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Wstęp

Komunikacja społeczna stanowi przedmiot badań wielu nauk humanistycznych, w tym antropologii kulturowej, psychologii, psychologii społecznej,
pedagogiki, kulturoznawstwa czy socjologii. Jest to również przedmiot zainteresowania historyków, którzy mierzą się z problematyką dotyczącą sposobu
funkcjonowania komunikacji społecznej w przeszłości. Społeczeństwo staropolskie, jako społeczeństwo tradycyjne, wpisywało się w formy komunikacji
właściwe epoce przedindustrialnej, której obce były zjawiska z kręgu mediów
masowych. Jako form komunikacji nie należy tutaj rozumieć tylko i wyłącznie
korespondencji, choć z pewnością jest ona jedną z najważniejszych form transferu informacji. Warto przecież pochylić się także nad takimi źródłami, jak
pisma propagandowe, broszury, różnego rodzaju instrukcje, pamiętniki, dzieła
literackie i wiele innych.
Analizując tego rodzaju materiały, należy pamiętać o ich wielowymiarowym charakterze. Chodzi w tym wypadku, zarówno o kanały komunikacji
z ich formalnymi cechami (retoryczność, rękopiśmienność, język), jak i kontekst społeczno-kulturowy (system klientalny, gra polityczna jako wyraz systemu społeczno-politycznego, relacje osobiste, np. rodzinne, wąsko rozumiane
kody kulturowe, np. zwroty grzecznościowe). W efekcie wszelkie pozostawione
źródła, czy to rękopiśmienne, czy drukowane, mogą zostać potraktowane jako
niezwykle bogaty w treści przekaz dostarczający różnorodnych możliwości badawczych.
Zaprezentowane w niniejszej monografii rozważania autorów skupiają się
wokół szeroko pojętego procesu transferu informacji, komunikacji społecznej,
a także życia codziennego oraz obyczajowości szlachty i magnaterii od XVI do
XVIII w.
W pierwszym tekście Marcin Janakowski podjął się niełatwego zadania
omówienia roli propagandowej i komunikacyjnej łacińskiego dzieła Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae. Autor doszedł do wniosku, że prezentowane dzieło stanowiło wyjątkowy przykład komunikacji międzypokoleniowej,
a jego głównym celem było zbudowanie idealnego wizerunku Szydłowieckich
i utrwalenie go w pamięci potomnych i przyszłym czytelników. Badacz ten
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dokonał także analizy znajdujących się w analizowanym dziele obrazów prezentujących przedstawicieli wspomnianej rodziny.
Łukasz Szczypkowski zajął się problemem lokalnych konfliktów i ich
wpływem na procesy o czary w południowo-wschodniej Wielkopolsce od XVI
do XVIII w. Omówił sprawy związane z czerpaniem przez mieszkańców państwa polsko-litewskiego wzorców kulturowych związanych z czarostwem z Zachodu, co skutkowało pojawieniem się w zeznaniach „wspólniczek szatana”
postaci diabła. Najbardziej intensywną walkę z demonem, zdaniem autora,
miała prowadzić ludność Wielkopolski i Prus Książęcych. Autor skoncentrował się na przedstawieniu kilku ważnych procesów o czary z terenów Wielkopolski i wykazaniu, w jakim wymiarze konflikty lokalne i kontakty międzyludzkie wpłynęły na pozwy przeciwko domniemanym wiedźmom.
W kolejnym tekście Dorota Gregorowicz zaprezentowała działalność
nuncjuszy apostolskich w Rzeczypospolitej w XVI i XVII stuleciu. Kwintesencją jej rozważań stały się aspekty komunikacyjne i informacyjne podejmowanych przez nich misji. Autorka kolejno omówiła sprawy związane z organizacją
wyjazdu danego nuncjusza do Rzeczypospolitej, tematykę poruszaną na łamach ich korespondencji, sposoby komunikowania (np. mediacja, arbitraż)
i przekazywania listów, a także zakulisową działalność wysłanników papieskich
i ich codzienność w trakcie pobytu w państwie polsko-litewskim. Osobną tematyką poruszoną w artykule była kwestia roli informacji i jej znaczenie w nowożytnej Europie, przede wszystkim zaś w Stolicy Apostolskiej.
W artykule Dedykacje jako forma komunikacji z odbiorcą na przykładzie
Polityki Arystotelesa przełożonej przez Sebastiana Petrycego z Pilzna Piotr Wojnarowicz dotknął interesującego problemu z punktu widzenia teorii o komunikacji. Na początku tekstu krótko przedstawił biografię autora i historię samego dzieła i jego tłumaczenia na język polski. Następnie w wyniku analizy
dedykacji zamieszczonych przed konkretnymi rozdziałami Polityki w interesujący sposób wykazał nie tylko ich rolę propagandową i komunikacyjną, lecz
także zależności, które panowały między Pilzneńczykiem a królem Zygmuntem III Wazą i elitami państwa polsko-litewskiego (m.in. Janem Zamoyskim,
Bernardem Maciejowskim, Benedyktem Woyną, Marcinem Szyszkowskim,
Mikołajem Zebrzydowskim czy Mikołajem Krzysztofem Radziwiłłem).
Paweł Borowy poruszył tematykę związaną z propagandą z okresu rokoszu
Mikołaja Zebrzydowskiego. Poddał analizie różnego rodzaju pisma polityczne,
10
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broszury, liryki czy listy otwarte, które ukazały się w latach 1606–1608, czyli
od momentu wybuchu buntu przeciwko Zygmuntowi III Wazie do ukorzenia
się przed monarchą jego głównego dowódcy. Swój wywód Paweł Borowy sprowadził do omówienia krytyki, zarówno tej prawdziwej, jak i zmyślonej, wysuwanej wobec osoby królewskiej. Rozważania zostały uzupełnione o środki
transferu informacji i ich przypuszczalnego wpływu na rzesze szlachty.
Podobną problematykę porusza Patryk Kurzyński. W tym przypadku
analizie poddano jednak instrukcje oraz uniwersały królewskie z lat 1605–
1606, które autor interpretuje jako środki przekazu i kształtowania postaw.
W artykule przedstawione zostały metody, dzięki którym król oraz zgromadzeni wokół niego regaliści próbowali zdyskredytować środowisko rokoszan,
a także zwiększyć autorytet monarszy. Historyk szczegółowo omówił wybrane
instrukcje i uniwersały Zygmunta III, w interesujący sposób zwracając uwagę
na stosowane w nich zabiegi propagandowe oraz manipulację informacjami
w celu uzyskania jak najpozytywniejszej reakcji rzesz szlachty.
Kolejny tekst, autorstwa Jacka Szymali, dotyczy przedstawień wizualnych
wjazdu Bohdana Chmielnickiego do Kijowa w 1648 r. Poddał on analizie różnorodne źródła: pamiętniki pozostawione przez Joachima Jerlicza i Wojciecha
Miaskowskiego, znajdujący się w Kijowie konny pomnik hetmana z 1888 r.,
obrazy przedstawiające wjazd Chmielnickiego do Kijowa autorstwa Mykoła
Iwasiuka, Ołeksego Nowakiwskiego, Ilja Riepina i Mykoła Samokisza, film
Ihora Sawczenki Bohdan Chmielnicki oraz grę Mount&Blade: Ogniem i mieczem. Dzikie pola. Warto podkreślić, że autor artykułu wykorzystał osiągniecia
subdyscypliny historii – historii wizualnej.
W tekście zatytułowanym Urzędowa droga komunikowania o odbywaniu
sejmików przedsejmowych w Rzeczypospolitej w XVII w. Andrzej Król krótko
przedstawił proces zwoływania obrad lokalnych szlachty. Kolejno omówił nie
tylko etapy zwoływania sejmików ziemskich (m.in. konsultacje króla z senatorami, pracę kancelarii królewskiej, urzędników ziemskich), jak również metody
przekazywania informacji na ten temat: uniwersały, ich oblatowanie i publikowanie, listy otwarte i zamknięte.
Olga Świerkot swój artykuł poświęciła literackim zamiłowaniom Jana
Fryderyka Sapiehy, a także jego osobistej twórczości. Pomimo prężnie rozwijającej się kariery politycznej znalazł on czas na zaangażowanie się w rozwój
kultury państwa polsko-litewskiego. W tym celu współpracował ze znanymi
11
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osobistościami, jak Józef Andrzej Załuski czy Jan Stanisław Jabłonowski, co
skutkowało utworzeniem przez Sapiehę pokaźnego księgozbioru. Jan Fryderyk
realizował się także jako pisarz, doprowadził do wydania swoich prac, które
skupiały się wokół wywodów genealogicznych nad jego rodziną, i bezsprzecznie przyczynił się do rozpropagowania legendy Matki Boskiej Kodeńskiej.
W kolejnym tekście Adam Jan Wołoszyn omówił skomplikowany problem małżeństwa z osobą z niższego stanu na przykładzie mezaliansu podkanclerzyny litewskiej Marianny Tekli Naruszewiczówny ze skarbnikiem wołkowyskim Janem Kazimierzem Kaczanowskim. Co interesujące, autor dokonał analizy zagadnienia od strony spowinowacanego z podkanclerzyną Krzysztofa Zawiszy i pozostawionego przez niego pamiętnika. Konflikt między Kaczanowskim i starostą mińskim trwał dwa lata (1701–1702). Wydaje się, że Zawisza
za wszelką cenę nie chciał pozwolić na przyjęcie do swojej rodziny kogoś tak
przeciętnego, jak Kaczanowski, co ostatecznie doprowadziło do jego zabójstwa.
Kulisy funkcjonowania francuskiej ambasady w Rzeczypospolitej w latach
1752–1758 opisała Dorota Wiśniewska. W tym czasie ambasadorem był hrabia Charles-François de Broglie. Autorka na podstawie pozostawionych źródeł
i dokumentów archiwalnych przedstawiła metody działalności dyplomatów
francuskich, a także rodzaje tworzonej przez nich dokumentacji. Dodatkowo
pokusiła się o przedstawienie sekretnej działalności posłów, których celem było
przeforsowanie kandydatury popieranej przez Ludwika XIV (tajny projekt „Sekret Króla”) – księcia Louis-François de Conti.
W kolejnym artykule Angelika Blinda omówiła problematykę dotyczącą
wychowania dzieci na dworach magnackich w drugiej połowie XVIII w. Podstawą jej rozważań była głównie wybrana spuścizna pamiętnikarska pozostawiona przez elity państwa polsko-litewskiego. W swojej pracy zwróciła uwagę
na wzrost znaczenia edukacji na przestrzeni wieków, dokonujący się zwłaszcza
w XVIII stuleciu, gdy twierdzono, że wychowanie obywateli wpływa na kulturę i politykę państwa. W związku z tym autorka przeanalizowała najważniejsze jej zdaniem etapy pobierania nauk na magnackich dworach.
Ostatni tekst omawianej monografii, autorstwa Anny Lepalczyk, dotyczy
polskiej prasy z okresu powstania kościuszkowskiego. Swoje rozważania skupiła wokół dwóch wybranych czasopism z tego okresu: „Gazety Wolnej War-
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szawskiej” oraz „Gazety Rządowej”. Dzięki publikacjom na ich łamach radykalne stronnictwo insurekcji próbowało kształtować opinię publiczną i wpływać na postawy czytelników. Autorka artykułu w interesujący sposób przedstawiła wydarzenia polityczne i militarne, do których odnosili się radykałowie,
a następnie wskazała środki transferu informacji i propagandę stosowaną na
łamach „Gazety Wolnej Warszawskiej” oraz „Gazety Rządowej”.
Mam nadzieję, że monografia wzbudzi zainteresowanie czytelników, a zarazem przyczyni się do pogłębienia dyskusji na temat komunikacji, środków
transferu informacji, życia codziennego, obyczajowości i mentalności dawnego
społeczeństwa staropolskiego.
Aleksandra Ziober
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Szydłowieccy, o Szydłowieckich.
Komunikaty i kreacja
zawarte w „Liber geneseos illustris
familiae Schidloviciae”

Popularne dziś pojęcia jak propaganda 1, marketing 2, public relations (PR) 3
powszechnie kojarzone są z nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacyjnymi
formami prowadzenia działań o charakterze publicznym czy komercyjnym.
Potęguje to fakt, że niemal każda gałąź życia zawodowego tudzież towarzyskiego zawiera w sobie element kreacji definiowanej przez wymienione określenia. Analizując podstawowe dzieła traktujące o „propagandzie” tudzież „kreacji” na przestrzeni wieków, można skonstatować, iż za nowocześnie brzmiącymi formami i definicjami stają niemal „pradawne” praktyki, znane i powszechne w każdej epoce czy okresie historycznym.

Definicje słownikowe pojęcia „propaganda” rozmnażają się wraz z narastaniem dopełniaczy
tego słowa. Można więc odnosić się do propagandy politycznej, propagandy sukcesu, propagandy medycznej itp. Cechą wspólną dla wszystkich rodzajów propagandy jest zgodnie ze „Słownikiem Języka Polskiego” szerzenie poglądów, idei, haseł mające na celu pozyskanie zwolenników oraz narzędzia i technika pozwalająca osiągnąć powyższy cel.
2
Rozwój badań nad kwestiami zarządzania i marketingu rozwinął się w ostatnich dekadach
w sposób bardzo widoczny. Jedynym z następstw tych zjawisk jest upatrywanie działań o charakterze marketingowych na przestrzeni wieków. Trudno z tym polemizować przyjmując jedną
z bardziej popularnych definicji marketingu, tj. przemyślanej strategii i wynikającej z niej techniki działania, dostosowanej do określonych odbiorców, osadzonej w określonych realiach weryfikowanych za pomocą wiedzy i doświadczeń, mających przynieść założone korzyści; P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Warszawa 2014, s. 9.
3
Relacje społeczne także w ujęciu komunikacyjnym dobrze oddają badania nad „public relations”. Jedną z podstawowych definicji tego pojęcia mówi, iż PR jest kształtowaniem stosunków
na płaszczyźnie publicznej oraz prywatnej, którego celem jest dbałość o określony wizerunek,
czego następstwem mają być sprecyzowane wyobrażenia i kształtowane stereotypy o danym podmiocie w świadomości otoczenia, K. Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem,
2005, 12-16.
1
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W odniesieniu do literatury przedmiotu można zaryzykować tezę o niezmienności celu takowych działań przy jednoczesnym rozwoju narzędzi i technik umożliwiających ich realizację. Warto wspomnieć, iż znaczna część badań
nad omawianą problematyką dotyczy środowiska rządzących 4. Z biegiem lat
dostrzegano jednak potrzebę pochylenia się nad działalnością mniej eksponowanych grup, które także realizowały szereg działań mających na celu poprawę
lub zbudowanie własnego wizerunku. Często właśnie w takim ujęciu powstają
teksty poświęcone fundacjom, mecenatowi możnych i średniozamożnych
przedstawicieli społeczeństwa. Coraz powszechniejsze wydają się także prace
poświęcone konkretnym postaciom i ich działalności na wspomnianym polu.
Istotną kwestią są także zależności między komunikacją, czyli kreacją przekazu
i jego odbiorem, a budowaniem wizerunku i chęcią ugruntowania go w powszechnej świadomości 5. Ta właśnie kreacja jako nieodłączny element komunikacji, może być zobrazowana na przykładzie rodzinnego kodeksu Odrowążów z Szydłowca – „Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae” (dalej: „Liber geneseos…”).
Wobec postawionego w tytule problemu podstawowym celem niniejszego artykułu są rozważania na temat kreowania wizerunku małopolskiej rodziny Szydłowieckich h. Odrowąż na przykładzie ufundowanego przez nich
kodeksu. Wspomniane dzieło to nie tylko wyjątkowy zabytek sztuki iluminatorskiej, ale także zaskakująco bogate w treści źródło historyczne 6. Jego specyfika i pewna niepowtarzalność nie mogą być jednak przyczyną bezkrytycznego
odbioru zawartych w nim informacji. „Liber geneseos…” podobnie jak inne
ślady minionych epok należy poddawać odpowiedniej krytyce źródłowej. Wobec tego wszelkie przekłamania i nieścisłości twórców kodeksu postaram się
4
Warto w tym miejscu przywołać przykłady prac poświęconych kreacji wizerunku władcy na
przestrzeni wieków, są to min.: J. A. Chróścicki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki
w epoce Wazów 1587—1668, Warszawa 1983; A. Czarniecka, Nikt nie słucha mnie za życia...
Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684-1696), Warszawa 2009; J. Pokora, Obraz
Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy, Warszawa
1993; L. Kalinowski, Model funkcjonalny przekazu wizualnego na przykładzie renesansowego
dzieła sztuki, w: Renesans – sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976.
5
Ogólny obraz kreowania i funkcjonowania komunikacji społecznej i jej aspektów kulturowych
dla całego okresu nowożytnego przedstawił K. Maliszewski, Komunikacja społeczna w kulturze
staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej
szlacheckiej. Toruń 2001.
6
O wartości źródłowej Liber geneseos… przekonywała W. Puget, Liber geneseos illustris familiae
Schidloviciae – panegiryk czy także źródło? , „Ochrona Zabytków”, t. 52, nr 1, 1999, s. 73-76.
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wskazać i omówić. Można bowiem upatrywać w jego budowie cech komunikacji międzypokoleniowej oraz chęć przekazywania do świadomości potomnych ocenzurowanej historii rodzinnej. W związku z tym konieczna będzie odpowiedź na pytania, kiedy autorzy popełniali błędy, a kiedy świadomie przekazywali informacje nieprawdziwe.
Wielokrotnie podnoszona konieczność przeprowadzenia nowoczesnych,
wielopłaszczyznowych badań nad kodeksem Szydłowieckich pozostaje postulatem badawczym. W tym momencie warto zastanowić się jednak nad prawdopodobnym celem powstania dzieła, formą i sposobem budowania zorganizowanego komunikatu, określenia odbiorców oraz próby osadzenia tej fundacji w warunkach kulturowo-politycznych Europy połowy XVI wieku.
Przedmiot obecnych rozważań nie zachował się do dzisiaj w swojej pełnej,
oryginalnej formie. Pozostała po nim jedynie część ikonograficzna, tj. 11 miniatur przedstawiających kolejno, mityczną scenę nadania herbu Odrowąż oraz
10 portretów przedstawicieli dwóch pokoleń Szydłowieckich 7. Oryginale miniatury znajdują się obecnie w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk 8. Brakuje natomiast tekstu dodanego do „Liber geneseos...”. W wyniku licznych zawirowań dziejowych, oryginalne biogramy Szydłowieckich
przepadły w bliżej nieokreślonych okolicznościach. Powoduje to wiele komplikacji, do których nie sposób się nie odnieść przed rozpoczęciem interpretacji
treści dzieła. Konieczność pracy ze swoistą kopią źródła wymaga odniesienia
się do jej autentyczności, co czynili już wcześniej naukowcy wykorzystujący ją
w swoich rozważaniach.
Dotychczasowe badania nad kodeksem Szydłowieckich, jak zwykło się
tytułować wspomniane dziełko, wydają się nie odzwierciedlać jego wartości
jako źródła historycznego. Do dziś nikt nie poddał krytycznej i wnikliwej analizie treści i formy kodeksu, nie podjął rozważań nad tłem kulturowym oraz
politycznym w jakim powstawał, a także nie dołożył starań by przedstawić udokumentowane losy „Liber geneseos…”. Nie oznacza to jednak, że kodeks jest
źródłem wśród badaczy zupełnie nieznanym. Swoistym odkrywcą i pierwszym

W obecnych zbiorach brak jest miniatury przedstawiającej podskarbiego wielkiego koronnego
Jakuba Szydłowieckiego, karta prawdopodobnie uległa zniszczeniu.
8
BK PAN, rkps MK 3641-3651.
7

17

Marcin Janakowski

propagatorem, który przedstawił omawiane dzieło był założyciel biblioteki
w Kórniku Tytus hrabia Działyński 9.
Zdaniem znawców działalności Działyńskiego, jednym z jego celów było
podzielenie się z polskim społeczeństwem zebranymi zabytkami kultury i dziedzictwa narodowego bez konieczności przekazywania ich w ręce publiczne.
Narzędziem, które Działyński wybrał do realizacji planów, były liczne wydawnictwa, oddające fizyczną i merytoryczną specyfikę źródeł przechowywanych
w jego zbiorach. Sam wydawca, jako znawca kultury i dziejów Polski, opatrywał swoje publikacje wprowadzeniami, a czasem nawet przedmowami wskazującymi motywy wyboru tego czy innego dzieła. W dużej mierze musiało to
wynikać z realiów politycznych, w jakich przyszło żyć Działyńskiemu. Podział
Rzeczypospolitej przez trzech zaborców niósł ze sobą liczne niebezpieczeństwa
dla dziedzictwa narodowego Polaków. Paradoksalnie wśród zaborców najbardziej respektowanym było prawo własności prywatnej, mogące niekiedy uchronić określone obiekty przed włączeniem ich do obcych zasobów lub zniszczeniem. Wobec możliwości wydawniczych oraz ilości posiadanych dzieł interesującym wydaje się dobór publikowanych zabytków. „Liber geneseos...” znalazło się pośród takich dzieł jak „Acta Tomiciana”, „Zbiór Praw Litewskich”,
„Annales Orzechowskiego” czy „Źródłopisma do dziejów Unji Korony Polskiej w W. Ks. Litewskiego”. Wiele na temat swoich motywacji wydawca zamieścił w przedsłowiu opublikowanego dzieła 10. Brak tam niestety jakichkolwiek analiz naukowych tudzież próby weryfikacji autentyczności źródła. Ponadto Działyński rozbudował je, dodając szereg reprodukcji fundacji Szydłowieckich oraz krótki wywód genealogiczny tej gałęzi Odrowążów, które nie
znajdowały się w pierwotnej formie „Liber geneseos…” 11.
9
Istotny artykuł dotyczący działalności Tytusa Działyńskiego na rzecz zachowania dziedzictwa
narodowego poświęcił S. Bodniak, Tytus Działyński, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”,
z. 1, 1929, s. 13-48.
10
Liber geneseos illustris familie Schidlovicie. 1531, wyd. A.T. Działyński, Paryż 1852 (dalej: „Liber geneseos...”), s. A-C.
11
W swoim wydawnictwie Tytus Działyńskie wzbogacił „Liber geneseos…” o następujące elementy: wstęp, krótką historię Odrowążów i wywodzących się z tego rodu Szydłowieckich oraz
reprodukcje przedstawiające grobowce Krzysztofa i Mikołaja Szydłowieckich, medalion
i pieczęć Krzysztofa, akt braterstwa między kanclerzem Szydłowieckim, a księciem pruskim Albrechtem Hohenzollernem, a także reprodukcję ufundowanego przez Szydłowieckiego „Lamentu Opatowskiego” w Kolegiacie Św. Marcina w Opatowie. Warto zaznaczyć, iż w niniejszym artykule autor odnosi się jako do źródła jedynie do „pierwotnej” części kodeksu, bez dodatków wydawcy.
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Nie sposób odmówić właścicielowi Kórnika ogromnego wkładu w rozpowszechnienie dzieła, nie można jednak upatrywać w jego publikacji zbyt wielu
elementów naukowo-poznawczych. Problematyczna stała się także kwestia
daty wydania kodeksu. Sam Działyński w przedsłowie do publikacji wskazywał
liczne perturbacje opóźniające powstanie owego wydawnictwa. Dziś dość jednoznacznie można utożsamiać te wydarzenia z powstaniem listopadowym
i jego odczuwalnymi reperkusjami. Właściciel Kórnika aktywnie wspierał wydarzenia listopadowe, za co został ukarany konfiskatą majątków w Poznańskiem. Po przegranym powstaniu przebywał na terenach galicyjskich oraz
w Paryżu, gdzie organizowała się politycznie polska emigracja 12. To właśnie
tam najprawdopodobniej został ogłoszony drukiem efekt prac Działyńskiego.
Wydawnictwo paryskie datowane jest niejednoznacznie. Stanisław Bodiak, autor artykułu o działalności właściciela Kórnika wskazywał na rok 1848 jako
czas wydania kodeksu Szydłowieckich 13. Przedmowę zawartą w publikacji datowano na rok 1849, podobnie jak moment ukończenia reprodukcji miniatur.
Innego zdania odnośnie daty wydania „Liber geneseos...” był natomiast wybitny historyk sztuki Jerzy Kieszkowski 14.
Wspomniany badacz w swojej monumentalnej pracy poświęconej kanclerzowi Krzysztofowi Szydłowieckiemu nie ominął także jednego z ważniejszych źródeł do historii rodziny małopolskiego możnowładcy 15. Przeprowadzając zakrojone na dość szeroką skalę poszukiwania Kieszkowski dotarł do informacji, z których wynika, iż właściwa data wydania „Liber geneseos…” to
1852 r. Potwierdzać to miały wzmianki o paryskiej edycji kodeksu zawarte
w monumentalnej francuskiej bibliografii „Bibliographie de l'Empire français

