzędy końskie, szable oprawione w złoto, 
klejnoty). Oświadczył, że do niczego nie przystąpi, jeżeli nie zostanie usatys-
fakcjonowany. Ujęli się za nim od razu posłowie z województw wołyńskiego, 
rus kiego, podolskiego i bełskiego. Wysłano zatem do senatu trzech deputa-
tów, przez których poinformowano senatorów o krzywdzie Wiśniowieckiego 
i zwrócono się do nich z prośbą, aby sprawa ta była sądzona przed kapturem 
generalnym. Senatorowie wyrazili na to zgodę5.

5 Diariusz J. A. Chrapowickiego, Muzeum Narodowe w  Krakowie (dalej: MN Kraków), rkps 169, cz. 4,  
s. 44–46; Diariusz elekcyi Króla JMści Jana III po śmierci Króla JMści Michała diebus Aprilis Anno 1674 
odprawującej się, Archiwum Główne Akt Dawnych w  Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Publiczne 
Potockich (dalej: APP), nr 33, s. 29–31; Diariusz elekcjej walnej warszawskiej Króla JMści Jana Trzeciego 
z  domu Sobieskiego Anno Domini 1674 odprawionej, B. Czart., rkps 426, s. 109; Sejm electionis zaczęty  
20 Apr[ilis] 1674 post decessum Michała Korybuta, który obiit we Lwowie die 10 Nov[embris] 1673, tamże,  
nr 36, s. 159; Diariusz elekcyi pod Warszawą zaczętej i szczęśliwie odprawionej, B. Czart., TN, rkps 172, nr 52, 
s. 199–200; Diariusz electiej w Warszawie szczęśliwie zaczętej Roku Pańskiego 1674 20 Aprilis, B. PAN Kórnik, 
rkps 385, s. 128–128v; Diariusz electiej in Anno 1674 zaczętej die 20 Aprilis, B. Ossol., rkps 247/II, k. 379–379v; 
Diariusz elekcyi pod Warszawą die vigesima mensis Aprilis Anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo 
quarto zaczętej, tamże, rkps 3564/II, k. 516–516v; Diariusz Electiey walney Warszawskiey Anno Domini 1674 
odprawioney, w: Pisma do wieku i spraw…, t. 1, cz. 2, nr 537, s. 1432; Dwa diariusze seymów warszawskich  
w  r. 1674 odprawionych, 1-szy Convocationis od 15 stycznia do 22 lutego; 2-gi Electionis od 20 kwietnia  
do 9 czerwca, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1881, s. 50; A. Darowski, W przededniu tureckiej nawałnicy, w: Szkice 
historyczne, seria trzecia, Petersburg 1897, s. 18–22; K. Wiśniewski, Urząd marszałkowski koronny..., s. 100–101. 
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Wiśniowiecki domagał się sądzenia nie tylko Jana i  Krzysztofa 
Chrapowickich, ale także Połubińskiego i Paca, ponieważ to oni wysłali pie-
chotę i w związku z tym byli odpowiedzialni za poczynione przez nią gwał-
ty. Pac zgodził się stanąć przed sądem, natomiast odmówił tego Połubiński 
(uważał, że nie może być sądzony przez kaptur generalny, któremu jako 
marszałek wielki przewodniczy). Nie chcieli go też pozywać sędziowie 
kapturowi, „mając despekt na jego osobę”6. Do tego jeszcze twardo bronili 
Aleksandra Hilarego posłowie litewscy: 

 JM Pan marszałek WKsL nie powinien się sprawować ex officio suo, że komu spra-
wiedliwość czynił. Niech sobie czyni sprawiedliwość książę JM Konstanty z tych 
ludzi, którzy tam eksces uczynili, a ponieważ tak następuje na honor JMści Pana 
marszałka, będzie wiedział jako się krzywdy swojej upomnieć7. 

Stronnicy Wiśniowieckiego „allegowali prawo w  porządku electiej na-
pisane, że się też marszałkowie i  sędziowie kapturowi sami sprawować 
powinni”. Z kolei książę Konstanty argumentował: „[…] ja z hajdukiem abo 
z dragunem nie będę się sprawował, bo mi nierówny, ale z p. marszałkiem 
[…]. Czymże jest lepszy p. marszałek nad p. hetmana WKsL, który rok przy-
jął, a on czemu nie ma przyjąć”8. Rozgoryczony Wiśniowiecki wyszedł z izby 
z  protestacją, a  wraz z  nim wielu posłów z  województwa wołyńskiego, ki-
jowskiego i ziemi chełmskiej9. Do zerwania sejmu jednak nie doszło, ponie-
waż po kilku dniach wszyscy wrócili na salę obrad10. 