12
S. Potocki, Tytus Działyński, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981,
s.134-6.
13
S. Bodniak, Tytus Działyński …, s. 33.
14
Jerzy Kieszkowski - prawnik i historyk sztuki. Urzędnik starostwa w Sanoku, potem w Krakowie, później wicesekretarz w Ministerstwie Wyznań i Oświaty w Wiedniu oraz sekretarz do
spraw ochrony zabytków Galicji, Bukowiny, Dalmacji i Styrii. Na Uniwersytecie Jagiellońskim
od 1915 r. docent historii sztuki, potem kierownik Zbioru Graficznego Biblioteki Jagiellońskiej
oraz wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (źródło: http://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-colle
gium-medicum/in-memoriam/lista-pamieci?p_p_id=56_INSTANCE_Sg59wTiMMCTi&p_
p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count
=1&groupId=10172&articleId=5602141, (dostęp 30.12.2016).
15
J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich
czasów, t. 1-2, Poznań 1912.
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ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie” 16, o których Kieszkowskiego poinformował rezydujący w Paryżu Władysław Mickiewicz 17. Do dziś
ustalenia wspomnianego historyka wydają się obowiązujące w bieżącej historiografii. Mimo braku polemiki z Kieszkowskim, przyjmowanie prezentowanych przez niego tez można uznać za słuszne ale z zastrzeżeniem, że nie posiadamy oryginalnego tekstu. Zarówno ten historyk, jak i kolejni w swoich pracach korzystali z paryskiego wydania Tytusa Działyńskiego, jako wiernej kopii
prawdziwego kodeksu Szydłowieckich. To wydanie stało się z czasem obowiązującym substytutem, na który powołuje się dziś niemal każdy badacz. Wobec
braku alternatywy także posłużę się wydaniem Działyńskiego, mając nadzieje,
że w przyszłości szczegółowe badania potwierdzą autentyzm XIX-wiecznej publikacji 18.
W toku swojej pracy Jerzy Kieszkowski podejmował próby weryfikacji
wersji opisowej „Liber geneseos…” poszukując jej ewentualnych kopii bądź
odpisów. Dość szczególnym zbiegiem okoliczności oraz dzięki pomocy wybitnych znawców tematu, takich jak Józef Korzeniowski, Stanisław Ptaszycki 19
i Zygmunt Celichowski 20 udało się ustalić istnienie odpisu kodeksu Szydłowieckich znajdującego się niegdyś w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Z trudnych do wersyfikacji dziś względów historycy datowali go na XVI
w., odnosząc się prawdopodobnie do materiału i duktu pisma. Ponadto Kieszkowski oraz wspierający go badacze wysnuli tezę o nieświeskim pochodzeniu
rękopiśmiennej kopii kodeksu Szydłowieckich 21.

Dziś to dzieło dostępne jest także on-line: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348270x/
date.r=bibliographie+france+1814.langFR .
17
Tamże, s. VIII.
18
Liber geneseos illustris familie Schidlovicie. 1531, wyd. A.T. Działyński, Paryż 1852
19
Stanisław Ptaszycki (1853-1933) archiwista i historyk związany od roku 1872 z uniwersytetem
petersburskim, gdzie skończył studia na wydziale historyczno-filologicznym. Tam też rozpoczął
swoją pracę naukową. Współpracując z gremiami naukowymi historyków, archiwistów i bibliotekarzy rosyjskich Ptaszycki był jednym z najlepszych znawców tamtejszych zasobów, którego
informacje i wiedzę wykorzystał do swoich ustaleń J. Kieszkowski, S. Konarski, Ptaszycki Stanisław Ludwik, PSB, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 294-297.
20
W odniesieniu do prac nad Liber geneseos… należy wspomnieć sylwetkę dr Zygmunta Celichowskiego, sekretarza Jana Działyńskiego i z zarządcy Biblioteki Kórnickiej. Uznany historyk
i bibliofil był jedną z najlepiej zorientowanych osób zarówno w dziejach zbiorów kórnickich jak
w odniesieniu do działalności wydawniczej właścicieli Kórnika.
21
J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki …, s. XIII.
16
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Związek materiałów proweniencji nieświeskiej z „Liber geneseos…” wydaje się dość zasadny. Po bezpotomnej śmierci kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, ostatniego męskiego przedstawiciela rodu majątek potężnej niegdyś
rodziny uległ rozdrobnieniu i trafił w ręce familii spowinowaconych. Dobra
szydłowieckie przypadły pogrobowej córce Krzysztofa, Elżbiecie. Potomkini
kanclerza wielkiego w 1548 r. poślubiła litewskiego możnowładcę wywodzącego się z nieświeskiej linii Radziwiłłów – Mikołaja zwanego Czarnym 22.
Mimo początkowo sporego zainteresowania, jakie przejawiali Radziwiłłowie Szydłowcem, małopolskie dobra z czasem schodziły na dalszy plan 23. Zdecydowanie ważniejszym punktem na majątkowej mapie litewskiego rodu był
Nieśwież, który stał się swoistym centrum tej gałęzi Radziwiłłów. To właśnie
do wymienionej miejscowości przeniesiono większość cennych zabytków rodowych, w tym omawiany kodeks. Potwierdza to inwentarz zamku nieświeskiego z 29 marca 1658 r. Tam, pośród ksiąg wymieniona została „księga pergaminowa familii hrabiów Szydłowieckich, w deskach skórą krytych” 24. Dalsze
pozostawanie kodeksu w zbiorach radziwiłłowskich potwierdzać może także
sposób jego nabycia przez Tytusa Działyńskiego. Właściciel Kórnika informował czytelników swojej publikacji, iż dzieło poświęcone Szydłowieckim nabył
w Warszawie około trzydziestu lat przed jego wydaniem. Niestety autor nie
podał nazwiska osoby, od której je pozyskał. Postać tę zidentyfikowano na kartach „Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda” jako Kajetana Kwiatkowskiego 25. W rozmowach z Jerzym Kieszkowskim informację tę potwierdzić
miał Zygmunt Celichowski, blisko związany z Kórnikiem i jego właścicielami.
Jeśli faktycznie osobą, która sprzedała swoje zbiory, a w nich „Liber geneseos…”, był Kajetan Kwiatkowski byłby to kolejny argument potwierdzający

H. Lulewicz, Radziwiłł Mikołaj, w: PSB, t. 30, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Kraków-Łódź
1987, s. 321-335.
23
Na temat funkcjonowania Hrabstwa szydłowieckiego i jego relacji z rodziną Radziwiłłów dyskutowano na sesji popularnonaukowej, czego efektem była praca: Hrabstwo szydłowieckie Radziwiłłów. Materiały sesji popularnonaukowej, red. Z. Guldon, Szydłowiec 1994.
24
Inwentarz zamku J. Ks. Mci, nieświeskiego (…) przez J. M. Pana Łukasza Tyborowskiego, gubernatora i ekonoma księstwa nieświeskiego, sporządzony i spisany za wolą z rozkazaniem Oświeconego Księcia J. M. Pana podczaszego W. Ks. Lit. Pana (…) w roku 1658 miesiąca marca dni 29,
AGAD, AR, dz. 35, rkps 2695/1, s. 9. Zob. też: U. Paszkiewicz, Inwentarze i katalogi bibliotek
z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku, Warszawa 2015, s. 26-27.
25
Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, Warszawa 1874, t. 7, s. 47.
22
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związki kodeksu z Nieświeżem. Tajemniczy kolekcjoner był bowiem bibliotekarzem oraz archiwistą Radziwiłłów, pracującym głównie w dobrach nieświeskich. Ta niezwykle interesująca postać, oskarżana była przez badaczy
o liczne nadużycia wynikające z piastowanych stanowisk, a także pospolitą kradzież części zbiorów nieświeskich. Do Biblioteki Kórnickiej miał trafić poza
„Liber geneseos…” szereg innych materiałów o radziwiłłowskiej proweniencji,
co udowadnia w swoim artykule Rafał Jaworski 26. Tym tropem podążał w swoich rozważaniach Jerzy Kieszkowski. Dzięki wsparciu ze strony znawców archiwów rosyjskich, udało się dokonać skolacjonowania wersji kórnickiej i petersburskiej 27. Badania te nie wykazały szczególnych różnic potwierdzając tym samym wartość źródłową wydawnictwa Działyńskiego 28.
Ustalenia Jerzego Kieszkowskiego odnośnie treści kodeksu nie zostały
zaktualizowane aż do dziś. Zdecydowanie częściej odnoszono się do iluminowanych miniatur autorstwa Stanisława Samostrzelnika 29. Zachowane fragmenty „Liber geneseos…” to zdecydowanie bezcenne dzieła sztuki prawdziwy
skarb Biblioteki Kórnickiej. Nie dziwi więc, iż ta cześć kodeksu zyskiwała naukowe zainteresowanie. Mamy dzięki temu możliwość korzystania z prac historyków sztuki, co pozwala na lepsze rozpoznanie całości i odwoływanie się
do odpowiednich kontekstów kulturowych. Zdecydowanie największy wkład
w rozpowszechnienie wiedzy na temat dzieł Stanisława Samostrzelnika, w tym

R. Jaworski, Z najdawniejszych dokumentów do dziejów domeny Radziwiłłowskiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. 39, 2001, s. 101-114.
27
Skolacjonowania wydawnictwa Działyńskiego i rękopiśmiennej kopii znajdującej się
w Petersburgu (sygnatura podana przez J. Kieszkowskiego: Лат, Liber gen. Ill. Sidlovicia 1531,
sygn. Q-IV-151) dokonał na prośbę Jerzego Kieszkowskiego i Stanisława Ptaszyckiego Kazimierz Barański. Dzieje rękopiśmiennej kopii kodeksu Szydłowieckich można dziś prześledzić na
podstawie inwentarzy zbiorów rosyjskich, które Polska odzyskała w wyniku pokoju ryskiego.
Dzięki podanej przez Kieszkowskiego sygnaturze, można było odszukać wspomniany rękopis
pośród materiałów przekazanych do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z Biblioteki w Leningradzie, Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur, Kraków 1928, s. 21. Był to jednak ostatni ślad po omawianym rękopisie. Wszelkie inwentarze zbiorów, które przetrwały zniszczenia II wojny światowej, nie potwierdzają istnienia odpisu „Liber geneseos...” Niemal na pewno możemy przypuszczać, iż rękopis został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego, wraz z ogromną częścią zasobu biblioteki warszawskiej.
28
J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki …, s. XIII-XV.
29
Na temat autorstwa Stanisława z Mogiły nazywanego Samostrzelnikiem: Stanisław Samostrzelnik. 500-lecie twórczości Stanisława Samostrzelnika, red. Anna Quinkenstein, Krónik 2006;
B. Przybyszewski, Samostrzelnik Stanisław, PSB, t. 34, Wrocław 1992-1993, s. 427-428.
26
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„Liber geneseos…” wniosła Barbara Miodońska, poświęcając temu zagadnieniu osobną pracę 30. O omawianym źródle pisała także Wanda Puget 31 oraz
Małgorzata Anna Quinkenstein, co kończy krótką listę badaczy poświęcających uwagę „Liber geneseos…”. Nie zamyka to jednak dyskusji nad kodeksem
Szydłowieckich, gdyż w trakcie jego analizy nasunęły się liczne pytania i wątpliwości, których próby rozstrzygnięcia mogą przynieść jedynie wnikliwe badania i szczegółowa kwerenda.
Jednym z podstawowych problemów związanych z interpretacją „Liber
geneseos...” jest określenie pomysłodawcy tudzież fundatora rodzinnej kroniki.
Omawiane źródło nie zawiera w sobie informacji, które jednoznacznie pozwalałyby na precyzyjną odpowiedź. Dyskusja nad osobą fundatora sprowadza się
dziś do dwóch braci Krzysztofa i Mikołaja Szydłowieckich 32. Obaj przebywając
w kręgach dworskich mieli możliwość korzystania z usług najwybitniejszych
artystów i rzemieślników. Samo stwierdzenie, który z braci podjął decyzję
o konieczności powstania takowego kodeksu ma w moim przekonaniu więcej
cech historycznej ciekawostki, niż problemu badawczego. Zdecydowanie bardziej interesującym jest powód i okoliczności w jakich powstawało „Liber geneseos…” 33.
Okoliczności te w dużej mierze określa historia oraz pozycja społeczna
rodziny Odrowążów z Szydłowca, która w ostatnim czasie stała się obiektem
zainteresowania kilku badaczy 34. Rozpoznane na dość dobrym poziomie faktograficznym i kontekstowym kwestie mecenatu oraz działalność fundacyjnej
B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983, s. 79-92
W. Puget, Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae ... .
32
Treści zawarte w kodeksie odnoszą się do faktów, które chronologicznie pokrywają się jedynie
z datami życia ostatnich Szydłowieckich, Mikołaja (zm. 18 lutego 1532) oraz Krzysztofa (zm.
30 grudnia 1532)
33
Rozważania nad fundatorem tudzież pomysłodawcą kodeksu Szydłowieckich podobnie jak
wiele kwestii z nim związanych rozbija się o brak oryginalnego tekstu. Wydawnictwo Działyńskiego, nawet jeśli w pełni odzwierciedlające pierwotny kodeks niesie ze sobą jeszcze jedno pytanie, czy pozyskane przez wydawcę dzieło było kompletne. Istnieje bowiem możliwość,
iż już Działyński nabył „Liber geneseos…” z pewnymi brakami, dziwi bowiem swoista anonimowość kodeksu i brak powszechnych odniesień do osoby fundatora.
34
Warto w tym miejscu przytoczyć kilka prac odnoszących się do dziejów Szydłowieckich
h. Odrowąż: M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Krzysztof, PSB. t. 49 Warszawa – Kraków,
2014, s. 551–566; M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Jakub, tamże, s. 546-551; M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Piotr, tamże, s. 576-578.; K. Nabiałek, Mikołaj Szydłowiecki,
tamże, s. 556-574.; A. Sroka, Szydłowiecki Paweł, tamże, s. 574-576.; A. Nalewajek, Szydłowieccy
na dworze królewskim Jana Olbrachta, w: Servitium et amicitia. Studia z dziejów kariery i awansu
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Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich pozwalają stwierdzić, iż byli ludźmi
o szerokich horyzontach myślowych, którym zapewne znane były nowe trendy
i nurty kulturowe 35. Wysoka pozycja w hierarchii społecznej, nie tylko Królestwa Polskiego ale i Europy musiały wpływać także na samopoczucie czy samoocenę Szydłowieckich. Pod względem charakterologicznym zdecydowanie
lepiej rozpoznany jest Krzysztof, któremu uwagę i artykuł poświęcił Jacek Wijaczka, odnosząc się do jego kontaktów z księciem pruskim Albrechtem 36. Autor ukazał postać dumnego i pysznego kosmopolity, przedkładającego prywatę
nad dobro Królestwa, któremu powinien służyć. W podobnym tonie przedstawiał kanclerza Władysław Pociecha, stawiając go w swoistej kontrze do bohaterki swoich prac królowej Bony 37. Pozytywnie opisał Szydłowieckiego Jerzy
Kieszkowski, a najbardziej wyważoną opinię przedstawili ostatnio Mariusz
Lubczyński i Jacek Pielas 38. Postać podskarbiego wielkiego koronnego Mikołaja Szydłowieckiego przybliża od pewnego czasu Karol Nabiałek podejmując
się także próby zestawienia i weryfikacji panujących dotąd opinii 39.
Niezależnie od wydawanych przed badaczy osądów, w działaniach panów
z Szydłowca stosunkowo łatwo można zaobserwować chęć wyróżnienia się na
tle pozostałych i okazywania swojej niewątpliwej potęgi. Brak skromności
i świadomość własnych możliwości stały się zapewne motywatorem podejmowanych działań. Istotnym elementem było też otoczenie, w jakim funkcjonowali. Wychowani na królewskim dworze Kazimierza Jagiellończyka, którego
ochmistrzem był ich ojciec Stanisław, na stałe związali się z panującą dynastią.
Zarówno Krzysztof, jak i Mikołaj, należeli do najbliższych współpracowników

w Polsce Jagiellonów, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2011; K. Nabiałek, Starostwo olsztyńskie, Kraków 2012; S. Rosiński, Mikołaj i Krzysztof Szydłowieccy. Patroni turnieju rycerskiego,
Szydłowiec 2006. Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. D. Kalina, R. Kubicki, W. Iwańczak, Ćmielów 2009.
35
Świadomość kulturowa Szydłowieckiego musiała być związana z rozlicznymi kontaktami, jakie kanclerz utrzymywał w całej Europie. Do kręgu osób, z którymi utrzymywał określone relacje, należały takie postaci jak: Paweł z Krosna, Jan Silvius, Rudolf Agricola Młodszy, Erazm
z Rotterdamu, Leonard Coxe, Franciszek Mymer czy Maciej Pyrserius.
36
J. Wijaczka, Kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki a książę Albrecht Pruski, w: Hrabstwo Szydłowieckie Radziwiłłów, materiały sesji popularnonaukowej 19 lutego 1994 rok, Szydłowiec 1994.
37
W. Pociecha, Królowa Bona (1494-1557) Czasy i ludzie odrodzenia, t. 1-4, Poznań 1949-1958.
38
M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Krzysztof …,
39
K. Nabiałek, Szydłowiecki Mikołaj…, s. 566-574.
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kolejnych władców Królestwa i Litwy, co musiało wywrzeć na nich swoiste
piętno kulturowe. Nie bez istotnego wpływu pozostawały także liczne podróże
zagraniczne, zwłaszcza Krzysztofa, umożliwiające kontakt z renesansową kulturą i jej licznymi odmianami. Obserwując fundacje i działalność kulturalną
Szydłowieckich można zaryzykować twierdzenie o ich dużej świadomości
i chęci wprowadzania w życie pojawiających się trendów i mód 40.
Istotny był także „klimat intelektualny” panujący w środowiskach dworskich, którego odbiorcami byli także bracia Szydłowieccy. Na tę kwestie zwracała uwagę Hanna Dziechcińska przedstawiając różne aspekty kultury literackiej w Polsce XVI i XVII wieku. Autorka wspomina, iż renesansowe postrzeganie świata odzwierciedlało się także przez dobór lektur i popularność poszczególnych autorów. W interesującym nas czasie szczególnie atrakcyjne były
między innymi dzieła Izokratesa, komentującego teoretyczne rozważania Platona i Arystotelesa czy biograficzne prace Plutarcha. W odniesieniu do „Liber
geneseos…” szczególnie istotny wydaje się ten ostatni autor. Rozwijający się
z renesansie nurt literacki oparty na biografistyce, wzorowanej na „Żywotach
sławnych mężów” Plutarcha z Cheronei i popularne prezentacje modelowych
sylwetek panujących, zwane „Zwierciadłami” pozwalają lepiej zrozumieć okoliczności powstawania biogramów i ilustracji zawartych w kodeksie Szydłowieckich 41.
Wspominane już otoczenie czy środowisko, w którym powstawało omawiane dzieło, należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Można przypuszczać, iż część opisowa nie powstawała symultanicznie do prac iluminatorskich.
Dziś zdecydowanie łatwiej ustalić okoliczności pracy nad częścią graficzną,
która dodatkowo zachowała się w oryginalnej formie. Proces twórczy wiązać
należy z osobą Stanisława Samostrzelnika, mieszczanina krakowskiego, który
obrał życie zakonne, wstępując do zgromadzenia cystersów w podkrakowskiej
Mogile. Tamtejszy klasztor, fundowany przez Iwona Odrowąża, od wieków

40
41

Fundacje Krzysztofa Szydłowieckiego…
H. Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 1994, s. 10-12.
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cieszył się opieką kolejnych przedstawicieli tego możnego rodu, o czym świadczą liczne nadania i zapisy 42. Od tej rodzinnej tradycji nie odbiegali także Szydłowieccy troszcząc się o materialną pozycję zakonu. Naturalną wydaje się więc
współpraca tamtejszych cystersów z przedstawicielami rodu Odrowążów,
co w przypadku Samostrzelnika skutkowało przyjęciem protekcji panów z Szydłowca. Relacje te poświadcza fakt, iż od ok. 1510 r. Stanisław z Mogiły zajmował na dworze Krzysztofa Szydłowieckiego stanowisko kapelana, co prawdopodobnie wiązało się ze stałym przebywaniem u boku swego protektora 43.
Trudno odpowiedzieć natomiast na pytanie, jakich członków rodziny
Szydłowieckich mógł poznać osobiście. Z pewnością utrzymywał liczne kontakty z Mikołajem i zapewne jego małżonką Anną z Tęczyńskich. Być może
poznał także zmarłego w 1509 r. Jakuba i jego najbliższych, żonę Zofię
h. Półkzic (zm. 1519), córki Barbarę (żonę Jana Spytka z Tarnowa, zmarłą
w 1563 r.) oraz Zofię (żonę Stanisława Lasockiego, zmarłą w 1532 r.). Możliwe, choć mało prawdopodobne był zapoznał się z pozostałymi synami Stanisława Szydłowieckiego, Marcinem (zm. 1506) Pawłem (zm. 1506), Janem
(zm. 1507 r.) oraz Piotrem (zm. 1508 r.). Ewentualne relacje z Szydłowieckimi
musiały przecież odegrać rolę w tworzeniu ich wizerunków, być może autor
zawarł w nich pewne charakterystyczne cechy, które mógł obserwować przy
okazji spotkań. Nie wiadomo jednak, czy Samostrzelnik wykonywał wszystkie
prace osobiście, czy być może część zadań powierzał swoim pracownikom tudzież uczniom. Zastanawiające jest także, czy w proces realizacji portretów ingerowali sami zainteresowani, czy też była to samodzielna wizja autora. Na to
pytanie dziś odpowiedzieć nie sposób, gdyż nie zachowały się żadne szkice Samostrzelnika ani pisemny akt zamówienia. Trudno także określić jakie zależności występowały między tekstem a szatą graficzną. Możemy bowiem przyjąć,
iż Stanisław z Mogiły otrzymał gotowy tekst, do którego miał przygotować
portrety lub odwracając sytuację przyjąć część opisową jako objaśnienie wytworzonych miniatur.