Ósmego maja uzgodniono, że Połubiński nie stanie przed sądem w  cha-
rakterze sprawcy, zaś Michał Kazimierz Pac zostanie pozwany jedynie ra-
tione statutionis (ze względu na podległość wojskową) sprawców bijatyki11. 
Osiągnięcie takiego kompromisu było możliwe dzięki pojednawczemu sta-
nowisku Sobieskiego, który zdawał sobie sprawę, że sądzenie Połubińskiego 
doprowadziłoby do ogromnego wzrostu napięcia między nim a większością 
Litwinów, co z  kolei mogłoby mu zaszkodzić w  dniu elekcji12. Sobieski bo-
wiem, zorientowawszy się, że popierany przez niego Kondeusz nie ma żad-

6 Diariusz electiej w Warszawie szczęśliwie zaczętej Roku Pańskiego 1674 20 Aprilis, B. PAN Kórnik, rkps 
385, k. 130v. 

7 Diariusz elekcyi Króla JMści Jana III po śmierci Króla JMści Michała diebus Aprilis Anno 1674 odprawującej 
się, AGAD, APP, nr 33, s. 37. 

8 Diariusz electiej w Warszawie szczęśliwie zaczętej Roku Pańskiego 1674 20 Aprilis, B. PAN Kórnik, rkps 
385, k. 135. 

9 Diaryusz Electiey walney Warszawskiey Anno Domini 1674 odprawioney, w: Pisma do wieku i spraw…, t. 1, 
cz. 2, nr 537, s. 1436. 

10 Diariusz elekcyi Króla JMści Jana III po śmierci Króla JMści Michała diebus Aprilis Anno 1674 odprawującej 
się, AGAD, APP, nr 33, s. 38. 

11 Diariusz elekcyi pod Warszawą zaczętej i  szczęśliwie odprawionej, B. Czart., TN, rkps 172, nr 52,  
s. 156; Diariusz electiej in Anno 1674 zaczętej die 20 Aprilis, BOssol., rkps 247/II, k. 382v; Diariusz  
J.A. Chrapowickiego, MN Kraków, rkps 169, cz. 4, s. 47. 

12 K. Wiśniewski, Urząd marszałkowski koronny..., s. 103; tenże, Jan Sobieski jako marszałek wielki koronny, 
w: Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, red. D. Milewski, Warszawa 2014, s. 32.
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nych szans na objęcie tronu, postanowił – jak obawiali się tego Pacowie – wy-
stawić własną kandydaturę. Wspólnie z  małżonką Marią Kazimierą zdołał 
przekonać do tego pomysłu posła francuskiego, biskupa Marsylii Toussainta 
de Forbin-Janson13. 

Osiemnastego maja kaptur generalny uwolnił Połubińskiego i  Paca od 
zarzutów; wojewoda wileński został zobowiązany do przedstawienia win-
nych piechurów, których skazano na karę gardła. Z  kolei Jan Chrapowicki 
i Konstanty Wiśniowiecki musieli złożyć przysięgi, że nie dali żadnej przy-
czyny do tumultu14. Jest mało prawdopodobne, aby na piechurach wykona-
no wyrok śmierci, gdyż taka egzekucja pozostawiłaby jakiś ślad w materiale 
źródłowym. Winowajcy zapewne jedynie odsiedzieli wieżę15.

Tego samego dnia Pacowie skłonili wszystkich Litwinów (oprócz podkan-
clerzego Michała Kazimierza Radziwiłła i  wojewody połockiego Kazimierza 
Jana Sapiehy) do oddania głosów na Karola Lotaryńskiego16. Litwini mieli na-
wet zagrozić, że jeśli dojdzie do elekcji Sobieskiego, to wybiorą Lotaryńczyka 
na króla Litwy i ożenią go z Eleonorą Wiśniowiecką, wdową po królu Michale17.