K. Hoszowski, Obraz życia opatów mogilskich, w: Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile
opracowana i pamięci ubiegłych w r. 1864 pięciuset lat istnienia Akademii Krakowskiej poświęcona
.., Kraków 1867, s. 78-83.
43
B. Przybyszewski, Samostrzelnik Stanisław …, s. 428.
42
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Odpowiedzi na te pytania pozostaną prawdopodobnie w sferze domysłów, podobnie jak jednoznaczne określenie autora biogramów. Żaden z badaczy nie podjął się dotąd próby przeanalizowania tekstu pod kątem jego ewentualnego twórcy oraz zasobu wiedzy, z którego mógł korzystać. Najdalej wysuniętą tezę zaproponował Jerzy Kieszkowski wskazując na któregoś z duchownych związanych z kościołem w rodzinnym gnieździe. Swój wybór argumentował dość mocno akcentowanymi w całym kodeksie wzmiankami o darach
Szydłowieckich na rzecz tego kościoła, przy jednoczesnym pomijaniu innych
czynionych przez nich „pobożnych fundacji” 44. Rzeczywiście twórca biogramów Szydłowieckich był dobrze poinformowaną osobą, wykazywał się bowiem nie tylko wiedzą na temat powszechnie znanych faktów politycznych, ale
też drobiazgowych działań fundacyjnych. Interesujące są niektóre szczegóły,
które do dziś wzniecają dyskusję historiograficzną, jak choćby określenie wieku
Stanisława Szydłowieckiego w dniu jego śmierci 45. Poza nielicznymi wyjątkami
informacje zawarte w kodeksie zostały potwierdzone przez badaczy na podstawie innych źródeł. Dotyczy to także kwestii genealogicznych i odtworzonych
powiązań rodzinnych. Wynika z tego, że autor tekstu był człowiekiem dobrze
znającym realia rodzinne Szydłowieckich. Był zatem systematycznie informowany przez kogoś bardziej świadomego lub korzystał z archiwum rodzinnego,
o którego istnieniu możemy jedynie domniemywać.
Możliwości rozpoznania tajemniczego biografisty zwiększają się wraz
z faktem, iż rodzinna księga spisana została w języku łacińskim, którym autor
posługiwał się na bardzo przyzwoitym poziomie. To zaś daje kolejny powód
upatrywania autora pośród osób duchownych. Następną wskazówką są informacje pozwalające określić chronologię powstawania treści kodeksu. Należy
pod tym kątem prześledzić biogramy najdłużej żyjących przedstawicieli rodziny i wskazać najpóźniejsze wydarzenia z ich życia przywołane w tekście.
Można stwierdzić, że opis żywotów Szydłowieckich został sporządzony przez
osobę, znajdującą się w otoczeniu jednego z braci oraz ich rodowego gniazda.
Trudności badawcze wiążą się także z faktem, iż kodeks Szydłowieckich
jest prawdopodobnie chronologicznie pierwszym częściowo zachowanym do
J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki …, s. XVII-XIX.
Na temat długowieczności Stanisława Szydłowieckiego: M. Janakowski, Stanisław Szydłowiecki. Zarys biografii, „Z dziejów regionu i miasta. Rocznik Oddziału PTH w SkarżyskuKamiennej”, R. 5, 2014, s. 34-36.
44
45
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dzisiaj w oryginale źródłem na terenie Królestwa Polskiego i Litwy. Wcześniejsze dzieła wzbogacone o elementy biograficzne to wyłącznie kroniki, zawierające zwykle mało obiektywny opis określonych postaci. Co ciekawe swojej kroniki rodzinnej lub wytwornej genealogii fundowali nawet przedstawiciele panujących dynastii. Można więc stwierdzić, iż prace nad „Liber geneseos…”
były w dużym stopniu prekursorskie. Chęć prezentowania własnej genealogii
zdecydowanie bardziej widoczna była na zachodzie Europy. W kręgu państw
niemieckich przykładem prywatnej tego typu inicjatywy był cykl drzeworytów
Hansa Burgkmaira przedstawiający członków rodziny Truchsess von Waldburg. Miniatury ilustrowały rodzinną kronikę rodową, a ich ukończenie datowane jest na rok 1531 lub 1532 46. Wydają się więc niemal bliźniacze w stosunku do „Liber Gen...”. Częste przebywanie w kręgu kultury niemieckiej,
zwłaszcza kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego może tłumaczyć pewne inspiracje, których efektem byłby rodzinny kodeks. Potwierdzać to może także fakt,
iż za pierwowzór tego typu przedstawień biograficznych i genealogicznych były
miniatury autorstwa Jörga Kölderra będącego osobistym malarzem cesarza
Maksymiliana I Habsburga 47. Upowszechnianie się takiego nurtu w Polsce
zdają się potwierdzać takie dzieła jak „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich”
pióra Jana Długosza z miniaturami Samostrzelnika, ufundowanymi przez Piotra Tomickiego 48. Szukanie bezpośrednich analogii między kodeksem Szydłowieckich, a katalogiem arcybiskupów jest być może śmiałą tezą, lecz trudno nie
dostrzegać licznych podobieństw w konstrukcji opisów, a co istotniejsze,
w sposobie ich ilustrowania.
Wobec powyższych faktów można stwierdzić, iż w kręgu dworskim Zygmunta I Jagiellona istniały znane także na Zachodzie trendy łączenia utworów
o charakterze biograficznym z iluminowanymi miniaturowymi portretami. Podążanie za modą z pewnością odgrywało ważną rolę w fundacji „Liber gene-

M. Łodyńska-Kosińska, I. Kopania, Samostrzelnik (Samostrzelnyk) Stanisław, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy,
t. 9, red. Urszula Makowska, Warszawa 2016, s. 58.
47
B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika …, s. 14.
48
J. Korytkowski, Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich krytycznie zestawiony przez X. J. Korytkowskiego, Kanonika Metropol. Gnieźnieńskiego, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 11, 1881.
46
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seos…”. Nie wydaje się jednak wiarygodnym upatrywanie w tym jedynego powodu. Nie bez znaczenia była zapewne chęć przekazania odbiorcom jasnego
komunikatu, a dokładnie wyidealizowanych obrazów przedstawicieli rodziny
Szydłowieckich, ugruntowanych zarówno w treści, jak i bogatej formie. Idąc
za Jerzym Kieszkowskim, można domniemywać, iż generalnym powodem powstania dzieła było „unieśmiertelnienie rodu Szydłowieckich” 49.
Kolejne pytanie, które należy zadać dotyczy odbiorcy powstałego kodeksu. Czy można jednoznacznie określić do kogo było kierowane „Liber geneseos…”? Odpowiedź wydaje się niestety przecząca. W oparciu o biografie
Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich, można jednak zaryzykować kilka hipotez. Zdając sobie sprawę z realiów epoki należy odrzucić tak zwanego odbiorcę
masowego. Nie należy bowiem przypuszczać, iż kodeks Szydłowieckich miał
cieszyć oczy przeciętnego mieszkańca Królestwa Polskiego czy Litwy. Mało
prawdopodobnymi odbiorcami były także osoby spoza najbliższego otoczenia
możnowładczej rodziny. Wobec tego realnymi wydają się trzy możliwości.
Pierwsza upatrywałaby odbiorcę w członkach rodziny z naciskiem na potomków Szydłowieckich. Druga wskazywałaby na osoby spoza kręgów rodzinnych,
jednocześnie dookreślając cel kodeksu jako symbol prestiżu i formy własnej
gloryfikacji kierowanej do możnowładczej warstwy społecznej. Trzecia teza łączy w sobie cele wcześniejsze i wydaje się być najbardziej prawdopodobna.
Chęć przekazania potomnym wiedzy o przodkach nie wyklucza możliwości
dumnej prezentacji drogiego nabytku. Warto dodać także, iż organizowanie
w swych rezydencjach pokaźnych bibliotek, wypełnionych kodeksami, w dużej
mierze było skierowane na propagowanie własnego wizerunku i rzadko wiązało
się z potrzebami intelektualnymi posiadaczy, lecz nie musiało ich wykluczać.
Mimo braku męskich potomków, kontynuatorów szydłowieckiej linii
Odrowążów, można domniemywać, że jednym z celów fundacji była chęć
przekazania następnym pokoleniom jak najlepszego wizerunku przodków. Należy bowiem zaznaczyć, iż do 1532 r. Szydłowieccy mieli szanse na doczekanie
męskich potomków 50. Finalnie pięknie zdobiona historia rodziny trafiła w ręce

J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki …, s. XX.
Najstarszy syn Krzysztofa Szydłowieckiego, także Krzysztof, zmarł prawdopodobnie w połowie 1532 r. Nadzieje na przedłużenie rodu niosło ze sobą także kolejne oczekiwane dziecko,
którego narodzin kanclerz nie doczekał. Nie mógł wówczas wiedzieć, iż będzie do dziewczynka
– Elżbieta, późniejsza małżonka Mikołaja Radziwiłła.
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córki Krzysztofa Szydłowieckiego i wpisała się w tradycję rodową Radziwiłłów,
czego inicjatorzy przewidzieć nie mogli. Po określeniu przypuszczalnych okoliczności powstania, celu i odbiorcy należy zastanowić się nad formą i treścią
zawartego w kodeksie przekazu.
To, co można zaobserwować już na wstępie, to podział kodeksu na część
opisową i część ilustrowaną. Nie wiadomo, czy Działyński celowo rozdzielił te
dwa, czy oddał faktyczny układ oryginalnego kodeksu. Można przypuszczać,
iż XIX-wieczna publikacja nie odbiegała od pierwotnej wersji. Świadczyć może
o tym choćby ułożenie miniatur, które pokrywa się niemal dokładnie z biografiami postaci. Część opisowa ma charakter typowo chronologiczny, przypominający opisowe drzewo genealogiczne. Pierwszym prezentowanym przedstawicielem Szydłowieckich jest kasztelan radomski i starosta krakowski Stanisław.
W ramach tego biogramu ujęci zostali jego bracia Mikołaj 51 i Piotr 52, następnie
dziewięć sióstr, których imiona nie zostały wymienione. Po przedstawieniu pokolenia Stanisława, zaprezentowano osobę jego pierwszej małżonki Barbary ze
Starosiedlic i Orońska h. Awdaniec 53. Następne zdania dotyczą potomstwa
małżonków. W ramach ojcowskiego biogramu znaleźli się dwaj jego synowie
i imiennicy, którzy najprawdopodobniej nie doczekali wieku dojrzałego. Kolejne biogramy poświęcono synom Stanisława Szydłowieckiego i Barbary, Janowi i Jakubowi. Podobnie jak w pierwszym przypadku, opis Jakuba zawiera
także informacje o jego najbliższej rodzinie. Kolejna prezentowana postać to
druga żona Stanisława, Zofia z Pleszowa 54. Jej biogram otwiera „drugą linię”
Szydłowieckich i zgodnie z poprzednimi zawiera w sobie informację o dzieciach, które nie doczekały dojrzałości. Dalej przedstawiani są kolejni potomkowie Stanisława i Zofii, tj. Krzysztof wraz ze swoją rodziną, Piotr, Paweł,
a następnie Mikołaj. Po opisie życiorysu Mikołaja następuje pewne odstępstwo
od przyjętej reguły. Dwa osobne „rozdziały” poświęcone są bowiem żonie Mikołaja, Annie z Tęczyńskich oraz córce Jakuba – Barbarze, późniejszej żonie
Spytka z Tarnowa kasztelana krakowskiego. Po biogramie córki podskarbiego
wielkiego koronnego zaprezentowany został życiorys ostatniego z rodzeństwa,

Mikołaj z Szydłowca, podstarości grodzki i burgrabia krakowski w latach 1466-1476.
Duchowny, poświęcał się studiom teologicznym, jego sylwetka do dziś nie jest szerzej rozpoznana.
53
Barbara ze Starosiedlic i Orońska h. Awdaniec (zm. przed 1460 r.).
54
Zofia, córka Andrzeja z Goździkowa h. Łabędź i Elżbiety z Pleszowa h. Sulima.
51
52
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Marcina. Kodeks kończy ponowna wzmianka o spajającym cały wywód genealogiczny Stanisławie Szydłowieckim i jego ostatnich latach życia. Można upatrywać w tym chęć wyróżnienia tej osoby jako swoistego założyciela potęgi szydłowieckiej gałęzi rodu Odrowążów 55. Innym wytłumaczeniem tej kwestii
byłby swoisty hołd, jaki swemu ojcu oddał fundator kodeksu.
Układ ilustracji w zasadzie odpowiada kolejności prezentowanych biogramów. Poczet Szydłowieckich otwiera, zgodnie z opisem Stanisław, za nim pojawia się obraz jego pierwszej żony, ich potomka Jakuba, następna miniatura
przedstawia drugą żonę Zofię z Pleszowa i jej potomstwo, kolejno Krzysztofa,
Piotra, Pawła, Mikołaja, jego żonę Annę i córkę Jakuba, Barbarę. Ostatnia miniatura prezentuje prawdopodobnie najmłodszego z Szydłowieckich - Marcina. Co ciekawe brakuje wizerunku Jana Szydłowieckiego. Przedstawiająca go
ilustracja mogła nie doczekać czasów Działyńskiego lub być może celowo nie
umieszczono jej w rodzinnej kronice. Pojawił się tam natomiast wizerunek
pierwszej żony Stanisława Szydłowieckiego, której nie poświęcono osobnego
biogramu. Wydaje się jednak, że mimo tych drobnych przesunięć kodeks należy traktować jako całość i uznać, iż poszczególne opisy biograficzne uzupełnione są dołączonymi ilustracjami. Takie zestawienie wskazywałoby, że to
część opisowa powstała jako pierwsza, a miniatury były jej graficznym odpowiednikiem.
Zawarty w „Liber geneseos…” wywód otwiera krótki opis gloryfikacyjny
domu Szydłowieckich jako wzoru cnót rycerskich i chrześcijańskich, którego
przedstawiciele poświęcali swoje życie Bogu, ojczyźnie i rodzinie. Opis ten nie
powinien szczególnie dziwić, odzwierciedla bowiem gloryfikujący cel powstania kodeksu i utrwala zasługi poczynione przez Szydłowieckich. Zdecydowanie
ma on charakter panegiryczny i stanowi swoiste wprowadzenie do kolejnych
biografii. Co ciekawe nie odnosi się on do legendy rodowej, którą natomiast
idealnie prezentuje pierwsza miniatura. Oba fragmenty wydają się być wzajem-

Stanisław Szydłowiecki był pierwszym przedstawicielem tej gałęzi Odrowążów, który osiągnął
status możnowładcy i czołowego polityka Korony Królestwa Polskiego. Wiedza historyków na
temat jego ojca i stryja jest niewielka, pozostałe po ich życiu informacje wskazują, że Jakub
i Sławko Szydłowieccy pochodzili ze średniozamożnego rycerstwa będącego w kręgu klientalnym
zamożniejszych Odrowążów oraz innych przedstawicieli elity Królestwa, takich jak biskup Wojciech Jastrzębiec. Wobec tego nawiązywanie do pokolenia ojca Stanisława, nie przydawało jego
synom szczególnego blasku; M. Janakowski, Stanisław Szydłowiecki. …, s. 33-38.
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nym uzupełnieniem, gdyż zaprezentowana scena nadania herbu Odrowąż wyimaginowanemu protoplaście spełnia funkcję „mitologiczną”. Niemal identyczną scenę w odniesieniu do genezy herbu Odrowąż przedstawił w swoim
heraldycznym dziele Bartosz Paprocki 56. Zastanawiające jest, czy mógł on korzystać z kodeksu Szydłowieckich, czy też ilustracja była wyrazem istniejącej
w przekazach werbalnych i powszechnie znanej tradycji rodowej 57.
Cały kodeks wydaje się realizować z góry przyjęty program, a kolejne biogramy przedstawiane są według określonego wzoru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentacja postaci;
Przedstawienie jej życiorysu/kariery;
Wskazanie na jej Virtus – główny przymiot, cechę wyróżniającą;
Relacje/kontakty z dynastią Jagiellonów;
Koligacje z możnymi rodami;
Miejsce w genealogii Szydłowieckich.

Pełne biogramy, łączące w sobie wspomniane elementy poświęcono Stanisławowi, Jakubowi, Krzysztofowi, Piotrowi, Pawłowi i Mikołajowi. Skrócone biogramy posiadają natomiast Jan i Marcin. W przypadku kobiet związanych z domem Szydłowieckich można odnieść wrażenie, iż ich życiorysy są
pewnego rodzaju dodatkami mającymi jeszcze bardziej wyróżnić i wzbogacić
ogólny obraz rodziny. Wybór zaprezentowanych kobiet nie wydaje się być

Paprocki w swoim herbarzu opisał następującą scenę „…mąż jeden sławny w Morawie,
w cudzej ziemi z poganinem o sztukę strzelał z łuku, potem z nim i za pasy chodził, i dziwnych
sztuk rycerskich ze sobą próbowali. On poganin widząc, że nań szczęścia i mocy nie miał przed
monarchą krainy onej, znając łaskę pańską, dla tego że mu się z każdym nieprzyjacielem fortunnie w potrzebach zdarzało, chcąc i nad onym górę otrzymać, o szczudłaki z nim przed cesarzem
czynić chciał. On z gniewu mając to sobie za zelżywość, uchwycił go za gębę, którą mu z wąsem
i nosem oderwawszy, za strzałę wetknął i zakazał panu, który wzgardziwszy onym oszpeconym
poganinem, dał mu za wieczny upominek onej jego zwierzchności nad nim strzałę przez wąs
przewleczoną nazwał do Odrzywąs…”; Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 499. Scena zawarta w „Liber
Geneseos….” wydaje się ilustrować właśnie tę opowieść, mamy tam bowiem do czynienia zarówno z faktem wręczenia przez cesarza herbu jak i z obecnością przedstawicieli różnych nacji
i ziem.
57
Na temat przenikania się mitologii herbowej i rodowej w ramach historiografii pracę niemal
wzorcową na przykładzie rodziny Radziwiłłów zaprezentował Marceli Antoniewicz: Protoplaści
książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii, Warszawa 2011.
56
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przypadkowy. Wskazanie na obie żony Stanisława Szydłowieckiego było konieczne dla zachowania klarowności genealogicznej, żona Mikołaja i córka Jakuba były potwierdzeniem związków Szydłowieckich z najważniejszymi rodami Królestwa Polskiego. Moim zdaniem to właśnie ten element zadecydował
o umieszczeniu biogramów i wizerunków Anny i Barbary nie zaś, jak przypuszczali niektórzy badacze, osobista chęć wspomnienia małżonki przez Mikołaja
Szydłowieckiego 58.
Wizerunek pań Szydłowieckich ma charakter klasycznie panegiryczny. Są
to wyidealizowane obrazy kobiet szlachetnych, troszczących się o bliskich oraz
ubogich, niezwykle pobożnych, filantropijnych i niewychodzących z cienia
mężczyzny. Ten niemal „maryjny” ideał doskonale wydaje się potwierdzać wizerunek zawarty w „Liber geneseos…”. Po zaprezentowaniu postaci, tj. odniesienia się do jej koligacji rodzinnych i miejsca pochodzenia, wspominano szereg jej cech. Zofia z Pleszowa przedstawiona została jako pani wzorcowa. Żyjąca w wyjątkowej szlachetności i dobroci łatwo rozdawała swój majątek ubogim, utrzymując przy sobie „orszak licznych krewnych” 59. Miejsce w genealogii
rodzinnej określa potomstwo, które dała swojemu mężowi. Choć brak w biogramie imienia pani z Pleszowa, jej „personalia” uzupełnia miniaturowy portret. Poza uczynionym przez Samostrzelnika opisem postaci, wzorem pozostałych w górnym rogu prawej stronie heraldycznej pojawia się wizerunek symbolizujący patrona – świętego imiennika. Jest to odniesienie do typowych zasad
symboliki chrześcijańskiej. Pozwala jednak określić w pewien sposób przewidywanego odbiorcę, zawężając krąg do osób rozumiejących zastosowany kod
kulturowy. W przypadku drugiej żony Stanisława Szydłowieckiego jest to obraz św. Zofii ikonograficznie przedstawiony dla niej w bardzo typowy sposób,
tj. w otoczeniu jej trzech córek, symbolizujących wiarę, nadzieję i miłość 60. Nie

W taki sposób pojawienie się Anny z Tęczyńskich komentował Jerzy Kieszkowski, zderzając
to z brakiem biogramu i wizerunku żony Krzysztofa Szydłowieckiego, pochodzącej jednak ze
zdecydowanie mniej znacznej rodziny Targowickich, J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki …, s. XXX.
59
Opieka, jaką Zofia obdarzyła swoich krewnych ma swoje potwierdzenie w zachowanych źródłach. 13 stycznia 1472 r. wraz z braćmi Janem i Piotrem z Goździkowa zobowiązała się do
opieki i utrzymania swojego wuja Stanisława Pleszowskiego i ciotki Anny Kościuszkowej; Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 2, wyd. B. Gorczak, Lwów, 1888,
nr CLXXV, s. 216.
60
F. Sowa, Księga imion i świętych., t. 6, Kraków 2007, s. 254-256.
58
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zapomniano także o zasygnalizowaniu jej pochodzenia, przez umieszczenie
u stóp postaci herbu Łabędź.
Z możnej familii pochodziła także kolejna zaprezentowana w kodeksie
kobieta – Anna, żona Mikołaja Szydłowieckiego, córka wojewody ruskiego,
starosty ruskiego Mikołaja Tęczyńskiego. Według treści kodeksu była to niewiasta piękna i cnotliwa, która wydała na świat dwie córki i trzech synów. Już
pierwsze linijki spełniają powtarzalny wzorzec, określając pochodzenie kobiety,
jej cechy oraz miejsce w domu Szydłowieckich. Następnie podkreślono jej wyjątkową hojność dla kościoła w Szydłowcu przedstawiając wykaz podarowanych na rzecz świątyni przedmiotów. Barbara Miodońska analizująca miniatury Stanisława Samostrzelnika wskazała na dostojną sylwetkę i typowy,
zgodny z obowiązującą wówczas modą strój. Otoczenie, w jakim ją usytuowano odzwierciedla jej dworskie obyczaje i przestrzeń w jakiej funkcjonowała 61.
Według tego wzoru przedstawiono również córkę Jakuba Szydłowieckiego –
Barbarę. I w tym przypadku wyeksponowane zostały związki z potężnym rodem, tym razem Torporczyków. Barbara, żona Spytka z Tarnowa podobnie do
poprzednich dam miała znacznie uposażyć rodzinną świątynię. Zdaniem Barbary Miodońskiej jej portret utrzymany jest typowym renesansowym, dworskim anturażu. U stóp Barbary znajduje się potwierdzenie związków Szydłowieckich z Tarnowskimi, ich herb rodowy - topór.
Biogramy panów Szydłowieckich sporządzono według wspomnianego
wzoru, mającego także szereg cech idealizujących osobę. Każdy z nich rozpoczyna się od przedstawienia postaci. Poza Mikołajem i Krzysztofem prezentacja
zawiera się w przytoczeniu pełnionych godności i urzędów. Jest to forma całkowicie odpowiadająca czasom, w których powstawał kodeks. Zapisy źródłowe
powszechnie potwierdzają identyfikację postaci poprzez wymienienie obok
imienia zajmowanych przez osobę urzędów lub pełnionych funkcji. Tak też
zapewne chciano zaprezentować panów z Szydłowca, tj. przez pryzmat roli,
jaką odgrywali w swoim kraju. Nieco inaczej przedstawiono Krzysztofa
i Mikołaja, rozpoczynając ich biogramy od rozbudowanej formy gloryfikacji.
Wydaje się, iż ten zabieg wiązał się z faktem tworzenia kodeksu w czasie aktywnej działalności braci z Szydłowca. Zapewne chęć przypodobania się fundatorom także odgrywała pewną rolę. W przeciwieństwie bowiem do zmarłych
61

B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika …, s. 92.
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braci, Krzysztof i Mikołaj mogli wpływać na konstrukcję swoich biogramów
lub jako mecenasi liczyć na jednoznacznie pozytywny opis. Zdecydowanie inaczej przedstawia się życiorysy zamknięte w cezury narodzin i śmierci, inaczej
odnoszono się do osób żyjących współcześnie. Pozostałe fragmenty kodeksu
realizowane są zgodnie z przyjętymi zasadami.
Stanisław Szydłowiecki kasztelan radomski, starosta krakowski i iłżecki 62
został zaprezentowany jako rycerz i opiekun. W jego biogramie wyeksponowano głównie relacje z przedstawicielami dynastii Jagiellonów, najpierw
w służbie Kazimierza Jagiellończyka, a następnie jako „educatorem curatoremque (!)” synów królewskich 63. Kolejnym standardowym elementem były
wzmianki natury genealogicznej, tj. posiadane rodzeństwo, małżonki i potomstwo. Zgodnie z podanym wzorem zaprezentowano Jakuba Szydłowieckiego,
kasztelana sandomierskiego, starostę sandomierskiego, łęczyckiego, sochaczewskiego, kazimierzowskiego, krzeszowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego. Autor kroniki określa go następująco: „Vir summe solercie et in augenda
re familiari, qualis ille, alter nullus” 64. Potwierdzeniem tych słów miał być
wkład Jakuba w rozwój rodzinnej świątyni, którą wymurował i uposażył. Był
dworzaninem króla Jana Olbrachta, którego łaskę potrafił sobie zjednać mimo
ataków wielu przeciwników. Poparty autorytetem monarchy wizerunek pobożnego i prawego rycerza dodawał Szydłowieckiemu oczekiwanego splendoru. Nie pominięto także relacji podskarbiego z potężną rodziną Tarnowskich, nawiązanych poprzez ślub córki Jakuba Barbary ze Spytkiem z Tarnowa 65.
Podobnie został przedstawiony Piotr Szydłowiecki, podkomorzy i burgrabia krakowski, krajczy koronny, starosta gostyński i inowrocławski: „Is Vir ita

Szydłowiecki piastował urząd kasztelana radomskiego od roku 1478, wcześniej zaś w latach
1457-1478 był kasztelanem żarnowskim. Starostwo krakowskie król powierzył Szydłowieckiemu po śmierci jego współrodowca Jakuba z Dębna w roku 1490. Źródła, którymi dysponują
badacze nie potwierdzają jednak faktu, iż przekazane mu zostało starostwo iłżeckie, będące wówczas w posiadaniu biskupów krakowskich, M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Stanisław…,
s. 578-582.
63
Liber geneseos…, s. 9.
64
Tamże, s. 10.
65
Tamże, s. 10, tab. 10.
62
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amabatur ab omnibus, sed cumprimis a Rege Alberto et nihilio secius ab aliisregibus Alberti Regis successoribus” 66. W tym jednym zdaniu autor kodeksu
wskazał wiodącą cechę charakteru Piotra, która wyróżniała go wśród innych,
a także określił jego relacje z panującymi Jagiellonami. W biogramie zabrakło
informacji o jego małżonce, Barbarze, córce mieszczanina Erazma Krupki. Powodem przemilczenia tego małżeństwa był zapewne mezalians jaki popełnił
Piotr biorąc sobie za żonę kobietę niższego stanu. Szydłowiecki ze wspomnianego małżeństwa nie doczekał się potomstwa, co ułatwiło autorowi kodeksu
płynne ominięcie niezręcznego faktu 67. W stosunku do Pawła Szydłowieckiego
za najważniejsze uznano jego wykształcenie i zagraniczne studia, nie pominięto
także informacji o jego służbie u boku Zygmunta Jagiellończyka jeszcze jako
księcia głogowskiego 68.
W obszernych biogramach Krzysztofa i Mikołaja wskazywano na wydarzenia rzeczywiście wyróżniające wspomnianych braci. Autor nie mógł pominąć honoru, jakiego dostąpił Krzysztof od Maksymiliana Habsburga poprzez
nadanie mu tytułu barona Rzeszy wraz z przydaniem habsburskiego smoka do
rodowego herbu. Wspominano także jego liczne misje dyplomatyczne. Trzonem biogramu była natomiast jego służba u boku Zygmunta I, od czasów młodzieńczych po objęcie korony 69. W przypadku Mikołaja podkreślano jego
wkład w rozbudowę dzierżonych starostw oraz jego pracę jako podskarbiego
wielkiego koronnego. Autor biogramu nie zapomniał także o udziale Szydłowieckiego w wojnie mołdawskiej u boku króla Olbrachta, co wpisywało się
w obowiązujący topos rycerski 70.
Obraz każdego z prezentowanych Szydłowieckich był bardzo spójny, wyidealizowany i zawierał jasną informację na temat postrzegania danej postaci.
Stanisław Szydłowiecki był twórcą potęgi rodu, przyjacielem i wychowawcą
Jagiellonów, sprawiedliwym sędzią i wypełniającym swoje chrześcijańskie obowiązki darczyńcą rodzinnej świątyni. Jakuba wykreowano jako człowieka niezwykle dbającego o rodzinę i rodzinne gniazdo. Nie było to jednak wskazywanie na prywatę. Poświecenie dla rodziny równoważyła służba u boku króla Jana
66
„Mąż kochany przez wszystkich, a szczególnie przez króla Jana Olbrachta i jego następców”;
Liber geneseos…, s. 14.
67
M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Piotr…, s. 576-578.
68
Liber geneseos…, s. 14
69
Liber geneseos…, s. 11-13.
70
Tamże, s. 15-16.
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Olbrachta i praca na rzecz Królestwa Polskiego. Krzysztof Szydłowiecki według
„Liber geneseos…”. jawi się jako towarzysz Zygmunta I Starego i wybitny polityk szanowany przez zagraniczne dwory. Szczególnie interesujący jest właśnie
ten element. W ramach szlacheckiego państwa, gdzie wywyższanie poszczególnych postaci poprzez nadawanie tytułów wiązało się z powszechnym oburzeniem, Szydłowieccy nie pomijali swoich relacji z obcymi dworami. Wiele mówi
to o charakterze samych bohaterów niniejszego artykułu, ale i o różnicach
w mentalności możnowładczej elity i mas szlacheckich. Piotr Szydłowiecki został zobrazowany jako typowy rycerz, walczący u boku Jagiellonów w obronie
wiary chrześcijańskiej. Marcinowi przydano cechy tworzące z niego niemal
wzór młodości. Śmiały, nieco zbyt pośpieszny, ale dumny i rycerski. Jego przeciwieństwem był Paweł, jedyny uczony w rodzinie. Doktor obojga praw 71,
człowiek dostojny i mądry, gardzący dobrami doczesnymi na rzecz nauki
i służby panującym. Mikołaja zaprezentowano jako budowniczego, człowieka
poświęcającego czas i uwagę na rozwój państwa i potęgi własnej rodziny.
W jego wizerunku łatwo dostrzegalna jest stabilność i stawianie na fundamenty, czego symbolem jest rozwój rodzinnego gniazda i tamtejszej świątyni.
Niewiele miejsce poświęcono Janowi, który najprawdopodobniej z całej rodziny zyskał najmniejszą chwałę i sympatię autora tekstu. Wspomniano o nim
tylko jako o dostojniku, który mimo dużych możliwości wolał pozostawać
w domowym otoczeniu. Uzupełnieniem tych wizerunków są miniatury Stanisława Samostrzelnika, ponownie uwypuklające cechy wspomniane w biogramach 72.
„Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae” to źródło, do którego
warto sięgać, by zrozumieć choć w pewnej mierze mentalność minionej epoki.
Do dziś zaskakuje czytelność tego dzieła i jasność w przekazywanym komunikacie. Mimo całego spektrum symboliki i zawartego kodu kulturowego, dzieło
informuje czytelnika w jaki sposób „powinien” pamiętać o potężnym rodzie
Szydłowieckich. Każda prezentowana tam postać jest niezwykle jednobarwna
panegirycznie wyidealizowana, co niekiedy sprawia nieco negatywne wrażenie.

W rzeczywistości Paweł Szydłowiecki uzyskał jedynie tytuł doktora prawa kanonicznego,
który obronił w Ferrarze 28 IX 1501 roku, co potwierdził ostatnio Stanisław A. Sroka,
S. A. Sroka, Szydłowiecki Paweł…, s. 574-576.
72
Dokładny opis portretów Szydłowieckich autorstwa Stanisława Samostrzelnika przedstawiła
B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika …, s. 79-92.
71
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Kodeks Szydłowieckich miał być ich gloryfikacją, informować o blaskach rodu,
a nie jego cieniach. Podobnie jak dzieło Samostrzelnika, tak i tekst nieznanego
autora dobitnie przekazywały wyjątkową rolę Szydłowieckich w dziejach Królestwa Jagiellonów. Poznając kolejne uzupełnione iluminacjami wybitnego
twórcy życiorysy, można odnieść wrażenie, że dotyczą one panującej dynastii,
nie zaś przedstawicieli możnej małopolskiej rodziny. Trudno dziś domniemywać, jaką rolę odgrywał kodeks w kultywowaniu pamięci o Szydłowieckich,
być może w domu radziwiłłowskim istniała świadomość posiadania tak znacznego dzieła. Bez wnikliwych badań nie da się jednak odpowiedzieć na to pytanie. Jedno, co jest pewne, to fakt, że po wielu wiekach Szydłowieccy żyją
w świadomości badaczy i czytelników ich prac. W dużej mierze ich wizerunek
jest zgodny z tym wykreowanym przez twórców „Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae”. Dzieło spełniło więc swoją rolę zarówno jako nośnik komunikatów międzypokoleniowych, jak i zwyczajny przekaz propagandowy.

Streszczenie
Kreowanie wizerunku, jako forma komunikacji, była i jest jedną z części, składających się na wzajemne relacje międzyludzkie. Na przestrzeni wieków zmieniały się
jedynie cel, technika oraz okoliczności tego rodzaju kreacji. Niniejszy artykuł prezentuje dzieło, stanowiące wyjątkowy przykład komunikacji międzypokoleniowej, której
celem było zbudowanie określonego wizerunku rodziny i utrwalenie go w pamięci potomnych. Dziełem tym jest pochodzący z I poł. XVI w. kodeks, zdobiony iluminowanymi miniaturami autorstwa Stanisława Samostrzelnika, o wiele mówiącym tytule Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae. Kronika rodziny Szydłowieckich h. Odrowąż
stanowi prawdopodobnie najstarszą tego typu prywatną inicjatywę artystyczną, która
łączy w sobie najwyższej jakości sztukę iluminatorską z pełnym humanistycznego panegiryzmu wywodem genealogicznym. Autor postawił sobie za zadanie zarówno prześledzenie dziejów samego kodeksu i okoliczności jego powstania, ale także analizy zawartych w nim obrazów poszczególnych reprezentantów rodziny Szydłowieckich.
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Lokalne problemy
w południowo-wschodniej
Wielkopolsce, a procesy o czary
w XVI-XVIII wieku

Obecnie trudno jest oszacować dokładną liczbę osób posądzonych o kontakty z diabłem, które spłonęły na stosie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.
Mimo tego, iż historycy zajmujący się tym zjawiskiem spierają się co do faktycznej liczby ogółu procesów, najnowsze badania wskazały na 867 przypadków 1 w omawianym okresie.
Procesy o czary w Rzeczypospolitej rozpowszechniły się stosunkowo
późno. Na początku XVI w. jedynie 6% 2 spośród wszystkich znanych przypadków wydanych wyroków dotyczyły czarostwa. Dodatkowo odnosiły się one
raczej do prostych praktyk znachorskich niżeli, jak to miało miejsce w późniejszych stuleciach, kultu diabła i rytuałów satanistycznych z tym związanych 3.
Cały przebieg procesu, jak i wymierzane kary były nader łagodne. Kościół domagał się zaledwie publicznego naznaczenia skazanego i ukazania przez niego
skruchy za popełnione domniemane winy. Z rzadka zdarzały się wyroki z karą
śmierci, które i tak w większości nie były wykonywane 4. Badając omawiany
okres, możemy spotkać oskarżenia takie jak: chęć szkodzenia komuś za pomocą
zatrucia, odebranie krowom mleka czy wywołanie impotencji 5. Brak natomiast
jakichkolwiek wiadomości o kontaktach z diabłem, praktykach seksualnych
z demonami czy wykorzystywaniu magii w celu spowodowania uszczerbku na

M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008, s. 268.
Tamże, s.507.
3
B. Baranowski, Polskie procesy czarownic jako zjawisko społeczno-kulturalne, Łódź 1949, s. 1.
4
Tenże, Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII w., Łódź 1952, s. 16.
5
E. Piotkowski, Czary i czarownice, Warszawa 1970., s. 236.
1
2
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zdrowiu czy śmierci 6. Niewątpliwie związane to jest z pozostałościami wierzeniowymi w gusła i czary pochodzenia słowiańskiego 7. Trzeba również zaznaczyć, że owe procesy były rozpatrywane wyłącznie przed sądami biskupimi 8.
Wyjątkiem były sprawy, w których zostały poszkodowane osoby w skutek materialny, wtedy trafiały one przed sąd świecki, najczęściej miejski 9.
Z końcem XVI w. w państwie polski-litewskim upowszechnił się nowy
sposób prowadzenia procesów o czary; zaczęto czerpać z zachodnich wzorców 10. W procesach z tego okresu zaczyna pojawiać się osoba diabła. To on za
pomocą swoich „wspólniczek” miał wyrządzać szkody. Nadal jednak sprawy
takie pozostawały rzadkością. Procesy występowały w większych miastach
Wielkopolski i Prus Królewskich 11 charakteryzujących się przewagą ludności
niemieckiej lub utrzymujące dobry kontakt handlowy z zachodnim sąsiadem.
To właśnie z północno-wschodniej Rzeszy przywędrowała do nas moda sądzenia o czary 12.
Wiek XVII, a w szczególności pierwsze ćwierćwiecze XVIII w. 13, to apogeum „zarazy”, jakim był zabobon na ziemiach polskich. Szaleństwo wojen,
upadek gospodarczy a co za tym idzie głód, ubóstwo, walka klas, przyczyniały
się do chłonięcia przez ludzi wiary w czarty. Klęski zaczęto tłumaczyć oddziaływaniem sił nieczystych. Dopiero w drugiej połowie wieku XVIII możemy
zaobserwować powolny zanik tego zjawiska, czego przyczynę możemy upatrywać coraz to bardziej widocznych przeobrażeniach mentalnych ludzi związanych z oświeceniem, jak i upowszechnieniem dostępu do edukacji 14.
Badając procesy o czary na ziemiach polskich, można zauważyć, że najintensywniej „walkę z diabłem” prowadziła Wielkopolska i Prusy Książęce.
Z biegiem lat podobne ekscesy rozprzestrzeniły się na Małopolskę 15. W innych

Tamże.
B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce…, s. 17.
8
E. Piotkowski, Czary i czarownice..., s. 236.
9
B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce…, s. 18.
10
Tenże, Polskie procesy czarownic…, s. 1.
11
Tenże, Procesy czarownic w Polsce…, s. 22.
12
E. Piotkowski, Czary i czarownice..., s. 238.
13
B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce…, s. 25.
14
Tamże, s. 26.
15
B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce…, s. 23.
6
7
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dzielnicach Korony wyroki o konszachty z diabłem były rzadkością 16. Na Litwie możemy zaobserwować to zjawisko jedynie w rejonach zamieszkałych
przez katolików, natomiast na ziemiach ze znaczą przewagą ludności prawosławnej lub unickiej procesy o czary praktycznie nie występowały, a jeżeli takowe występowały, odbywały się w zupełnie odmienny, bezkrwawy sposób 17.
Jak już wspomniano w XVI stuleciu tego typu procesy miały miejsce najczęściej w większych miastach, natomiast w wiekach XVII i XVIII sytuacja ta
zdarzała się częściej na wsiach bądź małych miasteczkach, które nie odbiegały
swoją strukturą gospodarczo – kulturową od wsi.
Masowo napływająca do Polski ludność kolonizacyjna z Rzeszy, spowodowała, że wszystkie stosunki prawne regulowano podług ich ojczystego imperatywu. Z czasem zwyczaje ustawowe zaczerpnięte ze wzorców niemieckich,
stały się powszechnie stosowanymi w polskich miastach i wsiach, do tego stopnia, że wywarły one znaczący wpływ na kształtowanie się praw stanowych, którymi de facto rządziła się szachta 18. Powszechnie znane i stosowane w Polsce
było ustawodastwo saskie, zwane „saksonem”. Inne to: „Sądowa ordynacja gardłowa” księstwa Bambergu, czy późniejsza „Konstytucja kryminalna”, zwana
„Karoliną”. Na ich podstawie polscy prawnicy jak Groicki opracowali podręczniki do praktycznego ich użytkowania w sądach polskich 19. Trzeba zaznaczyć,
że większe, zamożniejsze miasta mogły sobie pozwolić na zatrudnienie wykształconych sędziów, natomiast mniejsze aglomeracje miejskie czy wsie królewskie, jak i duchowne, bardzo często posługiwały się ławnikami wybranymi
spośród gromady, którzy nie umieli czytać i pisać 20.
Najwięcej informacji historycznych, opisujących praktykę sądów w stosowaniu przepisów procesowych i materialnego prawa karnego, ukazuje nam
dzieło Jakuba Czechowicza pt.: „Praktyka kryminalna, to jest wzór rozważnego
i porządnego spraw kryminalnych sądzenia według praw przyzwoitych i przystosowanych zdaniem autorów poważnych”, wydane w 1769 r. 21. Rozprawa ta
Według wyliczeń Małgorzaty Pilaszek, liczba procesów o czary w Wielkopolsce w wiekach od
XVI do XVIII to 326 przypadków, co stanowi 37,6 % przypadków w całej Koronie. Na drugim
miejscu znajdują się Prusy Książęce – 183 przypadki. Trzecie miejsce pod względem liczby procesów, bo aż 169 zajmuje Małopolska; M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce…, s. 509.
17
B. Baranowski, Polskie procesy czarownic…, s. 3.
18
J. Putek, Mroki średniowiecza, Warszawa 1985, s.218.
19
Tamże, s.219.
20
Tamże.
21
Tamże, s. 220.
16
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naświetla również tematykę dotyczącą stosowania tortur w procesie karnym.
Przyznanie się oskarżonego do winy było podstawą wydania wyroku bez
względu na to czy nastąpiło to dobrowolnie, czy pod wpływem tortur. Tortury
stosowane w sądach polskich, chodź nie były tak wyrafinowane jak u naszych
zachodnich sąsiadów, wystarczały aby złamać nawet najwytrwalszego człowieka i doprowadzić go do przyznania się do wszystkiego, czego oczekiwali
sędziowie 22. Przygotowany schemat pytań tłumaczy, dlaczego wszystkie zeznania domniemanych czarownic są do siebie w dużym stopniu podobne 23.
Bardzo często procesy o czary miały związek z przeróżnymi lokalnymi
konfliktami społecznymi, jakie miały miejsce we wsiach bądź małych miasteczkach. Łatwo było oskarżyć i pozbyć się znienawidzonego sąsiada. Dochodziło
również do stosowania, tego rodzaju argumentacji jako broni przeciw nielubianemu przez ogół mieszkańców wójta, który po przejściu przez straszliwy
proces kończył żywot na stosie. We władzach miejskich właśnie w taki sposób
pozbywano się opozycji. Sąd złożony z przedstawicieli najbogatszych mieszczan
wyrokował na niewygodnych dla siebie osób, bądź łamał psychicznie skazując
ich żony bądź córki.
Prawo zakazywało stosowania tortur na duchownych i szlachcie. Zwyczajowo natomiast zabraniano torturowania również dzieci poniżej 14 lat i starców powyżej 60 lat oraz ludzi upośledzonych umysłowo. Na początku proszono oskarżonego o dobrowolne przyznanie się
i wyjawienie wszystkiego, co wie. Następnie sadzano go na krześle tortur, w półmroku, by pod
wpływem zastraszenia dobrowolnie wyjawił prawdę. Tortury wykonywano przed południem
i trwały zwykle kilka godzin (mimo, że zalecano, aby nie odbywały się więcej jak jedną godzinę).
Do najczęstszych należały: zaśrubowywanie kciuków, hiszpańskie buty, podwieszanie, rozciąganie, przypalanie. Po wszystkim kat miał za zadanie doprowadzenie więźnia do stanu nadającego
się na ponowne cierpienia. W „Praktyce kryminalnej”, Czechowicz wyróżnił pięć stopni tortur:
1. postraszenie torturami; 2. zaprowadzenie na miejsce tortur; 3. obnażenie delikwenta i związanie; 4. położenie na desce; 5. ciągnięcie. Oskarżeni o czary byli umieszczani w beczkach lub
kłodach, gdzie ręce i nogi zostawały związane razem, przez co nie można było ani stać, ani leżeć.
Prowadziło to do załamania psychicznego, a w najgorszym przypadku do szaleństwa. Chodziło
o to, by czarownica nie miała kontaktu z ziemią, gdyż uznawano, że wtedy może nabrać mocy
danej przez szatana. Na beczki i kłody bardzo często przypinano kartki z napisami, bądź pisano
bezpośrednio na drewnie imiona świętych. Zob.: J. Callejo, Historia czarów i czarownic, Warszawa 2011, s. 166; K. Baschwitz, Czarownice. Dzieje procesów o czary, Warszawa 1999, s. 98;
J. Putek, Mroki średniowiecza…, s. 224-232.
23
Sędziowie, którzy prowadzili proces, zazwyczaj korzystali z gotowego kwestionariusza pytań.
W Polsce taki wzorzec napisany był przez Bartłomieja Groickiego. Zawarł on go w swoim dziele
„Postępku sądów około karania na gardle”. Pytania brzmiały: kiedy i w jakich okolicznościach
oskarżona została czarownicą, jakich sposobów używa do czarowania, czy ma uczniów i uczennice, kiedy i jak często udaje się na sabat i kto tam był. Zob.: M. Pilaszek, Procesy
o czary w Polsce …, s. 205 - 207.
22
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Oskarżenia takie wykorzystywano również w konfliktach pomiędzy dworem a wsią. Chłopi, aby pozbyć się okrutnego dziedzica, sięgali do praktyk magicznych mających na celu uśmiercenie pana, na przykład poprzez zakopywanie przeróżnych przedmiotów w granicach majątku. Oskarżeni przyznawali się
do tego rodzaju czynów, a magiczne rekwizyty po dokonaniu wizji lokalnej
rzeczywiście się odnajdywały. Bardzo często bywało, że znienawidzony dziedzic
wpadał w manię prześladowczą i skazywał na stos dziesiątki mieszkańców wsi.
Czyny takie doprowadzały do całkowitego zaburzenia spokoju i relacji międzyludzkich, gdyż każdy sąsiad mógł być potencjalnym miłośnikiem sił nieczystych.
W księgach miejskich Kalisza możemy doszukać się 6 procesów o czary.
Pierwszy z nich miał miejsce w 1580 r. i dotyczy sprawy dwóch złodziejek,
Zofii z Łekna 24 i Barbary z Radomia, które miały okraść kupców. Oprócz tego
dopuściły się nierządu z mężczyznami, których również ograbiły z pieniędzy.
Czyny te praktykowały na terenie całej zachodniej części Królestwa Polskiego.
Barbara z Radomia podczas procesu i tortur podwieszania, przyznała się do
czarów, jakie stosowała, by pozbawić bydła mleka i szkodzić ludziom na terenie
kilku dworów, w których służyła. Zeznała, że udawała się na sabat z sześcioma
innymi czarownicami, a by latać smarowały się maściami na szyi i pod pachami. Oprócz tego spotykała się z szatanem poprzez lustro wywołując jego
imię i używając do tego rytuału czarnego koguta, noża oraz szczotki. Przyznała
się również do kilkukrotnego dokonywania aborcji. Barbara została skazana na
śmierć. Zofia z Łekna została uniewinniona 25.
W tej sprawie możemy zauważyć, jak osoba, która była oskarżona o kradzież, w prosty sposób poprzez stosowanie tortur przyznała się do używania
magicznych mocy i kontaktów z szatanem. Podczas pławienia oskarżona Barbara wzywała diabła, aby nie pozwolił się jej utopić mówiąc: „Czarcie nie daj
mię jeszcze topić, iż jeszcze będę na tym świecie wojowała i obiecaj mi to,
że nie utonę” 26.