Elekcja odbyła się 19 maja. Początkowo jej przebieg był pomyślny dla 
Paców. Za Lotaryńczykiem opowiedziało się dwanaście województw, czte-
ry za Sobieskim, trzy za Kondeuszem, a  pozostałe za Filipem Wilhelmem 
Neuburgiem. Jednak pod wieczór stało się jasne, że władcą Rzeczypospolitej 
zostanie Sobieski, ponieważ uzyskał poparcie niemal całej szlachty koronnej18.

Pacowie, chcąc zapobiec ogłoszeniu nowego monarchy, opuścili pole elekcyj-
ne i wystosowali manifestację przeciwko wyborowi Sobieskiego, którą oblato-
wali w urzędzie grodzkim warszawskim19. W dokumencie tym deklarowano: 

 In quantum by przychodzić miało do obrania Pana [króla] ex aequalitate którejkol-
wiek z narodu Korony Polskiej albo W. Ks. L. osoby, tedy na takową elekcją żadnym 
sposobem nie pozwalamy, lubo by go nam favores populi vel potentiae invitis impo-
nere chciały za Pana znać i do posłuszeństwa onego odzywać, nie chcemy i owszem 
in tali casu od takowej elekcji recedemus, reclamabimus et protestamur i  z  bracią 

13 O. Forst de Battaglia, Jan Sobieski, król Polski, przeł. K. Szyszkowska, Warszawa 1983, s. 68–72;  
Z. Wójcik, Jan Sobieski..., s. 216–217; J. Woliński, Poselstwo Krzysztofa Schaffgotscha na elekcję polską 
1674 r., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 1952, r. 7, s. 149–158; M. Komaszyński, Maria Kazimiera 
d’Arquien Sobieska, królowa Polski, 1641–1716, Kraków–Wrocław 1984, s. 94.

14 Diariusz J.A. Chrapowickiego, MN Kraków, rkps 169, cz. 4, s. 51, 54–55, 58; Sejm electionis zaczęty 20 
Apr[ilis] 1674 post decessum Michała Korybuta, który obiit we Lwowie 10 Nov[embris] 1673, BCzart., 
rkps 421, nr 36, s. 164; Sejm electionis zaczęty 20 Apr[ilis] 1674 post decessum Michała Korybuta, który 
obiit we Lwowie die 10 Novembris 1673, BCzart., TN, rkps 172, nr 52, s. 164.

15 A. Darowski, W przededniu tureckiej nawałnicy..., s. 23.
16 Sejm electionis zaczęty 20 Apr[ilis] 1674 post decessum Michała Korybuta, który obiit we Lwowie 1 

0 Nov[embris] 1673, B. Czart., rkps 421, nr 36, s. 163. 
17 J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, [Warszawa] 12 V 1674, B. Ossol., rkps 2997/I, Teki Lukasa 

[dalej: TL], s. 33. 
18 O. Forst de Battaglia, Jan Sobieski..., s. 74.
19 Diariusz elekcyi Króla JMści Jana III po śmierci Króla JMści Michała diebus Aprilis Anno 1674 odprawującej 

się, AGAD, APP, nr 33, s. 70–73; M. Szwaba, Krzysztof Pac wobec elekcji..., s. 68–69; K. Bobiatyński, 
Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński…, s. 306. 
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w  domach pozostałymi według obowiązku naszego radzić o  sobie et de libertate 
electionis i praw ojczystych będziemy20.

Na polu elekcyjnym pozostali jedynie Michał Kazimierz Radziwiłł oraz 
Kazimierz Jan, Benedykt Paweł i Franciszek Stefan Sapiehowie. Pełniący funk-
cję interrexa biskup krakowski Andrzej Trzebicki zwlekał z  oficjalnym ogło-
szeniem wyboru Jana III, ponieważ nie chciał doprowadzić do pogłębienia 
rozdźwięku między Koroną a Litwą. Za jego pośrednictwem wszczęto negocja-
cje mające na celu przekonanie Paców do zaakceptowania wyników elekcji21. 
Równocześnie do działania przystąpili Jan i Maria Kazimiera Sobiescy, którzy za 
pomocą uzyskanych od Forbina-Jansona środków finansowych (podobno było 
to aż 400 tys. liwrów) skaptowali część przywódców stronnictwa pacowskiego22.