Łekno – wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim w gminie
Wągrowiec.
25
B. Baranowski, Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu, Lublin - Łódź 1951, s. 13-23.
26
Tamże, s. 22.
24
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Cztery lata później Elżbieta z Tyńca została oskarżona o czary po tym, jak
nosiła przy sobie amulety i obmywała swoje bydło wodą z rzeki, co miało sprawić, że krowy dawały więcej mleka. W ostateczności została skazana na wygnanie, co mimo, iż wydaje się łagodną karą, skazywało ją na powolną śmierć
z głodu, gdyż osoba tego typu była całkowicie odtrącana przez inne społeczeństwa 27. Możemy przypuszczać, że oskarżenie spadło na Elżbietę z powodu zazdrości innych mieszkańców, by tej nie powodziło się lepiej od innych.
Kolejna sprawa z 1587 r. dotyczy Małgorzaty z Chmielnika 28, która została oskarżona o czary i kradzież przez swojego pana Pawła Pawłowskiego.
Kobieta ostatecznie została oczyszczona z zarzutu czarostwa, natomiast przyznała się do kradzieży skrzyni należącej do szlachcica. Przyczyną popełnienia
przez nią przestępstwa był fakt, iż dowiedziała się, że Pawłowski nie chce wypłacić jej wynagrodzenia za pół roku pracy na dworze. Małgorzata z Chmielnika została skazana na chłostę 29. W tym procesie widoczny jest konflikt na
linii pan – sługa. Prawdopodobnie szlachcic chciał wykorzystać służącą i ostatecznie pozbyć się jej oskarżeniem o czary. Małgorzata miała na tyle szczęścia,
że nie zastosowano na niej tortur w celu wymuszenia zeznań. W innym wypadku prawdopodobnie sprawa zakończyłaby się niekorzystnie dla domniemanej czarownicy.
W Kaliszu odbył się także proces, który miał miejsce w 1593 r. W jego
trakcie oskarżenia wobec domniemanej czarownicy Apolonii Porwitowej z Glinek 30 wytoczył jej mąż, gdy ta dopuściła się zdrady. Podczas tortur oskarżona
przyznała się do psucia piwa w karczmie, a za swoją nauczycielkę podała Jadwigę Pieczanowską, co najciekawsze, żonę miejskiego kata 31. Powyższy proces
pokazuje w jaki sposób mąż, który został urażony przez swoją żonę zdradą,
w szybki sposób mógł pozbyć się jej oskarżając o czary. Nadto sama Apolonia
wskazując inna kobietę jako domniemaną czarownice skazała ją na uciążliwy
proces i śmierć. Sytuacje takie doprowadzały do masowych egzekucji kilkunastu osób (tzw. proces łańcuszkowy), gdyż każda następna osoba wzięta na tortury wskazywała za namową sądu kolejne.
Tamże, s. 24-26.
Chmielnik – obecnie północno – wschodnia dzielnica Kalisza.
29
Baranowski B., Najdawniejsze procesy…, s. 27-29.
30
Glinki – osada leśna położona w województwie wielkopolskim, powiecie nowotomyskim,
w gminie Miedzichowo.
31
B. Baranowski, Najdawniejsze procesy…, s. 30-38
27
28
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Następną sprawą z Kalisza jest proces kobiet ze wsi Kucharki 32, które zostały skazane i spalone na stosie w 1613 r. Pierwszą oskarżoną była Dorota
z Siedlikowa 33, którą obwiniano za rzucenie czaru na Macieja Gorczyce. Pojmano ją w karczmie, gdzie de facto bardzo często publicznie kłóciła się z poszkodowanym. Podczas tortur przyznała się do czynienia czarów. Stwierdziła,
że wszystkiego nauczyła się od swojej matki i wróżki Serbicy. Wyznała również,
że pomagała ludziom odnaleźć zaginione rzeczy. W tym procederze pomagał
jej diabeł Kacper, który podpowiadał jej wszystko na ucho. Oprócz tego stwierdziła, że nawiedzają ją diabły i poprzez duszenie zmuszają do kontaktów cielesnych. Zapytana o wspólniczki podała swoją przyjaciółkę Magdę Młynarkę,
która również żyła w sporze z wyżej wymienionym Maciejem. Magda natomiast wyznała podczas procesu, że oddała się diabłu Maciejowi w zamian za
poprawę bytu. Inną oskarżoną była Gierusza Klimerzyna, która poddana torturom opalania płomieniem świecy zeznała, że również miała kontakty cielesne
z diabłem. Inne kobiety, którym postawiono zarzut czarostwa opowiadały również, że sypiają z diabłami by poprawić sobie warunki bytowe. W zeznaniach
tak opisywały diabłów: „Ci wszyscy diabli w ręku mieli długie palce u nich
pazury długie ostre czarne, kosmaci byli, używali z nimi póki kur nie zapiał,
a mówili im oddawajcie się nam będziecie się przy nas dobrze miały” 34. Wszystkie czarownice z Kucharek zostały skazane na śmierć i spalone na oczach miejscowej ludności 35. Zaprezentowany proces w interesujący sposób obrazuje jak
drobny konflikt między mieszkańcami wsi, doprowadził do tragedii i śmierci
niewinnych osób.
Kolejny proces związany jest z pożarem miasta Kalisza w 1616 r. Z braku
możliwości odnalezienia jego przyczyny o wywołanie klęski oskarżono Reginę
Dereciową ze Stawiszyna 36. Oprócz wzniecenia pożaru, domniemaną czarownicę posądzano o utrzymywanie znajomości z Maruszą, którą spalono kilka
miesięcy wcześniej za odprawianie czarów. Oskarżona była znana w okolicy
z leczenia dzieci, choć nie wszystkie jej praktyki były skuteczne i kilkoro z nich
32
Kucharki – wieś położona w województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim w gminie
Gołuchów.
33
Siedlików – wieś położona w województwie wielkopolskim, powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów.
34
B. Baranowski, Najdawniejsze procesy…, s. 52.
35
Tamże, s. 39-55.
36
Stawiszyn – miasto gminne położone w województwie wielkopolskim, powiecie kaliskim.
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zmarło. Podczas tortur Dereciowa przyznała się, że czarostwa nauczyła się od
wróżki z Cholowa oraz Jagnieszki Korabskiej. Została osądzona i spalona na
stosie w tym samym roku 37. W taki sposób mieszkańcy miasta i okolic wyładowali swoje emocje po pożarze na niewinnej znachorce.
Kolejnym przykładem procesu na linii wieś – dwór jest proces z 1775
roku w Doruchowie 38. Uznawany jest przez większość historyków za ostatni
tego typu proces na ziemiach polskich. Do oskarżenia 14 kobiet o czary, przyczyniła się żona dziedzica Doruchowa, Skrzetuskiego, która doznała zakażenia
palca zwanym postrzałem, a na jej głowie pojawił się kołtun. Gdy żadna medyczna pomoc nie przyniosła skutku, udano się do pobliskiej znachorki, która
widząc szlachciankę stwierdziła, że choroba wywołana była przez tzw. cioty,
czyli czarownice. Wymieniła również imię jednej z nich – Dobry. Rozpoczęło
to falę różnego rodzaju oskarżeń kobiet we wsi, od zadania choroby dziedziczce
po sprzedawanie zaklętych w gruszki myszy do odbierania mleka krową czy
powodowanie klęsk żywiołowych. Mimo znalezienia przyczyny choroby,
Skrzetuska zmarła a jej mąż postradał zmysły i wyjechał do rodzinnego Żytniowa. Oskarżone kobiety były najczęściej zamożniejszymi chłopkami ze wsi
bądź wyróżniały się w jakiś sposób z ogółu mieszkańców wsi. W tym procesie
możemy doszukać się bezmyślnego szaleństwa jakie ogarnęło poszkodowaną
dziedziczkę, która doszukiwała się w mieszkańcach wsi powodu swojej choroby. Warto dodać, że pozbyto się kobiet, które były tzw. „igłą w oku” miejscowych, czyli po prostu doprowadzały do licznych konfliktów międzysąsiedzkich lub nie cieszyły się dobrą reputacją. Inną kategorią posądzonych w Doruchowie o czary stanowiły osoby, którym dobrze się powodziło, co powodowało
zazdrość innych mieszkańców. Oczywiście ich zdaniem dobrodziejstwa te domniemane czarownice miały otrzymać w zamian za współpracę z diabłem 39.
Proces w Doruchowie był ostatnim procesem o czary w południowo
wschodniej Wielkopolsce. Uważa się również, że dzięki temu zdarzeniu uchwalono w następnym roku (1776) konstytucje sejmową „Konwikcyje w sprawach

B. Baranowski, Najdawniejsze procesy…, s. 56-66.
Doruchów – wieś gminna położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim.
39
X. A. W., „Relacya naocznego świadka o straceniu razem 14stu mniemanych czarownic
w drugiej połowie 18go wieku”, w: „Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych
Wiadomości”, R. II, t. 1, nr 16 – 18, 1835, s. 126-127, 134-135, 138-139.
37
38
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sejmowych”, która zabraniała stosowania tortur oraz skazywania na śmierć ludzi posądzonych o czary, a dla uczczenia tego wydarzenia król Stanisław August nakazał wybić pamiątkowy medal z napisem: „Mękami wyciągać zawsze
wątpliwe wyznania zbrodni, pociągać do sądu obwinionych o rzekome związki
z mocą szatańską zakazał sejm roku 1776 na wniosek Króla Stanisława Augusta” 40.
Polowanie na czarownice bez wątpienia było wymierzone w kobiety
i w jakimś stopniu powodowało utrzymanie stabilności wierzeniowej w społeczeństwie i zwiększenie bojaźni bożej. Oprócz tego procesy te budowały autorytet sądów. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że większość procesów było
spowodowane lokalnym konfliktem bądź wydarzeniem, większym jak chociażby pożar miasta, jak i mniejszym, gdzie przykładem może być małżeńska
zdrada. Po spaleniu oskarżonej osoby na stosie, wśród mieszkańców rodziło się
uczucie ulgi i poczucie bezpieczeństwa, przeminięcie zagrożenia. Uważano, że
pozbywając się potencjalnej czarownicy, wszelkie niebezpieczeństwa, klęski czy
żywioły nie będą nawiedzały miejscowości, w której ujawniono działanie czarownic.

Streszczenie
Procesy o czary w Rzeczypospolitej upowszechniły się w XVII oraz pierwszej połowie XVIII w. W 1776 r. na wniosek Króla Stanisława Augusta zakazano przeprowadzania rozpraw oraz karania kobiet podejrzanych o odprawianie czarów.
Artykuł Lokalne problemy w południowo-wschodniej Wielkopolsce, a procesy o czary
w XVI-XVIII wieku to meritum wiedzy o zaczątkach oraz przyczynach oskarżeń o uprawianie magii, a także o przebiegu przesłuchań oraz egzekucji na kobietach oskarżonych
o kontakty z diabłem na terenie Polski. Autor odwołuje się do kilku procesów o czary,
które zostały zapisane na kartach ksiąg miejskich Kalisza oraz domniemanego ostatniego procesu na ziemiach polskich, który miał się odbyć w Doruchowie, w południowej Wielkopolsce. Przykłady owych procesów były spowodowane lokalnymi konfliktami, tragicznymi zdarzeniami, których sprawców społeczeństwo, słusznie lub nie,
chciało obwinić i ukarać, dla poczucia spokoju i równowagi osób poszkodowanych
oraz świadków procesów.

40

S. Wrzesiński, Wspólniczki szatana. Czarownice na ziemiach polskich, Warszawa 2006, s. 60.
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Komunikacja i jej aspekty informacyjne
w działalności nuncjuszy apostolskich
w Rzeczpospolitej (XVI - XVII w.) 1

Poszukiwanie rzetelnej wiadomości politycznej było w XVI stuleciu
jednym z głównych powodów powstania sieci stałych misji dyplomatycznych
przy europejskich dworach 2. W zakresie rozpowszechnienia komunikacji
międzypaństwowej, waga systemu informacji zagwarantowanego przez sieć
stałych ambasad była ogromnym przełomem. W Europie późnośredniowiecznej, cyrkulacja wiadomości odbywała się bowiem bez zachowania ciągłości
kontaktów. Od połowy XVI stulecia sytuacja diametralnie zmieniła się, a sieć
nowożytnej dyplomacji zagwarantowała bogaty obieg informacji, dzięki któremu możliwa była komunikacja polityczna nie tylko z ośrodkami władzy, ale
również z odległymi prowincjami. Rozwinęła się również praktyka wzajemnej
wymiany wiadomości pomiędzy poszczególnymi ambasadorami, a także korespondencji o charakterze prywatnym, prowadzonej z krewnymi lub z protektorami politycznymi dyplomatów 3. Celem poniższego artykułu będzie przeanalizowanie aspektów komunikacyjnych w działalności nowożytnej służby
dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
drugiej połowy XVI i XVII w., na podstawie korespondencji nuncjuszy apostolskich i urzędników papieskiego Sekretariatu Stanu.
Jednym z prekursorów w zakresie organizacji stałych misji dyplomatycznych przy dworach katolickiej Europy, obok innych państw włoskich, stała

Artykuł powstał dzięki badaniom prowadzonym w ramach projektu Sonatina 2, nr 2018/28/
C/HS3/00176, zatytułowanego „Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana
Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1660-1669)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
2
A. Tallon, L’Europa del Cinquecento. Stati e relazioni internazionali, Roma 2013, s. 195-196.
3
Tamże, s. 198.
1
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się właśnie Stolica Apostolska. Hybrydowy, religijno-świecki charakter nowożytnego Państwa Kościelnego wymusił utworzenie systemu instytucji gwarantujących i kontrolujących utrzymanie centralności Rzymu w życiu religijnym (i nie tylko) ówczesnej Europy, jakimi były nuncjatury apostolskie.
Wobec braku realnej siły finansowej i militarnej, realizację nowożytnej wersji
papieskiego uniwersalizmu umożliwiła właśnie rozwijająca się sieć dyplomatyczna 4. Dzięki niej, po wyjściu papiestwa z kryzysu awiniońskiego, mogło
się ono aktywować na arenie stosunków międzynarodowych, uzyskując możliwość podejmowania własnej inicjatywy politycznej 5. Amerykański klasyk historii dyplomacji Garret Mattingly określił tą taktykę „desperacką improwizacją” (ang. desperate improvisation) 6.
Słowo nuncjusz w łacinie średniowiecznej oznacza osobę przekazującą
nowinę 7. W wyniku rozwoju nowożytnych stosunków dyplomatycznych, po
1530 r., określenie nuntius występuje już prawie wyłącznie w tytulaturze
posłów papieskich 8. Warto więc zauważyć, iż już na poziomie etymologicznym, podkreślona została ogromna rola komunikacyjnej i informacyjnej
działalności nuncjuszy apostolskich w nowożytnej Europie.
Nie inaczej było w Rzeczypospolitej, gdzie informacja polityczna stała się
wartością centralną, a jej zdobywanie podstawowym zadaniem dla nuncjusza
apostolskiego. Dyplomaci papiescy czerpali wiadomości z rozmaitych źródeł,
począwszy od senatorów i urzędników przebywających na dworze, dworzan
królewskich, poprzez opozycjonistów, a także lokalny kler. O mechanizmach
gromadzenia informacji przez nuncjuszy świadczą powtarzające się w korespondencji czasowniki, takie jak: „ho visto” – widziałem, „ho inteso” – dowiedziałem się, „ho avuto avviso certo” - otrzymałem wiarygodną wiadomość 9,
M. F. Feldkamp, La diplomazia pontificia. Da Silvestro I a Giovanni Paolo II: un profilo, Milano
1998, s. 14; L. Bély, L'art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne. XVIe-XVIIIe
siècle, Paris 2007, s. 21.
5
M. T. Fattori, Per una storia della curia romana dalla riforma sistina, secoli XVI-XVIII, “Storia
del cristianesimo”, nr 35, 2014, s. 51.
6
G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, London 1965, s. 155.
7
I. Cardinale, Le Saint-Siège et la diplomatie: aperçu historique, juridique et pratique de la diplomatie pontificale, Paris 1962, s. 93; H. D. Wojtyska, Papiestwo – Polska 1548-1563, Lublin
1977, s. 22-23.
8
H. D. Wojtyska, Papiestwo – Polska..., s. 25.
9
V. Dal Portico do G. F. Commendone, Raszyn 9 VII 1572, Archivio Segreto Vaticano, (dalej:
ASV), Segr. di Stato, Pol. 6, k. 118r.
4
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„sono stato avvisato di buon luogo” – zostałem powiadomiony z dobrego
źródła 10. Nie można zapominać ponadto o autopsji jako o jednej z podstawowych form zdobywania informacji.
Nuncjuszem, który w sposób szczególny angażował się osobiście w życie
polityczne Rzeczypospolitej (i przysporzył sobie tym samym wielu nieprzyjaciół) był Annibale Di Capua, przybywający w państwie polsko-litewskim
w latach 1587-1591. W okresie bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego
opisywał on w swojej korespondencji między innymi podróż wywiadowczą do
kardynała Andrzeja Batorego oraz do biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego 11. Relacjonował również swój przedelekcyjny pobyt w Warszawie,
podczas którego odbywał wizyty u senatorów i zbierał wszelkie możliwe
informacje dotyczące nadchodzącej elekcji 12. Annibale Di Capua brał również
aktywny udział w tzw. „sejmie pacyfikacyjnym” oraz próbował zaangażować
się w powierzone legatowi Ippolitowi Aldobrandiniemu negocjacje będzińskobytomskie. Wobec spotkania Zygmunta III Wazy z ojcem Janem III w Rewlu,
nuncjusz był oficjalnie wezwany przez Sykstusa V do towarzyszenia młodemu
królowi w tym wydarzeniu 13.
Dyplomaci papiescy musieli umiejętnie budować własne stronnictwo,
oparte najczęściej na dostojnikach kościelnych, ale nie tylko. Niezbędnym było
posiadanie znakomitych kontaktów pośród wszystkich senatorów katolickich.
Próby utworzenia wspólnego frontu politycznego polskiego episkopatu i świeckich senatorów katolickich, wobec poważnych sił stronnictwa innowierczego,
podejmował na przykład legat Giovanni Francesco Commendone 14. Okazje
do nawiązywania znajomości pojawiały się najczęściej na gruncie towarzyskim,
podczas różnego rodzaju uczt i uroczystości dworskich. Urok osobisty stanowił
V. Lauro do T. Gallio, Warszawa 16 VI 1576, w: Acta Nuntiaturae Polonae (dalej: ANP),
vol. 9/2, Vincentius Lauro (1572-1578), ed. M. Korolko, H. D. Wojtyska, Roma 1999, s. 319;
V. Lauro do T. Gallio, Wrocław 22 VIII 1576, w: T. Wierzbowski, Vincent Laureo, évêque de
Mondovi, nonce apostolique en Pologne, 1574-1578, Varsovie 1887, s. 469; V. Lauro do T. Gallio, Wrocław 5 IX 1576, T. Wierzbowski, Vincent Laureo..., s. 472.
11
A. Di Capua do A. Montalto, Warszawa 31 III 1587, Biblioteca Apostolica Vaticana (dalej:
BAV), Chigi M II 43, k. 235-236.
12
A. Di Capua do A. Montalto, Warszawa 31 III 1587, w: H. Biaudet, Les origines de la candidature de Sigismond Vasa au trône de Pologne en 1587, Helsinki 1918, s. 72-74.
13
A. Di Capua do A. Montalto, Warszawa 9 VII 1589, w: J. W. Woś, Fonti per la storia della
nunziatura polacca di Annibale di Capua (1586-1591), Trento 1992, s. 198.
14
W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka: dzieje bezkrólewia 1574-1575, Kraków 1878, s. 38.
10
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fundamentalną cechę dobrego ambasadora, za nim szła również ogłada towarzyska i szeroki gest, a także poszanowanie miejscowego obyczaju. Niezwykle
istotne były również umiejętności oratorskie dyplomatów, ich zdolność do
analizy psychologicznej czołowych postaci w państwie, a także siła perswazji 15.
Nie zawsze nastawienie dostojników państwowych było w stosunku do
dyplomatów papieskich życzliwe. Przede wszystkim środowisko różnowiercze
odnosiło się do nuncjuszy z głęboką rezerwą. Obawiając się o zbytni wzrost
wpływów katolickich w Rzeczypospolitej, protestanci chętnie doprowadzali do
ograniczania kontaktów politycznych papieskich ambasadorów oraz do wzbudzenia pośród szlachty nieufności w stosunku do nich.
Świat dyplomacji był światem słowa pisanego. Centralność korespondencji była nieunikniona w społeczeństwie nowożytnej Europy, gdzie system
stosunków międzynarodowych przyspieszał i nabierał cech nowoczesnych.
Z drugiej strony, czas i przestrzeń wciąż stanowiły ogromną barierę dla
działania dyplomacji, w szczególności w przypadku aspirującego wciąż do uniwersalizmu papiestwa, dążącego do utrzymywania ścisłych kontaktów z wszystkimi zakątkami katolickiej Europy 16.
Językiem obowiązującym dla dyplomacji papieskiej, już od czasów
pontyfikatu Pawła III (1534-1549), był włoski 17. List o charakterze raportu
składał się z dwóch części. Pierwsza, oficjalna, zawierała ogólnikowe informacje
dotyczące przepływu korespondencji, aktualnych wydarzeń dotyczących
funkcjonowania nuncjatury oraz ewentualnych załączników do listu. Jej
charakter był dość skrótowy i niewiele mówiący czytelnikowi. Tego typu listy
określane są w źródłach jako lettere piane. Druga część korespondecji, lettere
S. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław-Warszawa 1971, s. 103; A. Tallon,
Les missions de paix de la papauté au XVIe siècle, w: Guerres et paix en Europe centrale aux époques
moderne et contemporaine. Mélanges d’histoire des relations internationales offerts à Jean Bérenger,
red. D. Tollet, Paris 2003, s. 174; M. A. Visceglia, Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili
e religiosi tra le due corti, Roma 2010, s. 51, 91.
16
C. Rosso, Burocrazia, fiscalità, diplomazia, w: Storia d'Europa e del Mediterraneo. Dal Medioevo
all'età della globalizzazione. 5. Età moderna (secoli XVI-XVIII), vol. 12, Popoli, stati, equilibri di
potere, a cura di R. Bizzocchi, Roma 2013, s. 21. Autor, mówiąc o problemie komunikacji
w monarchii światowej, ma tutaj na myśli Hiszpanię, ale ten sam sens można odnieść do aspirującej do uniwersalizmu monarchii papieskiej.
17
H. D. Wojtyska, Papiestwo – Polska…, s. 163, 204-205; W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczpospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce, XVI i XVII w., Warszawa 1992,
s. 80-81.
15
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cifrate, była opcjonalnym tekstem szyfrowanym, załączanym do pliku lettere
piane. Zawierała ona informacje o charakterze poufnym. Lettere cifrate były
rozszyfrowywane w Kurii rzymskiej przez specjalnego urzędnika - segretario di
cifra lub w kancelarii nuncjusza. Szyfry ustalano przed wyruszeniem danego
dyplomaty na misję. Miały one najczęściej w całości charakter liczbowy.
Można napotkać również listy szyfrowane częściowo, w których dla określenia
danych postaci używano na przykład specjalnych pseudonimów 18. Zdarzało
się, jak w przypadku legata Commendone’go, iż dyplomaci papiescy sami
prośli o wysyłanie im instrukcji szyfrowanych, by nie narażać się na ryzyko
przejęcia listów i nadszarpnięcia własnego autorytetu poprzez odkrycie przez
niepowołanych ewentualnych stronniczych działań 19. Innym razem, to z Rzymu wychodziły napomnienia, aby nuncjusze w ważnych sprawach szyfrowali
swoje listy 20. W Archiwum Watykańskim, w dziale Sekretariatu Stanu,
znajduje się wiele tomów w całości zapisanych kodem liczbowym. Trudność
badawcza polega na tym, iż deszyfracje wielu listów nie zachowały się w zbiorach watykańskich. Rozszyfrowanie oryginałów jest pracochłonne i niełatwe,
mimo iż istnieją prace wyjaśniające mechanizm ich odczytu. Rozczytanie tej
nieznanej korespondencji jest niezwykle ważne dla lepszego poznania stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej 21.
Oprócz szyfru, inną metodą kamuflowania mogących wzbudzać podejrzenie treści korespondencji było po prostu jej niszczenie. Spalenie wszystkich
listów o niebezpiecznej dla papieskiego autorytetu treści, a szczególnie deszyA. Tallon, L’Europa del Cinquecento…, s. 201. O szyfrach w dyplomacji papieskiej por.
A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, Freiburg 1894, s. 16, 20-22;
A. Meister, Die Geheimschrift im Dienste der päpstlischen Kurie, Paderborn 1906; L. Karttunen,
Chiffres diplomatiques de nonces en Pologne vers la fin du 16e siècle, Helsinki 1911; A. C. Leighton,
A Papal Cipher and the Polish Election of 1573, “Jahrbucher fuer Geschichte Osteuropas”, 17,
1969; tenże, Further information on a Papal Cipher of 1573 (Polish election), tutaj podobnie
“Jahrbucher fuer Geschichte Osteuropas”, 19, 1971.
19
G. F. Commendone do T. Gallio, Sulejów 27 IX 1572, w: Uchańsciana, czyli zbiór dokumentów wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, legata urodzonego, Królestwa Polskiego prymasa i pierwszego księcia, vol. 4, Poselstwa papieskie w Polsce,
1560-1581. Różne dokumenty z lat 1534-1592, red. T. Wierzbowski, Warszawa 1892, s. 45-46.
20
A. M. Graziani do A. Di Capua, Rzym 10 I 1587, ASV, Segr. di Stato, Pol. 23, k. 29, ten
sam list: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Teki Rzymskie (dalej: BNPAUiPAN,
TR) 42, k. 62.
21
Przykłady tomów, zawierających listy szyfrowane, bez załączonych deszyfracji: ASV, Segr.
di Stato, Germ. 9; ASV, Segr. di Stato, Germ. 83; ASV, Segr. di Stato, Pol. 24.
18
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fracji, zostało zlecone kardynałowi Commendone po zakończeniu jego misji
w Rzeczypospolitej podczas pierwszego bezkrólewia 22.
O zapotrzebowaniu Stolicy Apostolskiej na informację, przypominano
nuncjuszom przy każdej możliwej okazji, szczególnie w obliczu najważniejszych wydarzeń politycznych i kościelnych. Tak też pod koniec rządów Zygmunta Augusta, nuncjusz Vincenzo Dal Portico, otrzymał papieskie instrukcje, aby „dokonać wszelkich starań, aby poznać preferencje monarchy, biskupów oraz świeckich, którzy wezmą udział w elekcji. Należy również zgłębić,
kto i z jakich powodów został wysłany przez króla na dwory zagraniczne,
a także kto z zagranicy przyjechał do króla” 23 oraz „zachować uważność, tak
aby dowiedzieć się, co mówi się na temat sukcesji w królestwie, a także kto
z sąsiednich książąt zamierza kandydować” 24.
W raportach bynajmniej nie dominowały kwestie religijne. Listy dyplomatów papieskich stanowiły swoistą kronikę towarzyską, informowały o posunięciach poszczególnych stronnictw, ilustrując zagadnienia polityki wewnętrznej i zewnętrznej, a także rozgrywek personalnych najwyższego szczebla.
Oprócz tego często powtarzały się tu zagadnienia administracyjno-kościelne,
sprawy dotyczące przyznawania beneficjów i urzędów, a także organizacji życia
zakonnego 25.
W instrukcjach dla nuncjuszy często naciskano na szczegółowość relacji 26,
a także na jej regularność 27. Często pojawiało się zniecierpliwienie ze strony
Kurii oraz apele o przesłanie aktualnych raportów 28. Niejednokrotnie zabieT. Gallio do G. F. Commendone’go, Rzym 29 VIII 1573, ASV, Segr. di Stato, Pol. 172,
k. 108-109r.
23
Farete ogni diligenza per intender l'inclinatione cosi del Re, come degli ecclesiastici, et secolari che
hanno parte nella elettione. Usarete parimente diligenza per sapere che huomini, et per qual causa
siano mandati dal Re ad altri Principi, e da altri Principi al Re.; Instrukcja dla Dal Portico, Rzym
1568, ASV, Misc. Arm. II 82, k. 217v.
24
Starà vigilante per intendere quel che si parli della succession di quel Regno, et chi vi attende de
i Principi vicini; Instrukcja dla Dal Portico, Rzym 1568, ASV, Misc. Arm. II 82, k. 493r.
25
H. D. Wojtyska, Papiestwo – Polska…, s. 207; W. Tygielski, Źródła informacji papieskich
dyplomatów, w: Nuncjatura Apostolska w Rzeczpospolitej, red. T. Chynczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 79, 86-88.
26
A. M. Graziani do A. Di Capua, Rzym 21 III 1587, ASV, Segr. di Stato, Pol. 23, k. 64.
27
A. Montalto do A. Di Capua, Rzym 31 X 1587, ASV, Segr. di Stato, Pol. 23, k. 113r;
A. Montalto do A. Di Capua, Rzym 2 III 1588, ASV, Segr. di Stato, Lett. Principi 151, k. 355v.
28
G. Rospigliosi do G. Marescottiego, Rzym 9 II 1669, ASV, Segr. di Stato, Pol. 82, k. 94v95r.
22
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gano u dyplomatów o bezpośredni udział w najważniejszych wydarzeniach 29.
Szczególnie istotne było bieżące informowanie Stolicy Apostolskiej w czasie
newralgicznym dla polityki Rzeczypospolitej: wobec konfliktów zbrojnych,
obrad sejmowych oraz bezkrólewi. W obliczu śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego papieski nepot, kardynał Paluzzo Paluzzi-Altieri wielokrotnie
apelował do ówczesnego nuncjusza Francesco Buonvisiego o szczegółowe informacje dotyczące sytuacji wewnętrznej kraju podczas interregnum, pretendentów do korony, ich wad oraz zalet 30.
Nuncjusze w odpowiedzi niejednokrotnie zaświadczali o swoim zaangażowaniu w działalność informacyjną. „Nie omieszkam wypełnić poleceń Waszej Najjaśnieszej Mości, dotyczących informowania o rzeczach, o których do
mnie napisano, oraz tego, co ja piszę do innych” – pisał w 1575 r. nuncjusz
Vincenzo Lauro 31. Otrzymanie komunikatów o ważnych sprawach, szczególnie tych, które cieszyły Stolicę Apostolską, spotykało się z wyrazami podziękowania i uznania za zdolności polityczne danego dyplomaty 32. Informacje
zwrotne dla nuncjuszy zawarte były w kolejnych instrukcjach. Interesującym
przykładem mogą być wytyczne przekazane nuncjuszowi Buonvisiemu,
dotyczące elekcji 1674 r. Najważniejszym zadaniem dla papieskiego dyplomaty
było wówczas szczegółowe informowanie Stolicy Apostolskiej o wydarzeniach
bezkrólewia, zaprezentowanie pretendentów do korony i realnych szans na ich
wybór, obrona praw królowej wdowy Eleonory, dążenie do elekcji katolika
zdolnego do podjęcia wojny z Turcją oraz podjęcie się mediacji w razie ewentualnych konfliktów wewnętrznych 33.

P. Paluzzi-Altieri do F. Buonvisiego, Rzym 24 III 1674, w: Francesco Buonvisi, Nunziatura
a Varsavia, vol. 1, red. F. Diaza i N. Carranzy, Roma 1963, s. 471.
30
P. Paluzzi-Altieri do F. Buonvisiego, Rzym 9 XII 1673, w: Francesco Buonvisi..., vol. 1, s. 411412; P. Paluzzi-Altieri do F. Buonvisiego, Rzym 16 XII 1673, ASV, Segr. di Stato, Pol. 183,
k. 247v.
31
Io non mancherò di osservar l’ordine di Vostra Signoria Illustrissima circa il fatto d’avvertirla delle
cose, scritte a me e che io scrivo ad altri; V. Lauro do T. Gallio, Warszawa, 16 VII 1575,
w: T. Wierzbowski, Vincent Laureo…, s. 226.
32
A. Montalto do A. Di Capua, Rzym 7 I 1589, ASV, Segr. di Stato, Pol. 23, k. 296r, ten sam
list: ASV, Segr. di Stato, Lett. Principi 151, k. 376v-377r.
33
J. Wesołowski, L'attività del Nunzio Francesco Buonvisi, nunzio straordinario, poi ordinario
presso il re di Polonia nella seconda metà del XVII secolo: (1672-1675). Studio storico-giuridico,
Roma 1979, s. 20-21.
29
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W przypadku, kiedy przez dłuższy okres czasu do Rzymu nie docierały
raporty od danego nuncjusza, w Kurii pojawiało się zaniepokojenie. Zdarzało
się, iż papieski Sekretariat Stanu podejrzewał swoich dyplomatów o sekretną
działalność w imię prywaty lub cudzych interesów. Tak było w przypadku Vincenzo Dal Portico czy Annibale Di Capua. Nie zawsze wierzono bowiem
wymówkom nuncjuszy oraz tłumaczeniom, dlaczego listy nie docierały na czas
do adresata 34.
Korespondencja, kierowana z Rzeczypospolitej do Rzymu w XVI w.,
przekazywana była zazwyczaj tradycyjną drogą pocztową wiodącą przez
Wiedeń i Wenecję, przy pośrednictwie zaufanych kupców kursujących pomiędzy Rzeczpospolitą i Italią. Niezwykle ważnym elementem systemu komunikacji dyplomacji papieskiej w państwie polsko-litewskim była wówczas krakowska rodzina kupiecka Montelupich. To o ich kurierów opierał swoje
przesyłki legat Giovanni Francesco Commendone, nuncjusz Vincenzo Lauro,
a później także Annibale Di Capua 35. Jako przekaźników informacji
wykorzystywano jednak najróżniejsze osoby. Bardzo często byli to kupcy, także
pochodzenia żydowskiego 36. Zdarzało się, iż nuncjusze wykorzystywali jako
posłańców członków własnego orszaku 37. Posługiwano się również pośrednictwem pocztów zaprzyjaźnionych dygnitarzy. Vincenzo Lauro korzystał
na przykład z usług posłańców Olbrachta Łaskiego 38. Dyplomaci papiescy
w Rzeczypospolitej, wysyłając swą koresponencję do Rzymu, regularnie korzystali też z pośrednictwa nuncjuszy wiedeńskich i weneckich. W XVII w., po
pogorszeniu się stosunków politycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a WeneA. Montalto do A. Di Capua, Rzym 30 IV 1588, ASV, Segr. di Stato, Pol. 23, k. 226r, ten
sam list: ASV, Segr. di Stato, Lett. Principi 151, k. 368v.
35
W. Staniewski do G. F. Commendone’go, Stężyca 15 V 1575, ASV, Segr. di Stato, Pol. 1a,
k. 238v-240r; V. Lauro do T. Gallio, Wrocław 4 I 1577, w: T. Wierzbowski, Vincent Laureo…,
s. 492; F. Sega do A. Di Capua, Praga 2 II 1587, ASV, Segr. di Stato, Pol. 25, k. 326r; A. Di
Capua do A. Tęczyńskiego, Warszawa 21 V 1587, ASV, Segr. di Stato, Pol. 28, k. 93. Por.
E. Dubas-Urwanowicz, Działalność polityczna Hannibala z Kapui w bezkrólewiu po śmierci Stefana Batorego, w: Nuncjatura Apostolska…, s. 154.
36
A. Di Capua do D. Azzoliniego, Kraków 14 II 1587, w: Listy Annibala z Kapui, arcy biskupa
neapolitánskiego, ... o bezkrólewiu po Stefanie Batorym i pierwszych latach panowania Zygmunta
IIIgo, red. A. Przezdziecki, Warszawa 1852, s. 17; A. Di Capua do D. Azzoliniego, Kraków 18
II 1587, tamże, s. 28-29.
37
V. Lauro do T. Gallio, Warszawa 27 I 1576, w: T. Wierzbowski, Vincent Laureo…, s. 346.
38
V. Lauro do T. Gallio, Wrocław 9 VII 1576, tamże, s. 449.
34
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cją, droga pocztowa z Rzeczypospolitej do Rzymu wiodła przez Kraków, Pragę,
Wiedeń, Innsbruck i Weronę. Okazjonalnie, odmianami tego wariantu były
trakty przez Wrocław lub ewentualnie przez Wenecję 39.
Rzadziej, w wyjątkowo ważnych sprawach, raporty przekazywane były
poprzez konnych kurierów, którzy podróżowali zarówno za dnia, jak i w nocy 40. Byli oni zdecydowanie szybsi od tradycyjnej poczty. Legat Commendone
posłał na przykład do Rzymu specjalnego posłańca z wiadomością o wyborze
na króla Henryka Walezego 41. Nuncjusz Galeazzo Marescotti informował natomiast tą drogą o abdykacji Jana Kazimierza 42.
Czas przepływu listów z Krakowa do Rzymu wynosił około czterech
tygodni, tak więc, jak obliczył Wojciech Tygielski, nuncjusze musieli oczekiwać na odpowiedź z Kurii odpowiednio około ośmiu tygodni w Krakowie,
dziesięciu w Warszawie i czternastu w Wilnie 43. Mimo ogromnego postępu
w przepływie informacji, wiele czynników wciąż znacznie utrudniało komunikację dyplomatyczną. Zaliczały się do nich wojny, epidemie, kwarantanny
miast, wezbrane rzeki i powodzie, a także bandyckie ataki przeprowadzane na
gościńcach 44. Najlepszym rozwiązaniem na wszystkie te przeciwności było
wysyłanie większej ilości kopii. Spedycja duplikatów była utartym zwyczajem;
często zdarzały się potrójne, a nawet poczwórne kopie. Wysyłane były one różnymi drogami, co znacznie zwiększało prawdopodobieństwo dotarcia któregoś

39
H. D. Wojtyska, Papiestwo – Polska…, s. 204; W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczypospolitej…,
s. 76; H. D. Wojtyska, Avvisi jako szczególny gatunek informacji gromadzonej przez papieską służbę
dyplomatyczną w Polsce XVI i XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 42, 1998, s. 55.
40
E. Rodocanachi, Les couriers pontificaux du quatorzième au dixseptième siècle, „Revue d’histoire
diplomatique”, 26, 1912, s. 392-401.
41
G. F. Commendone do T. Gallio, Skierniewice 13 V 1573, ASV, Segr. di Stato, Pol. 3,
k. 211.
42
G. Rospigliosi do G. Marescottiego, Rzym 6 X 1668, ASV, Segr. di Stato, Pol. 182, k. 185v186.
43
H. D. Wojtyska, Papiestwo – Polska…, s. 204; W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczpospolitej…,
s. 76-78. Więcej na temat usług pocztowych na rzecz służby dyplomatycznej w nowożytnej
Europie: E. J. B. Allen, Post and Courier Service in the Diplomacy of Early Modern Europe, Hague
1972.
44
O trudnościach w przesyłaniu korespondencji: G. F. Commendone do T. Gallio, Sulejów 20
VIII 1572, w: Uchańsciana, vol. 4, s. 39-40; A. Di Capua do A. Montalto, Borzęcin 9 XII 1587,
BNPAUiPAN, TR 42, k. 161; A. Montalto do A. Di Capua, Rzym 19 XII 1587, ASV, Segr. di
Stato, Pol. 23, k. 89r; A. Montalto do A. Di Capua, Rzym 1 I 1588, ASV, Segr. di Stato, Pol.
23, k. 212r.
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z listów do celu 45. Trudności w komunikacji politycznej na terenie Rzeczypospolitej w ramach negocjacji traktatów będzińsko-bytomskich na przełomie
lat 1588 i 1589, barwnie opisał w jednym ze swoich listów legat papieski
Ippolito Aldobrandini: „Trzeba tu pertraktować pomiędzy książętami odległymi od siebie przynajmniej o siedemset lub osiemset mil, tak, iż potrzeba
miesiąca na każdą odpowiedź. Król jest sam [bez licznego dworu] i przemieszcza się to tu, to tam, nie wiedząc jeszcze, gdzie się zatrzymać z powodu
dżumy. Senatorowie są wszyscy rozproszeni” 46.
W korespondencji dyplomatów papieskich sporadycznie pojawiały się
również lamentele na zmęczenie i obłożenie pracą. Posłańcy z informacjami
docierali do nuncjuszy niejednokrotnie w środku nocy 47. Aldobrandini przepraszał w jednym ze swych listów, iż jego raport jest chaotyczny i napisany
w kiepskim stylu, „ponieważ należy wiedzieć, że od wczesnego ranka, aż do
teraz, kiedy już od dłuższego czasu zapadł zmrok, pracowałem bez ustanku” 48.
Dyplomaci papiescy od czasu do czasu narzekali również na szlachecki „długi
język”. Skarżył się na to Vincenzo Lauro, pisząc do Kurii, iż „nie można tutaj
nic zdziałać, nawet sekretnie, tak aby wszyscy się o tym nie dowiedzieli” 49.
Każdy nuncjusz miał w Rzeczypospolitej do dyspozycji odpowiednio dobraną, własną świtę, nazywaną familią. Najważniejszą rolę pełnił audytor, pełniący funkcje osobistego sekretarza dyplomaty papieskiego 50. Sprawował on
ni-erzadko, wespół ze swoim przełożonym, ważne funkcje polityczne. Wiemy,
że legat Commendone posługiwał się swoim seketarzem, Antonio Marią GraJ. W. Woś, Santa Sede e Corona Polacca nella corrispondenza di Annibale di Capua (15861591), Trento 2004, s. 90-91; A. Tallon, L’Europa del Cinquecento…, s. 205.
46
Si ha da trattare con Principi lontani hoggi l’uno dal’altro almeno sette o otto cento miglia, di maniera che bisogna un mese per ciascheduna risposta, et hora ch’il Re è solo et va anchor’egli in quà et
in là, non sapendosi anchora, ove si fermerà per cagione della peste, et essendo i Senatori tutti sparsi;
I. Aldobrandini do A. Montalto, Kraków 23 X 1588, w: Vetera monumenta Polonae et Lithuaniae
gentiumque finitimarum historiam illustrantia, vol. 3, 1585-1696, ed. A. Theiner, Roma 1863,
s. 75-78:
47
V. Lauro do T. Gallio i G. Morone, Łowicz 9 VI 1576, w: T. Wierzbowski, Vincent Laureo…,
s. 438.
48
Perché ha da sapere che da parecchie hore avanti giorno sino adesso che siamo un pezzo di notte ho
sempre travagliato; I. Aldobrandini do A. Montalto, Praga 13 XII 1588, w: Vetera monumenta,
vol. 3, s. 79-81.
49
Qui non si può far prattica, per segreta che sia, che non si scopra; V. Lauro do T. Gallio, Skierniewice 16 X 1574, w: ANP, vol. 9/2, s. 23-24.
50
S. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji…, s. 118.
45
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zianim, jako głównym łącznikiem w negocjacjach politycznych podczas pierwszego bezkrólewia, pozostając dzięki jego pośrednictwu w kontakcie z senatorami. Osobisty udział legata w życiu publicznym był wówczas utrudniony,
ze względu na nakaz przebywania w opactwie sulejowskim, na okres całego interregnum, z wyłączeniem sejmu elekcyjnego. Komunikacja Commendone’go
z dygnitarzami Rzeczypospolitej była wówczas możliwa jedynie drogą listowną,
poprzez wizyty prywatne lub właśnie przy pomocy zdolnego sekretarza
Grazianiego 51. Podobna sytuacja miała miejsce podczas misji mediacyjnej kardynała Aldobrandiniego. Centralnymi postaciami w negocjacjach będzińskobytomskich byli przyboczni legata: Tolosano, Bianchetti, Mercati i Paolini 52. Z usług osobistego sekretarza korzystał również nuncjusz Galeazzo
Marescotti, negocjując z prymasem Mikołajem Prażmowskim kwestię wysłania
do Rzeczypospolitej legata na sejm elekcyjny 1669 r. 53 Wielu sekretarzy, jak
Graziani czy Bianchetti, mimo iż nie pełnili osobiście urzędu nuncjusza,
zostało po powrocie do Rzymu wywyższonymi do kardynalatu i do ważnych
urzędów kurialnych 54.
Ogromną rolę odgrywała również kancelaria nuncjatury, odpowiedzialna
za prowadzenie korespondencji. Nuncjusz musiał mieć w swoim bezpośrednim
otoczeniu osoby biegle znające języki obce: łacinę, polski, włoski i niemiecki 55.
Kancelaria zajmowała się między innymi transkrypcją polskich dokumentów
na język łaciński, celem późniejszego przesłania ich do Kurii 56.