Szczególnie mocno skupiono się na pozyskaniu Połubińskiego, nawiązując 
z nim rozmowy za pośrednictwem Teodora Łukomskiego23. Przekonanie marszał-
ka wielkiego do poparcia Sobieskiego było możliwe, gdyż łączyły ich nie najgor-
sze stosunki, mimo iż należeli do przeciwnych obozów politycznych24. Na zachętę 
łasy na pieniądze Połubiński miał otrzymać niebagatelną kwotę 100 tys. liwrów25. 
Obiecano mu również nadanie starostwa grodzkiego orszańskiego, gdy tylko za-
wakuje ono po spodziewanej rychłej śmierci sędziwego Albrychta Konstantego 
Ciechanowieckiego26. W  tej sytuacji Aleksander Hilary nie dał się długo prosić 
i wraz z Kazimierzem Janem Sapiehą (któremu przekazano 13   tys. liwrów) wy-
warł nacisk na Litwinów, przeciągając wielu spośród nich na stronę Sobieskiego27.

Pacowie, widząc, że w szeregach ich fakcji dochodzi do coraz większego roz-
łamu, szybko spuścili z tonu i postanowili nie sprzeciwiać się woli większości. 
Dwudziestego maja do okopu elekcyjnego przybyło poselstwo z Połubińskim, 
biskupem nominatem wileńskim Mikołajem Stefanem Pacem, wojewodą 

20 Manifestacja, którą na sejmie electionis 1674 całe [Wielkie] Ks. Litewskie, okrom kilku osób, zaniosło 
było contra electionem Piasta, pod Warszawą [19 V 1674], B. Czart., rkps 421, nr 40, s. 177–179;  
K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński..., s. 306–307. 

21 Diarium electionis króla polskiego Jana III z domu Sobieskich po śmierci króla Michała Korybuta w Warszawie 
odprawowanej w r. 1674 die 20 Aprilis, B. Czart., rkps 1666, s. 468–472; Diariusz elekcyi Króla JMści Jana III po 
śmierci Króla JMści Michała diebus Aprilis Anno 1674 odprawującej się, AGAD, APP, nr 33, s. 70; Diariusz electiej 
w Warszawie szczęśliwie zaczętej Roku Pańskiego 1674 20 Aprilis, B. PAN Kórnik, rkps 385, s. 152–152v. 

22 Diarium electionis króla polskiego Jana III z  domu Sobieskich po śmierci króla Michała Korybuta 
w Warszawie odprawowanej w r. 1674 die 20 Aprilis, B. Czart., rkps 1666, s. 476–477; Touissant de Forbin - 
-Janson do Ludwika XIV, Warszawa, 17 i 18 V 1674, s. 32, w: Archiwum spraw zagranicznych francuskie 
do dziejów Jana Trzeciego, oprac. K. Waliszewski, t. 1, Kraków 1879, s. 32; Employ des cinqante-mille escus 
contenus en use lettre de change par le Sr Fyrmont de Paris sur le Sieur Formont de Dantzicq en datte du 
dernier Mars 1674, pour pareille valleur reçéue de Mons. Le Clerc, w: tamże, s. 50; O. Forst de Battaglia, Jan 
Sobieski..., s. 75; Z. Wójcik, Jan Sobieski..., s. 218.

23 [Memoriał T. Łukomskiego], b.m. i d., Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Мінск, fond 695, op. 1, 
nr 60, k. 159. 

24 M. Matczyński do A.H. Połubińskiego, Jaworów 21 V 1670, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 
Vilnius, fond 139, nr 2736; K. Bobiatyński, Jan Sobieski i jego litewscy sojusznicy…, przyp. 458 na s. 156. 

25 O. Forst de Battaglia, Jan Sobieski..., s. 75. 
26 A.H. Połubiński do M.K. Radziwiłła, Wilno 12 VI 1675, AGAD, Archiwum Radziwiłłów V, nr 12080/II,  

s. 64–65. 
27 O. Forst de Battaglia, Jan Sobieski..., s. 75; A. Rachuba, Sapieha Kazimierz Jan Paweł, w: Polski słownik 

biograficzny, t. 35, Warszawa–Kraków 1994, s. 38.
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trockim Marcjanem Aleksandrem Ogińskim i  referendarzem Cyprianem 
Pawłem Brzostowskim na czele, które zadeklarowało „imieniem wszystkiego 
[Wielkiego] Księstwa Litewskiego, że już do zgody przystępują, a na kandida-
ta pozwalają”. Dwudziestego pierwszego maja przed południem w  ogrodach 
Pałacu Kazimierzowskiego doszło do oficjalnego pojednania fakcji pacowskiej 
z Sobieskim (w spotkaniu tym uczestniczyło dziewięć osób: Krzysztof, Michał 
Kazimierz, Mikołaj Stefan i  Kazimierz Pacowie oraz Połubiński, Marcjan 
Aleksander Ogiński, Jan Antoni Chrapowicki, wojewoda smoleński Hrehory 
Podbereski i biskup smoleński Aleksander Kotowicz). Następnie wszyscy uda-
li się na pole elekcyjne, gdzie Andrzej Trzebicki nominował zwycięzcę spod 
Chocimia na króla28.