51
G. F. Commendone do T. Gallio, Sulejów 19 IX 1572, ASV, Segr. di Stato, Pol. 2, k. 124r126.
52
A. Di Capua do A. Montalto, Olkusz 23 XI 1588, w: Vetera monumenta, vol. 3, s. 62-63;
A. Di Capua do A. Montalto, Sławków 14 XII 1588, w: J. W. Woś, Fonti per la storia…, s. 144;
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Wraz z upływem czasu, nuncjatura apostolska w Rzeczypospolitej była
coraz lepiej zorganizowana i sprawnie funkcjonująca. Doświadczenie gromadzone przez dyplomatów papieskich służyło do uzupełniania wiedzy w Stolicy
Apostolskiej na temat sytuacji geopolitycznej państwa polsko-litewskiego,
ale także dla odpowiedniego instruowania kolejnych, następujących po sobie
wysłanników 57. Nuncjusze często i chętnie korzystali bowiem z doświadczenia
politycznego swoich poprzedników. Tak też sekretarz legata Commendone’go,
Antonio Maria Graziani, oczekiwał w granicznym Międzyrzeczu na przyjazd
nuncjusza Vincenza Lauro i nowowybranego króla Henryka Walezego, mając
za zadanie zapoznanie ich ze stosunkami wewnętrznymi kraju 58. Girolamo
Vitalis de Buoi, w 1587 r., czekał w Warszawie na przybycie swego następcy Annibale Di Capua, który z powodu nastania nieoczekiwanego bezkrólewia
utknął w Krakowie. Z akumulacji doświadczenia dyplomatycznego korzystał
także legat Ippolito Aldobrandini, czerpiąc wiedzę w zakresie funkcjonowania
dworu oraz organizacji podróży na podstawie informacji przekazywanych mu
przez Annibale Di Capua 59. Wobec bezkrólewia w 1632 r., nuncjusz Onorato
Visconti pisał do Kurii, że nie wie jakie są jego uprawnienia przy prymasie,
a na całym dworze nie ma już nikogo, kto pamiętałby poprzednią elekcję, zabiegając wyraźnie o ślad informacji w kancelarii papieskiej 60. Po zakończeniu
misji w Rzeczypospolitej w 1667 r., Antonio Pignatelli rozpoczął swoją podróż
powrotną do Italii, dopiero spotkawszy się w Krakowie ze swoim sukcesorem
Relacje końcowe (relazioni finali), spisywane przez nuncjuszy pod koniec lub tuż po zakończeniu misji, stanowiły niezwykle ważne źródło informacji dla nowowybranego nuncjusza,
szykującego się do podróży na misję w odległym państwie polsko-litewskim. W XVI w., relacje
te zawierały zazwyczaj barwne opisy geografii, historii, stosunków społecznych i politycznych
w Rzeczypospolitej. W XVII w. otrzymały one natomiast charakter bardziej polityczny,
dotyczyły wówczas bezpośrednio działalności nuncjusza i ewentualnych nierozstrzygniętych
problemów, stanowiąc swoiste podsumowanie misji. Tego rodzaju ewolucja treści relacji końcowych wynikała z dostatecznej już akumulacji wiadomości ogólnych na temat państwa polskolitewskiego w Kurii rzymskiej. Por. Wojtyska, Papiestwo – Polska…, s. 226-228; W. Tygielski,
Źródła informacji…, s. 79-81; D. Gregorowicz, Final reports of papal diplomats as a cultural
message – the case of the Polish-Lithuanian Commonwealth, “Legatio: The Journal for Renaissance
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Galeazzo Marescottim, zmierzającym do Warszawy 61. Również Francesco
Buonvisi opierał się na relacjach i mowach swojego poprzednika Marescottiego, w stosunku do tego, jak miał się zachować podczas sejmu elekcyjnego
w 1674 r. 62
Papieska pozycja super partes charakteryzowała politykę Stolicy Apostolskiej w okresie od końca XVI w., aż po wiek XVII. Obraz papieża jako padre
comune wszystkich książąt katolickich wykształcił się w nowożytnej Europie
nie tylko na bazie średniowiecznego uniwersalizmu, ale właśnie dzięki systemowi nuncjatur apostolskich oraz konkordatów 63. Tygielski podkreślił, iż to właśnie funkcje mediacyjne rzymskiego obserwatorium gwarantowały papieżowi
i jego dyplomatom tak szerokie oddziaływanie społeczne i respekt wobec neutralnego (czy rzeczywiście?) papieskiego arbitrażu 64. Na bazie koncepcji padre
comune, niezwykle ważnym elementem w działalności nuncjusza, szczególnie
w jego kontaktach personalnych i w zbieraniu informacji, było zatem zachowanie (przynajmniej pozornej) neutralności. Kardynałowie Sekretarze Stanu
w swoich instrukcjach dla nuncjuszy wielokrotnie podkreślali konieczność
zachowania bezstronności w konfliktach zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych 65. Obowiązek zachowania neutralności nie oznaczał jednak bynajmniej bierności politycznej. „Zaangażowanie w starania polityczne musi być
proporcjonalne do prawdopodobieństwa sukcesu sprawy” – instruował nuncjusza Galeazza Marescottiego kardynał Giacomo Rospigliosi 66. Nuncjusz miał
zatem prowadzić działalność agitacyjną tylko w określonych środowiskach,
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potencjalnie skłonnych poprzeć papieskie postulaty. Dyplomaci w swoich
wypowiedziach publicznych musieli zachować umiarkowanie. Zbytnie wtrącanie się w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej spotykało się zwykle z natychmiastową podejrzliwością i niechęcią szlachty 67. Nuncjusz Francesco Buonvisi
słusznie podkreślał: „im bardziej będę bezstronny, tym większy otrzymam
posłuch” 68 i umiejętnie zachowywał neutralność wobec austriacko-francuskich
napięć sprzed elekcji 1674 r. 69
Zachowanie umiarkowania politycznego nie było jednak łatwym zadaniem. Niektórzy dyplomaci papiescy nie wyzbyli się szpiegowskiej etykietki.
Podczas pierwszego bezkrólewia przejęto i upubliczniono tajną korespondencję
Vincenzo Dal Portico z posłami cesarskimi. O nuncjuszu Annibale Di Capua,
poseł hiszpański w cesarstwie, Guillèn de San Clemente, pisał do Filipa II: „bez
jego rozumu bylibyśmy jak ślepcy” 70. Do Onorato Viscontiego apelował natomiast nuncjusz wiedeński Ciriaco Rocci o regularne przekazywanie na cesarski
dwór wiadomości dotyczących bezkrólewia 1632 r. w Rzeczypospolitej 71.
Papieska polityka wykorzystywania form komunikacji, jakimi były arbitraż i mediacja, była realnym instrumentem politycznym, wykorzystywanym
w celu wywierania wpływu na najważniejsze wydarzenia polityki europejskiej 72. Stolica Apostolska, zarówno w XVI, jak i w XVII w. prowadziła
działania rozjemcze na skalę europejską i regionalną. Koronnym przykładem
F. Buonvisi do P. Paluzzi-Altieriego, Warszawa 10 I 1674, ASV, Segr. di Stato, Pol. 91,
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tego typu akcji była legacja kardynała Ippolita Aldobrandiniego, mająca
doprowadzić do pokoju pomiędzy Stanami Rzeczypospolitej, a cesarzem
Rudolfem II, w wyniku której 9 marca 1589 r. doszło do podpisania traktatów
będzińsko-bytomskich. Aldobrandini, na podstawie papieskiego autorytetu,
który reprezentował w charakterze legata a latere, miał pełnić w negocjacjach
funkcję arbitra super partes i koordynować rokowania 73. Innym ważnym
przykładem tego rodzaju polityki była misja mediacyjna nuncjusza Francesco
Buonvisiego w 1673 r., mająca doprowadzić do porozumienia między królem
Michałem Korybutem Wiśniowieckim a stronnictwem malkontentów z prymasem Mikołajem Prażmowskim na czele. Była to dla papiestwa sprawa
niezwykłej wagi ze względu na rosnące zagrożenie tureckie. Alain Tallon
nazwał ten typ papieskiego arbitrażu neutralnością aktywną lub mediacyjną.
Według francuskiego historyka było to sprytne wykorzystanie elementów
konfesyjnych w taktyce polityczno-dyplomatycznej, która przybrała formę
misji pokojowej. Papież opierał się zatem na własnym autorytecie dla
utrzymania powszechnego przekonania o jego bezstronnej postawie, nawet jeśli
ówczesna opinia publiczna zdawała sobie sprawę o nierealności tego założenia.
Było to niezwykle błyskotliwe rozwiązanie polityczne dla utrzymania silnej
pozycji papiestwa w systemie nowożyt-nych stosunków międzypaństwowych 74.
Miejsce pobytu nuncjuszy było najczęściej derminowane przez najczęściej
miejsce pobytu dworu królewskiego. Były to zazwyczaj Warszawa, Kraków,
a taże sejmowe Piotrków i Lublin 75. Od tej reguły zdarzały się jednak częste
odstępstwa. Nuncjusze apostolscy pozostawali w każdym razie w stałym kontakcie z monarchą, odbywając regularne audiencje. Doświadczali w tym zakresie specjalnych przywilejów. Już Leopold von Ranke podkreślił, iż w Rzeczypospolitej, dyplomaci papiescy byli jedynymi posłami zagranicznymi, którzy
mieli prawo porozumiewać się z królem na osobności, bez konieczności kurateli senatorskiej 76. Nuncjusze pełnili zatem ważną rolę, wpływając bezpośrednio na króla w kwestiach zarówno politycznych (jak w przypadku prób od-
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wiedzenia Jana Kazimierza od abdykacji), jak i o charakterze moralnym (na
przykład protestując wobec rozwiązłości Zygmunta Augusta w ostatnich latach
życia). Wykorzystywali tym samym ważne pole do komunikacji, jakim była
audiencja.
Nuncjusze mieli do dyspozycji dwa rodzaje spotkania z monarchą: audiencję publiczną i prywatną. Audiencja publiczna odbywała się w obecności
senatorów, w trakcie obrad senatu. Miała ona charakter oficjalny i grzecznościowy. Przykładem może być posłuchanie nuncjusza Vincenzo Lauro, który
w ten sposób składał Henrykowi Walezemu papieskie kondolencje z powodu
śmierci brata, Karola IX. Z tej samej okazji doszło również do audiencji
prywatnej, podczas której poruszono zdecydowanie więcej ważnych kwestii:
nuncjusz podkreślał konieczność utrzymania przez króla obydwu królestw oraz
apelował o uzbrojenie portu gdańskiego przeciwko Moskwie i Danii 77. Częste
audiencje u króla odbywali w przeddzień abdykacji Jana Kazimierza nuncjusze
Pignatelli i Marescotti. Papiescy dyplomaci próbowali za wszelką cenę przekonać monarchę do zmiany decyzji, pozostania na tronie i wstąpienia w nowy
związek małżeński 78. Zdawali sobie jednak jednocześnie sprawę z realnej niemożliwości osiągnięcia pożądanych celów politycznych. Na krótko po śmierci
królowej Ludwiki Marii w maju 1667 r., Antonio Pignatelli pisał do Kurii:
„Myślę, że Jego Wysokość nic sobie z tego nie robi, nie żeby był przeciwnym,
ale z powodu ciągłych nacisków tych, którzy trzymają go w garści” 79. W czerwcu 1668 r., następca Pignatellego, Galeazzo Marescotti odbył natomiast audiencję, podczas której król ostatecznie poinformował go o zamiarze abdykacji
i oficjalnego podzielenia się tą decyzją na następnych obradach senatu 80.
Nuncjusze jako bezpośredni reprezentanci Stolicy Apostolskiej, oczekiwali podczas audiencji odpowiedniego uszanowania ich godności ze strony
króla. Podczas jednej z pierwszych wizyt Francesco Martellego u nowokoronowanego Jana III Sobieskiego, papieski dyplomata nie krył swojej frustracji,
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skarżąc się w listach do Kurii: „Inaczej niż jest w zwyczaju, kazano mi oczekiwać w przedpokoju. Zarządziłem przekazać kamerdynerowi, poprzez jednego
z moich sług, że nie godziło się, aby nuncjusz Naszego Pana, musiał czekać tak
długo i w ten sposób, ale zostać przyjętym natychmiast. Kamerdyner nie mógł
powiedzieć nic innego, jak tylko, iż powiedział to królowi już dwukrotnie,
a Jego Wysokość odpowiadał: już, już. W tej sytuacji podjąłem decyzję, aby
rozkazać portierowi otwarcie drzwi i wszedłem do małego przedsionka,
prowadzącego bezpośrednio do królewskiej komnaty, zawołałem opata Brunettiego, który towarzyszył Jego Wysokości, by wyraził żal wobec stylu, w którym
kazano nuncjuszowi tak długo oczekiwać” 81. Z relacji nuncjusza wynika, że na
kolejnych spotkaniach z królem nie dochodziło już do podobnych afrontów.
Dodatkowym problemem w bezpośredniej komunikacji dyplomatów
papieskich z królem mogła być kwestia języka. Zazwyczaj jednak znajomość
łaciny stanowiła pomost do nawiązania bezpośredniego kontaktu. Nuncjusz
Martelli chwalił na przykład łacinę Jana III Sobieskiego, który jednak wobec
nuncjusza przekornie chętniej mówił po francusku, dlatego też Martelli był
często zmuszony do korzystania z usług tłumacza 82.
Poprzez korespondencję nuncjuszy apostolskich możemy w pewnym sensie zrekonstruować obraz relacji interpersonalnych badanego okresu. Dyplomaci papiescy pozostawali bowiem w stałym kontakcie z najważniejszymi
senatorami i dygnitarzami dworskimi w Rzeczypospolitej. Polityka personalna
była niezwykle ważna, nuncjusze musieli jednak każdorazowo przełamywać
stereotyp zagranicznego ambasadora jako szpiega politycznego. Koniecznym
było więc nawiązanie relacji zaufania, a w rezultacie utworzenie efektywnej sięci informatorów. Na najważniejszych dygnitarzy, z którymi mieli się komuni-
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kować nuncjusze wskazywano już w instrukcjach wysyłanych z Rzymu oraz
w relacjach końcowych zostawianych przez poprzedników.
W swojej korespondencji nuncjusze byli na ogół dyskretni i zazwyczaj nie
wymieniali z imienia i nazwiska własnych współpracowników politycznych,
nazywając ich „osobami dobrze poinformowanymi” lub „osobami zaufanymi” 83. Warto zastanowić się nad motywami dyskrecji. Prawdopodobnie Kuria
rzymska nie była tak naprawdę zainteresowana tym, kto udzielał nuncjuszowi
informacji. Ważne było natomiast zaświadczenie wiarygodności danego źródła,
za którą ręczył sam dyplomata. Zdarzało się jednak, iż wskazywano na konkretnego informatora. Rola senatorów współpracujących z dyplomatami papieskimi była szczególnie istotna. To oni przekazywali nuncjuszom treści poufnych
dokumentów, a przede wszystkim zdawali relacje z posiedzeń senatu. Dla pozyskania poparcia członków tej szlacheckiej elity nuncjusze odwoływali się
przede wszystkim do autorytetu Stolicy Apostolskiej, specjalnych łask i dyspens. Organizowano również różnego rodzaju prywatne uczty i spotkania 84.
W przypadku senatorów duchownych nuncjusze mieli ponadto możliwość
wstawiania się u papieża w kwestii ewentualnego przyznania wakującego urzędu lub beneficjum.
Ważnym medium komunikacyjnym pomiędzy Stolicą Apostolską a elitami władzy w Rzeczypospolitej były brewia, czyli urzędowe pisma papieskie 85.
Były one przekazywane przez nuncjuszy w imieniu papieża: królowi, członkom
rodziny królewskiej, a także najważniejszym dygnitarzom i senatorom. Charakter tych dokumentów był różnoraki: gratulacyjny 86, zaświadczający o papieskiej opiece lub dziękczynny za służbę w imię Stolicy Apostolskiej. Brewia wysyłane były często przed rozpoczęciem obrad sejmowych, „tak, aby można było
w imieniu Jego Świątobliwości dokonać otwarcia obrad z odpowiednią powagą” 87. Otrzymanie papieskiego breve było zawsze dużym zaszczytem
Persone ben informate, persone fidate; J. W. Woś, Fonti per la storia…, s. 46:
E. Dubas-Urwanowicz, Między troską o losy Kościoła w Rzeczpospolitej a sympatią do Habsburgów. Hannibal z Kapui w Rzeczpospolitej w latach 1588-1591, w: Od Kijowa do Rzymu…,
s. 449.
85
A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte…, s. 15-16.
86
F. Barberini do H. Viscontiego, Rzym 3 VII 1632, BNPAUiPAN, TR 50, k. 31.
87
Perché ella possa far con esso loro à nome di Sua Santità più autorevole apertura à i negoziati;
G. Rospigliosi do G. Marescottiego, Rzym 14 VII 1668, ASV, Segr. di Stato, Pol. 182, k. 70:
Por. P. Paluzzi-Altieri do F. Buonvisiego, Rzym 13 I 1674, ASV, Segr. di Stato, Pol. 184a, k. 3;
83
84
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i wyróżnieniem. Dzięki brewiom, dyplomata papieski był autoryzowany do
wystąpień publicznych 88. Przekazywanie tego rodzaju dokumentu było
również jednym ze sposobów na pozyskanie sobie oddanych stronników
politycznych 89. Onorato Visconti podkreślał, że im mniej osób je otrzyma
w danej sprawie, tym większy to będzie dla nich zaszczyt i motywacja do
działania zgodnie z linią polityczną Stolicy Apostolskiej 90. Brewia były często
przekazywane nuncjuszom in blanco, dzięki czemu sami mogli oni decydować
o treści, destynacji i momencie ich przekazania 91.
Z łatwością zauważyć można, iż krąg informatorów dyplomatów papieskich składał się z dygnitarzy wyznania katolickiego. Niekoniecznie byli to jednak duchowni, wręcz przeciwnie, biskupi często odnosili się do nuncjuszy z rezerwą, tratując ich w pewnym sensie jako konkurentów lub inspektorów.
Dyplomaci papiescy chętnie korzystali natomiast z informacji udzielanych
przez senatorów świeckich, chcących w ten sposób wkraść się w papieskie łaski,
a często zrealizować jakieś sprawy o charakterze prywatnym. Wiele z tych kontaktów miało charakter bardzo nieformalny. Nuncjusze brali udział w przyjęciach i bankietach wydawanych przez przyjaznych sobie senatorów 92. Vincenzo Lauro miał wręcz wykradać się nocą, aby prowadzić rozmowy ze stronnikami Maksymiliana II w Rzeczypospolitej: biskupem poznańskim Adamem
Konarskim i Olbrachtem Łaskim 93.
Było również spore grono osób, z którymi nuncjusze nie utrzymywali
kontaktów. Wstrzymywano się przede wszystkim od komunikacji z senatorami
o niekatolickim wyznaniu, a zakaz komunikowania z protestantami był dla dyplomatów papieskich niejednokrotnie uciążliwy. Annibale Di Capua, przed
ten sam list: ASV, Segr. di Stato, Pol. 183, k. 255r; P. Paluzzi-Altieri do F. Buonvisiego, Rzym
11 IV 1674, w: Francesco Buonvisi…, vol. 1, s. 478.
88
Senza Brevi non potrò parlare in publico; P. Paluzzi-Altieri do F. Buonvisiego, Rzym 3 I 1674,
ASV, Segr. di Stato, Pol. 91, k. 256-257.
89
V. Lauro do T. Gallio, Warszawa 21 XII 1575, w: T. Wierzbowski, Vincent Laureo…, s. 323.
Por. E. Dubas-Urwanowicz, Działalność polityczna Hannibala…, s. 152.
90
H. Visconti do F. Barberiniego, Warszawa 3 VII 1632, BNPAUiPAN, TR 64, k. 10-11.
91
G. Rospigliosi do G. Marescottiego, Rzym 29 VII 1668, ASV, Segr. di Stato, Pol. 182, k. 77;
G. Rospigliosi do G. Marescottiego, Rzym 27 VII 1669, ASV, Segr. di Stato, Pol. 82, k. 118v121r; G. Rospigliosi do G. Marescottiego, Rzym 25 VIII 1669, w: Monumenta Ucraine Historica, vol. 3 (1650-1670), ed. A. Septyckyj, Roma 1966, s. 314-316.
92
V. Lauro do T. Gallio, Warszawa 16 VI 1575, w: ANP, vol. 9/2, s. 318.
93
R. Zieliński, R. Żelewski, Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu, Warszawa 1982, s. 79.

67

Dorota Gregorowicz

elekcją 1587 r., miał wątpliwości czy jako reprezentant papieża mógł przyjąć
szwedzkie poselstwo: „Przy tej zręczności upraszam na nowo W. M. abyś otrzymał dla mnie od J. Św. pozwolenie przyjmowania u siebie bez żadnego skrupułu tych heretyków, którzyby przyszli traktować ze mną o sprawach publicznych” 94. Przed rozpoczęciem negocjacji będzińsko-bytomskich, również
legat Aldobrandini zwracał się do Kurii z prośbą o udzielenie mu dyspensy
w tej sprawie, gdyż w przeciwnym przypadku może grozić mu polityczna klęska 95. Nuncjusze wskazywali również na postaci polskiej sceny politycznej, których nie darzyli zaufaniem. Wielokrotnie podkreślali na przykład zmienność
Stanisława Karnkowskiego. Vincenzo Lauro skarżył się nawet, iż ówczesny biskup kujawski działał otwarcie przeciwko jego osobie 96. Jeśli chodzi o barierę
językową, nie mogła ona stanowić większego problemu dla nuncjuszy przebywających w nowożytnej Rzeczypospolitej. Szczególnie w XVI w., duża część
elity szlacheckiej była wykształcona w Italii i dobrze posługiwała się językiem
włoskim. Ponadto nuncjusz mógł porozumiewać się z łatwością po łacinie, szeroko wówczas rozpowszechnionej.
Aspekty negocjacyjne i mediacyjne były niezwykle ważne w publicznej
działalności dyplomatów papieskich. Mowy sejmowe, a szczególnie te przygotowywane na audiencję podczas sejmu elekcyjnego, były wcześniej drukowane
i rozprowadzane pośród szlachty w dużej ilości egzemplarzy. Nuncjusze mieli
okazję pochwalić się wówczas swą nienaganną łaciną i zdolnościami oratorskimi. Jako doskonały mówca oceniany był legat papieski w okresie pierwszego
bezkrólewia Giovanni Francesco Commendone. Jean Choisinin tak określał
umiejętności kardynała: „Pokazawszy się w każdey okoliczności człekiem roztropnym i mądrym, w tym dniu pokazał się równie słowopłynnym i doskonałym mówcą” 97. Nawet znany ze swojej sympatii dla Habsburgów nuncjusz
Annibale Di Capua, na sejmie elekcyjnym 1587 r., „w układney mowie nie
A. Di Capua do A. Montalto, Warszawa 25.06.1587, w: J. W. Woś, Listy Annibala z Kapui…,
s. 51.
95
I. Aldobrandini do A. Montalto, Kraków 6 X 1588, w: A. Theiner, Vetera monumenta…,
vol. 3, s. 76-77.
96
V. Lauro do T. Gallio, Skierniewice 31 VIII 1574, w: ANP, vol. 9/1, s. 301-306; V. Lauro
do T. Gallio, Skierniewice 16 X 1574, w: ANP, vol. 9/2 s. 27.
97
J. Choisinin, Pamiętniki o elekcyi Henryka Walezyusza na króla polskiego, Wilno 1818, s. 186.
Mowa ta została wydana drukiem: EFE, vol. 26, Res Polonicae ex Archivio Mediceo Florentino,
1 pars, ed. V. Meysztowicz, W. Wyhowska De Andreis, Romae 1972, s. 42-49.
94
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szerząc się dalej, króla tylko katolika zalecał” 98. Nuncjusz Onorato Visconti,
podczas sejmu elekcyjnego 1632 r., apelował do zgromadzonej szlachty o obronę wiary katolickiej, aprobując kandydaturę królewicza Władysława jako oddanego Stolicy Apostolskiej 99. Oracja Viscontiego chwalona była przez Albrychta
Stanisława Radziwiłła 100. Mowa Giovanniego de Torres z 1648 r. była ogólnikowa. Tym razem, wobec dwóch konkurujących o tron książąt katolickich,
naciskał on na doprowadzenie do pokoju na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej 101. Francesco Buonvisi, na sejmie elekcyjnym 1674 r., miał „Mowę,
w której opowiedziawszy paternam solicitudinem Ojca Świętego około Królestwa tego, życzył imieniem onegoż, aby prospiciato to Królestwo rebus suis
przez wczesne obranie Pana, takiego jednak, który by vere Catholicus, a nie dla
Królestwa” 102. Mowy nuncjuszy musiały być utrzymywane w konwencji związanej z ideałem papieża jako padre comune, a ich charakter był wyważony. Brak
w nich wyraźnych sugestii politycznych, możemy dopatrywać się jedynie okolicznościowych podtekstów. Z wielką gorliwością podejmowane były natomiast kwestie religijno-wyznaniowe, jak choćby problem konfederacji warszawskiej.
Na królewskim dworze dyplomaci papiescy komunikowali się przy różnych okazjach z ambasadorami innych państw katolickich. Tego rodzaju kontakty nie zawsze były mile widziane przez szlachtę, zadrosną o swoją złotą wolność i obawiającą się wszelkich zewnętrznych ingerencji. Z tego powodu
w specyficznych okresach, jakimi były na przykład bezkrólewia, odsuwano zagranicznych ambasadorów od centrum życia politycznego Rzeczypospolitej.
Podczas interregnum posłowie zagraniczni odwiedzali dyplomatów papieskich
nieoficjalnie, w formie prywatnej, głównie w celu zachęcenia ich do poparcia
własnego kandydata. Nuncjusz Galeazzo Marescotti napisał w swoim memoriale: „Nie miały miejsca między nami żadne publiczne wizyty, ponieważ
J. U. Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III, t. 1, Wrocław 1836, s. 46.
W. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny…, s. 290-291.
100
A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1, red. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa
1980, s. 167-168.
101
J. S. Dąbrowski, Diariusz Sejmu Elekcyjnego 1648 roku, Kraków 2013, s. 119. Mowa ta została wydana drukiem: A. Theiner, Vetera monumenta…, vol. 3, s. 453-454.
102
F. Kluczycki, Elekcja Jana III Sobieskiego 20.IV-09.VI.1674, w: Elekcje królów Polski w Warszawie na Woli 1575-1764: upamiętnienie pola elekcyjnego w 400-lecie stołeczności Warszawy, red.
M. Tarczyński, Warszawa 1997, s. 181.
98
99
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w Rzeczypospolitej, w czasie interregnum, ambasadorzy książąt nie mogą się
dowolnie spotykać przed ich oficjalną audiencją [na sejmie elekcyjnym]” 103.
Podczas pierwszych trzech bezkrólewiów, dyplomaci papiescy szeroko współpracowali z dyplomacją habsburską w celu wprowadzenia na tron polsko-litewski jednego z arcyksiążąt. Niezwykle istotnym przykładem kolaboracji politycznej dyplomatów papieskich z posłami zagranicznymi była współpraca legata
Ippolito Aldobrandiniego z komisarzami strony austriackiej podczas rokowań
będzińsko-bytomskich 104. W drugiej połowie XVII w., zintesyfikowały się
kontakty dyplomatów Stolicy Apostolskiej z ambasadorami francuskimi. Po
śmierci królowej Ludwiki Marii, poseł francuski uporczywie dopytywał się
u nuncjusza Antonio Pignatellego, czy prawdą są plotki, iż król zamierza wstąpić w ponowny związek małżeński i według papieskich wytycznych poślubić
Habsburżankę 105. W stałym kontakcie, w związku z planowaną abdykacją Jana
Kazimierza, z poselstwem francuskim pozostawał także Galeazzo Marescotti 106.
Szerokie relacje polityczne z ambasadorem Ludwika XIV utrzymywał również
nuncjusz Francesco Martelli, porozumiewając się z nim w sprawach francuskiej pomocy w wojnie z Turcją 107. Z ambasadorami krajów protestanckich
nuncjusze na ogół nie utrzymywali kontaktów. Zdarzały się jednak wyjątki, jak
na przykład wizyta poselstwa szwedzkiego u Annibale Di Capua w przeddzień
elekcji 1587 r. 108 Galeazzo Marescotti, po abdykacji Jana Kazimierza, zarzekał
się natomiast: „Z posłami książąt heretyckich nie widziałem się, ani w żaden