Przez następne dni sejm elekcyjny zaabsorbowany był czterema kwestiami: 
ułożeniem pacta conventa, uchwaleniem odpowiedniej prowizji dla królowej 
Eleonory, ustaleniem czasu i miejsca koronacji Sobieskiego oraz sposobem pro-
wadzenia dalszej wojny z Turcją. Z powodu zakłócania obrad przez klientów pa-
cowskich – podkomorzego żmudzkiego Michała Eustachego Stankiewicza, pod-
stolego żmudzkiego Wilhelma Eustachego Grothuza i Rafała Górskiego – udało 
się jedynie ułożyć pacta conventa, a debatę nad pozostałymi sprawami odłożono 
do sejmu koronacyjnego. Piatego czerwca w kolegiacie św. Jana monarcha złożył 
stosowną przysięgę, pieczętując tym samym swój wybór29. „Po tym IchMPP mar-
szałkowie [nadworny] koronny [S. H. Lubomirski] i [wielki] lit. [A.H. Połubiński], 
wyszed[ł]szy od wielkiego ołtarza in medium, publikowali tę electią Króla JMści 
trzy razy, postępując aż na śród kościoła” – czytamy w jednym z diariuszów30.

W  dniach 6–9 czerwca odbyła się rada wojenna poświęcona wojnie 
z Turkami, podczas której omawiano problemy związane z opłaceniem woj-
ska i uzyskaniem pomocy od innych państw. Jan III postanowił odłożyć swoją 
koronację na później, chcąc najpierw rozprawić się z nieprzyjacielem31.

28 Diariusz J. A. Chrapowickiego, MN Kraków, rkps 169, cz. 4, s. 61–62; Diarium electionis króla polskiego Jana III 
z domu Sobieskich po śmierci króla Michała Korybuta w Warszawie odprawowanej w r. 1674 die 20 Aprilis, 
BCzart., rkps 1666, s. 472–474; Diariusz elekcyi Króla JMści Jana III po śmierci JMści Michała diebus Aprilis Anno 
1674 odprawującej się, AGAD, APP, nr 33, s. 75–77; Diaryusz Electiey walney Warszawskiey Anno Domini 1674 
odprawionej, w: Pisma do wieku i spraw…, t. 1, cz. 2, nr 57, s. 1445; Wyiątki z pamiętników i listów kard. Franciszka 
Buonvisi, legata papieskiego, nayprzód w Polszcze, a potem w Wiedniu, w czasie elekcyi Jana III z włoskiego, w: 
Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze 
wydanych oraz listami oryginalnemi królów i  znakomitych ludzi w  kraju naszym, wyd. J.U. Niemcewicz, t. 4, 
Warszawa 1822, s. 341; K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński…, s. 307–308. 

29 J. Woliński, Epilog elekcji 1674 r., „Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-
Filozoficznego”, 1952, t. 71, s. 4–40; A. Przyboś, M. Rożek, Biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Z  dziejów 
kultury politycznej i artystycznej w XVII stuleciu, Warszawa–Kraków 1989, s. 103–105; M. Szwaba, Krzysztof 
Pac wobec elekcji..., s. 69–71; K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński..., s. 308–310. 

30 Diariusz electiej w Warszawie szczęśliwie zaczętej Roku Pańskiego 1674 20 Aprilis, B. PAN Kórnik, rkps 
385, k. 165v. 

31 Diarium electionis króla polskiego Jana III z  domu Sobieskich po śmierci króla Michała Korybuta w  Warszawie 
odprawowanej w r. 1674 die 20 Aprilis, B. Czart., rkps 1666, s. 489–490; J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, 
[Warszawa] 9 VI 1674, B. Ossol., rkps 2997/I, TL, s. 39; M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676,  
t. 2, Zabrze 2009, s. 36–38; K. Matwijowski, Czy Sobieski zamierzał dokonać absolutystycznego zamachu stanu?, 
w: Studia z dziejów epoki Jana III, red. K. Matwijowski, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1984, nr 726, Historia 
47, s. 78–79; tenże, Uroczystości przedkoronacyjne i przyczyny zmiany terminu koronacji Jana III Sobieskiego,  
w: Źródłoznawstwo i studia historyczne. Prace ofiarowane prof. dr. Wacławowi Korcie w 70. rocznicę urodzin,  
red. K. Bobowski, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1989, nr 1112, Historia 76, s. 266–268.



92

Andrzej Adam Majewski

Elekcja Jana Sobieskiego na tron Rzeczypospolitej stanowiła dla Paców 
dotkliwy cios. Królem został przywódca dawnego stronnictwa malkonten-
tów, z którym przez całe panowanie Michała Korybuta toczyli zażartą walkę 
o władzę. Oznaczało to dla nich poważne ograniczenie lub nawet całkowitą 
utratę wpływów na dworze i – co za tym idzie – osłabienie dotychczasowej 
pozycji w Wielkim Księstwie Litewskim na rzecz protegowanych nowo obra-
nego króla (jego szwagra Michała Kazimierza Radziwiłła oraz młodego poko-
lenia Sapiehów). W tej sytuacji nieuchronne było natychmiastowe przejście 
Paców do opozycji. W postawie dwóch czołowych przywódców stronnictwa 
pacowskiego zaznaczyła się jednak pewna różnica. Michał Kazimierz Pac, 
darzący nowo obranego króla ogromną niechęcią o  podłożu nie tylko poli-
tycznym, lecz również osobistym, od razu zajął wobec niego nieprzejedna-
nie wrogie stanowisko. Natomiast Krzysztof, polityk o  wiele bardziej do-
świadczony i utalentowany, zdawał sobie sprawę, że wytaczanie przeciwko 
Sobieskiemu ciężkich dział doprowadzi do szybkiego rozpadu fakcji pacow-
skiej, dlatego przyjął postawę umiarkowaną, starając się odgrywać rolę me-
diatora między władcą a swoim nieobliczalnym kuzynem32.

Jan Sobieski’s Election to the King of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth in 1674 – summary

Upon the death of Michał Korybut Wiśniowiecki (1673), there were several 
candidates to the Polish throne; Prince Karol Lotaryński was thought to have 
the strongest support from amongst them. During the Election Sejm of 1674, 
Jan Sobieski, the Field Crown Hetman and Grand Marshal of the Crown, famed 
for his major victory over the Ottomans in the Battle of Chocim, announced 
his candidacy for the throne. During the vote, he was supported by the crown 
nobility but rejected by the vast majority of Lithuanians. With the help of the 
financial support offered by Toussaint de Forbin-Janson, Bishop of Marseil-
le and French Member of Parliament (it was, supposedly, as much as 400,000 
pounds), Sobieski managed to convince many leading Lithuanian dignitaries 
to vote for him, including Aleksander Hilary Połubiński, an influential and 
widely respected Grand Marshal of Lithuania. The dignitaries convinced the 
remaining Lithuanians to vote for the Battle of Chocim hero. On 21 May 1674, 

32 M. Szwaba, Między dworem a opozycją. Krzysztof Pac wobec Jana III Sobieskiego w latach 1674–1684, w: 
Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego, red. K. Matwijowski, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 
1992, nr 1418, Historia 102, s. 57–58; A. Rachuba, Hegemonia Sapiehów na Litwie jako przejaw skrajnej 
dominacji magnaterii w życiu kraju, w: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, 
red. J. Urwanowicz przy współudziale E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego, Białystok 2003, s. 221; 
K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac i jego opozycja…, s. 73–79; tenże, Michał Kazimierz Pac – wojewoda 
wileński..., s. 308–311; tenże, Między dworem a  opozycją – polityczne dylematy i  wybory kanclerza 
wielkiego litewskiego Krzysztofa Paca w latach 1667–1676, w: Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria 
XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Kraków 2012, s. 342–344. 



Elekcja Jana Sobieskiego na tron Rzeczypospolitej w 1674 roku

Andrzej Trzebicki, the Bishop of Krakow, solemnly announced the election of 
Jan Sobieski to the throne of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
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