Non passarono fra noi visite publiche, non permettendosi dalla Republica in tempo d’interregno
a gli Ambasciatori dei principi il far si veder liberamente prima d’haver havuto la loro publica
udienza; Vademecum pro nuntiis apostolicis in Polonia a Galeazzo Marescotti, nuntio apostolico,
c. a. 1670 exaratum, ed. A. Kakowski, Petropoli 1912, s. 53.
104
I. Aldobrandini do A. Montalto, Bytom 24 I 1589, w: A. Theiner, Vetera monumenta…,
vol. 3, s. 125.
105
A. Pignatelli do G. Rospigliosiego, Warszawa 20 VII 1667, ASV, Segr. di Stato, Pol. 82,
k. 188r; ten sam list: BNPAUiPAN, TR 85, k. 127-131.
106
G. Marescotti do G. Rospigliosiego, Warszawa 13 VI 1668, ASV, Segr. di Stato, Pol. 82,
k. 281r; ten sam list: BNPAUiPAN, TR 85, k. 17-19.
107
F. Martelli do P. Paluzzi-Altieriego, Kraków 9 VI 1676, ASV, Segr. di Stato, Pol. 93, k. 6669.
108
A. Di Capua do A. Montalto, Warszawa 25 VI 1587, w: J. W. Woś, Listy Annibala z Kapui…,
s. 50-51.
103
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sposób się nie porozumiewałem, […] jedynie z ambasadorami książąt katolickich” 109.
Szczególnym przypadkiem w działalności dyplomacji papieskiej były kontakty polityczne nuncjusza Vincenzo Lauro z posłem cesarskim Andrzejem
Dudyczem, ekskomunikowanym biskupem. Nuncjusz wiedeński Giovanni
Delfin pisał o nim do Kurii: „Nie powinno się z nim nawet rozmawiać, a co
dopiero udzielać honorów” 110. Rzeczywiście, bezpośrednie kontakty między
nuncjuszem a Dudyczem praktycznie nie miały miejsca, wzajemnym przedstawicielem i pośrednikiem obydwu został Krzysztof Warszewicki 111. W jedynym
przypadku, w którym doszło do ich osobistego spotkania, nuncjusz zezwolił
Dudyczowi na złożenie mu prywatnej nocnej wizyty w rezydencji dyplomaty 112.
Podsumowując, można potwierdzić tezę, iż nuncjusz apostolski był prawdziwym twórcą relacji pomiędzy papiestwem, a władcą, u którego był akredytowanym, a także jego otoczeniem. Jako dyplomata występujący zarówno
w imieniu władcy państwa świeckiego, jak i głowy Kościoła, zajmował się nie
tylko kwestiami politycznymi, ale również wyznaniowymi. Ten dualizm wyróżniał działalność nuncjuszy papieskich na tle sieci nowożytnych placówek
dyplomatycznych 113.
„Stali ambasadorzy byli czymś więcej niż jedynie pionkami na dyplomatycznej szachownicy. Oni byli graczami” 114. Komunikacja dyplomatyczna była
zatem umiejętnością rozgrywki politycznej. Nuncjusze apostolscy musieli biegle rozpoznawać nastroje panujące na dworze, sprawnie identyfikować stronCon gl’Ambasciatori de’ principi heretici io non mi sono veduto, ne ho trattato in modo alcuno,
[…] ma bensì con gl’Ambasciatori dei principi cattolici; Vademecum pro nuntiis…, s. 53.
110
Con lui non si converebbe neanco parlare, nonché honorarlo; G. Delfin do T. Gallio, Wiedeń
18 VI 1573, w: NBD, Band 7, Nuntiatur Giovanni Delfinos 1573-1574, hrsg. A. Bues,
Tübingen 1990, s. 73-78.
111
Ma la ragion pur voria che Vostra Signoria alla occasion scrivesse a me qualche cossa, acciò che io
puoi puotesse communicar con Monsigor Noncio, il qual non può intender da Lei si non per questa
via; K. Warszewicki do A. Dudycza, Warszawa 9 I 1576, w: T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki i jego dzieła 1543-1603, Warszawa 1887, s. 159.
112
V. Lauro do T. Gallio, Warszawa 27 X 1575, w: T. Wierzbowski, Vincent Laureo…, s. 266;
V. Lauro do T. Gallio, Warszawa 13 XI 1575, tamże, s. 273.
113
P. Prodi, Il sovrano pontefice, Bologna 1982, s. 309; L. Riccardi, An outline of Vatican
diplomacy in the Early Modern Age, w: Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The Structure
of Diplomatic practice, 1450-1800, ed. D. Frigo, Cambridge 2000, s. 100.
114
The resident ambassadors who succeeded at it were more than mere pieces on the diplomatic chessboard. They were players; cytat za G. Mattingly, Renaissance Diplomacy…, s. 254.
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nictwa i ich członków, starać się mediować w konfliktach wewnętrznych. Przy
tym wszystkim byli oni jednak zobowiązani do obrony interesów swojego
mocodawcy oraz do systematycznego przekazywania wiadomości Stolicy Apostolskiej. Komunikacja pojęta jako transfer informacji w postaci raportów do
Rzymu była obowiązkiem i podstawowym zadaniem na misji. Przekazywanie
wiadomości, a także nawiązanie bezpośrednich relacji ze szlachtą, senatorami
czy królem było dla nuncjuszy codzienną potrzebą, praktyką obliczoną na
osiąganie konkretnych celów natury politycznej, kościelnej i prywatnej. Komunikacja wreszcie, stała się podstawowym budulcem europejskiej sieci stałych
nuncjatur apostolskich, aparatu, przy pomocy którego papież starał się kontrolować państwa europejskie.

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest przeanalizowanie aspektów komunikacyjnych w działalności służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w okresie drugiej poł. XVI w., a także w wieku XVII, bazując na korespondencji
nuncjuszy apostolskich i urzędników papieskiego Sekretariatu Stanu.
O zapotrzebowaniu Stolicy Apostolskiej na informację, przypominano nuncjuszom przy każdej możliwej okazji, szczególnie w obliczu najważniejszych wydarzeń
politycznych i kościelnych. W raportach nie dominowały kwestie religijne. Listy dyplomatów papieskich informowały o sprawach polityki wewnętrznej i zewnętrznej najwyższej wagi. Oprócz tego często pojawiały się w nich zagadnienia administracyjnokościelne.
Pośród ważnych aspektów poruszonych w artykule należy wymienić rekonstrukcję dróg komunikacji nuncjuszy apostolskich, zarówno in loco, jak i na linii Rzeczpospolita - Rzym. Podjęta została ponadto kwestia trudności, jakie napotykali nuncjusze apostolscy dla swojej działalności informacyjnej: obłożenie pracą, szlachecka niedyskrecja, duże odległości geograficzne. Omówiona została także rola kancelarii nuncjatury, odpowiedzialnej za prowadzenie korespondencji papieskich dyplomatów.
Podjęto problem papieskiej mediacji, jako komunikacyjnego instrumentu, wykorzystywanego w celu wywierania wpływu na najważniejsze wydarzenia polityki europejskiej. Rozważaniom podjęte zostały również inne specyficzne formy komunikacji dyplomatów papieskich, takie jak audiencje, brewia i mowy. Poruszono ponadto problem kontaktów nuncjuszy apostolskich z niekatolikami.
Komunikacja polityczno-dyplomatyczna była podstawowym zadaniem nuncjusza apostolskiego. Przekazywanie informacji, nawiązywanie bezpośrednich relacji ze
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szlachtą, senatorami czy królem było dla dyplomatów Stolicy Apostolskiej codzienną
potrzebą, a z drugiej strony praktyką obliczoną na osiąganie celów natury politycznej,
kościelnej i prywatnej.

73

Piotr Wojnarowicz
Uniwersytet Wrocławski

Dedykacje jako forma komunikacji
z odbiorcą na przykładzie „Polityki”
Arystotelesa przełożonej przez
Sebastiana Petrycego z Pilzna

Przez ostatnie dziesięciolecia większość środków masowego przekazu, jak
i czynników rządzących Polską, starały się utrwalić w oczach przeciętnego obywatela obraz XVI czy XVII-wiecznego Polaka-szlachcica-Sarmaty, który posiadał pewne umiejętności wojskowe, lecz jego poziom wykształcenia pozostawiał
wiele do życzenia. Tymczasem poziom wiedzy wśród stanu szlacheckiego wcale
nie był taki niski, gdyż nie tylko najbogatsi przedstawiciele elit wysyłali młodzież w podróże edukacyjne do zagranicznych ośrodków uniwersyteckich. Nie
obce szlachcie były także prędko rozwijające się sieci szkół każdego stopnia (parafialne, średnie i wyższe) na terenie Rzeczypospolitej. Wśród zdobywającego
wiedzę grona młodych ludzi, coraz większą liczbę zaczęli stanowić członkowie
rodzin mieszczańskich. Przyjmuje się, iż na przełomie XVI i XVII wieku,
aż 40% studiujących na Akademii Krakowskiej stanowili właśnie młodzi
przedstawiciele tego stanu społecznego 1.
Sebastian Petrycy z Pilzna zasłynął przełożeniem na język polski trzech
dzieł Arystotelesa – „Ekonomiki”, „Polityki” i „Etyki” (przekład ostatniego nie
został jednak sfinalizowany). Jako praktykujący filozof, pragnący zaznajomić
czytelnika ze światem swoich poglądów w „Przydatkach” do każdego z wymienionych dzieł zamieszczał autorskie teksty. 2 Celem niniejszej pracy jest jednak
konkretny element tłumaczonych przez pilźnieńskiego naukowca dzieł, mianowicie dedykacje, które umieszczał w przekładach wielkiego greckiego filo-

1
2

A. Wojciechowska, Edukacja w Polsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 2015, s. 5.
S. Petrycy, Pisma wybrane, Warszawa 1956, s. 6-8.
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zofa. Pragniemy skupić się na tych, które zawarł w przekładzie „Polityki” wydanym w 1605 r. (pod tytułem „Polityki Aristotelesowej, to jest rządu Rzeczypospolitej, z dokładem ksiąg ośmioro”). Było to drugie pod względem chronologicznym wydane tłumaczenie Arystotelesa dokonane przez Petrycego.
W 1601 r. ukazała się „Ekonomika” (pod tytułem „Oekonomika Aristotelesowa, albo raczey nauka domowego gospodarztwa”). Przekład „Etyki” wydany
zaś został w 1618 r. (pt. „Etyki Aristotelesowej, to jest jako się każdy ma na
świecie rządzić, z dokładem ksiąg dziesięciorga, pierwsza część, w której ksiąg
pięcioro”). Tłumaczeń Petrycy nie dokonywał z oryginału, lecz z łacińskich
wersji – „Polityki” z Leonarda Bruniego (Aretinusa) 3 , zaś „Etyki” z wersji Jana
Bernarda Felicjanusa (z drugiej połowy XVI w.) 4.
Sebastian Petrycy pochodził z rodziny mieszczańskiej, był synem kupca
winnego i rajcy pilźnieńskiego. Urodził się w 1554 r. w Pilźnie 5, gdzie podjął
edukację na najniższym poziomie. Następnie w 1573 r. podjął studia sztuk
wyzwolonych na Akademii Krakowskiej, gdzie już po roku uzyskał bakalaureat
(co potwierdzone jest w „Liber promotionum Anno Domini 1574”) 6. Przerwał
swoje studia i udał się do Olkusza, gdzie pracował jako nauczyciel w szkole
parafialnej (jego uczniem w tym czasie został Tomasz Swinarski, późniejszy
profesor Akademii Krakowskiej) 7. Na uczelnie krakowską powrócił w 1581 r.,
gdzie dwa lata później otrzymał promocję z pierwszą lokatą na magistra i zaraz
po tym rozpoczął karierę wykładowcy na swojej Alma Mater 8.
W 1584 r. jako senior bursy filozofów został członkiem Kolegium Mniejszego i objął katedrę poetyki, wykładając między innymi literaturę starożytną,
filozofię przyrody Arystotelesa, filozofię Alberta Wielkiego, a także logikę, politykę i astronomię. Kolejne szlify naukowe zdobywał we Włoszech, gdzie

Leonardo Bruni, zwany też Leonardo Aretino (ur. ok. 1369/1370 r. w Arezzo, zm. 9.03.1444
we Florencji), humanista włoski, historyk, pionier historiografii renesansowej, polityk, dyplomata; G. Ianziti, Writing History in Renaissance Italy: Leonardo Bruni and the Uses of the Past,
Harvard 2012, s. 432.
4
K. Wójcik, Sebastian Petrycy…, s. 56-58.
5
Pilzno – w XVII wieku miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego. Od połowy XV w. do
1772 stolica powiatu pilźnieńskiego w województwie sandomierskim; F. Kiryk, Urbanizacja
Małopolski: województwo sandomierskie: XIII-XVI wiek, Kielce 1994, s. 19.
6
K. Wójcik, Sebastian Petrycy, Lublin 2013, s. 24-25.
7
Tamże.
8
Tamże.
3
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w 1589 r. podjął (po uzyskaniu urlopu na Akademii Krakowskiej) studia medyczne na uniwersytecie w Padwie, które zakończył rok później otrzymując
stopień doktora 9. Powrócił do stołecznego Krakowa, mając nadzieję na otrzymanie miejsca na Wydziale Lekarskim, jednak napotkawszy trudności w owym
środowisku (w 1591 r. odbył nawet publiczną dysputę inkorporacyjną zatytułowaną „O istocie, przyczynach, objawach i leczeniu kiły”, która została przyjęta) powrócił na krótko do nauczania na Wydziale Artium 10.
Nie widząc szans na rozwój swojej kariery medycznej w Krakowie, Petrycy
przeniósł się w 1591 r. do Lwowa, gdzie prowadził udaną praktykę lekarską,
jednak w jego życiu prywatnym wydarzyły się tragedie (śmierć żony i córki).
W 1600 r. wrócił do Krakowa, gdzie otrzymał posadę osobistego medyka biskupa krakowskiego kardynała Bernarda Maciejowskiego 11. Wraz ze swoim
mecenasem w 1606 r. wziął udział w wyprawie do Moskwy, gdzie uczestniczył
w ślubie Maryny Mniszchówny z Dymitrem Samozwańcem. Po buncie przeciwko Dymitrowi trafił do więzienia, skąd został wypuszczony dopiero pod
koniec 1607 r. 12
Po powrocie do kraju w 1608 r. Sebastian Petrycy rozpoczął wykładanie
na Wydziale Lekarskim Akademii Krakowskiej, jednak silna niechęć dogmatycznego środowiska sprawiła, iż pracował tam tylko do 1615 r. Następnie poświęcił się ponownie prowadzeniu prywatnej praktyki lekarskiej, która przyniosła mu w mieście uznanie i dochody. Mimo wielu problemów, które związane były ze współpracą z rodzimą uczelnią, Petrycy przez całe życie obdarowywał Akademię datkami i stypendiami dla zdolnych studentów. Zmarł
w 1626 r. 13
W tym miejscu należałoby krótko przedstawić czym są dedykacje, które
stanowią główny problem badawczy niniejszej pracy. Jest, więc ona krótkim
utworem literackim o emocjonalnym i uroczystym charakterze, którego już

J. Rogulski, Wstęp, w: Arystoteles, Etyka, Warszawa 2011, s. 8-9.
K. Wójcik, Sebastian Petrycy…, s. 28.
11
Kardynał Bernard Maciejowski h. Ciołek (ur. 1548, zm. 19 I 1608 w Krakowie) – biskup
łucki (1588-1600), krakowski (1600-1606), arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach
1606-1608; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik
1992, s. 27.
12
J. Rogulski, Wstęp…, s. 10.
13
Tamże.
9
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sama nazwa, pochodząca od łacińskiego słówka dedicatio (poświęcenie), wskazuje na to jaką funkcję ma spełniać 14. Nauka rozróżnia dwie formy dedykacji
– pierwsza z nich to forma odręczna, zazwyczaj umieszczaną przez samego autora w indywidualnej kopii książki przeznaczonej dla konkretnego odbiorcy,
druga forma zaś jest dedykacją drukowaną, która jest na stałe związana z dziełem i której treść mogą poznać wszyscy czytelnicy. Tę właśnie formę posiadają
wszystkie dedykacje umieszczone przez Sebastiana Petrycego w dokonanym
przez niego przekładzie „Polityki”, które zostaną zaprezentowane w niniejszym
artykule. Przyjęte przez pochodzącego z Pilzna filozofa dedykowanie poszczególnych fragmentów tłumaczonego dzieła różnym osobistościom nie było ani
niczym nowym, ani wyjątkowym w czasach, kiedy przekład powstawał - taka
forma zarówno podziękowań, jak i przypochlebiania się była dość popularna
i spotkać ją można było powszechnie już pod koniec wieków średnich 15.
W przekładzie „Polityki” układ dedykacji, zgodny jest z hierarchią urzędniczą Rzeczypospolitej i tak pierwsza z nich, zgodnie z nim poświęcona została
królowi Zygmuntowi III Wazie. Wybór taki jest oczywisty, bowiem nawet,
jeśli władca nie miał żadnego wpływu (choćby finansowego) na wydanie dzieła,
ani być może o owym przekładzie nie miał pojęcia, to właśnie brak takiej dedykacji mógłby zostać uznany za afront przez dwór królewski. To mogłoby
zaszkodzić autorowi, który w czasie powstawania tłumaczenia obracał się
w kręgach dworskich jako medicus biskupa krakowskiego. Sebastian Petrycy,
podkreślając jednocześnie prawa Zygmunta III do korony szwedzkiej, w swej
obszernej dedykacji objaśnił zhierarchizowanie świata, którego twórcą był Bóg:
„ziemia jest stworzona dla ziół, zioła dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi, tak ludzie, zioły, zwierzęty i wszytkimi na świecie rzeczy władają i rządzą” 16. W tak
urządzonym świecie jego zdaniem funkcjonowały trzy nauki dotyczące spraw
ludzkich i zasad postępowania w nich. Pierwszą z nich była etyka, która „zajmuje się własnej powinności nauką” 17, drugą ekonomika i gospodarstwo, która

14
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa
2000, s. 112.
15
R. Ocieczek, O staropolskich tekstach dedykacyjnych. Uwagi wstępne, w: Dedykacje w książce
dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek i A. Sitkowska, Katowice 2006, s. 7-10.
16
S. Petrycy, Dedykacja dla króla Zygmunta III Wazy, w: Arystoteles, Polityka, t. 1, Warszawa
2011, s. 9.
17
Tamże, s. 10-11.
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„służy do postępu z inszymi ludźmi, jako z domownikami bliższymi” 18, zaś
zasadami działań „z obcymi i odleglejszymi” zajmuje się trzecia, zwana „polityką i rzecząpospolitą” 19. Krakowski uczony tłumaczył, iż bardzo cenne rozeznanie ostatniej wymienionej znaleźć można u „greckiego mędrca”, za którego
uznał Arystotelesa. Stało się to przyczyną podjęcia się przez niego trudu przekładu dzieła „Polityka”. Podkreślał jednocześnie, że przyświecał temu również
wyższy cel, czyli oddanie honoru monarsze: „pod nogi majestatu Waszej Królewskiej Mości […] robociznę swoją” złożyć. Petrycy nadmienił również, iż
pragnie, by arystotelesowskie nauki o polityce dotarły do popularnego wśród
szlachty „Bogu i ludziom […] nam, poddanym” królewicza Władysława 20.
Zdaniem Petrycego ideałem wychowawczym dla młodego Wazy było właśnie
połączenie edukacji dworskiej związanej z bezpośrednim uczestniczeniem wraz
z ojcem w uroczystościach i rządzeniu państwem oraz nauk greckiego filozofa
„w polskie szaty odzianego” 21.
Po inskrypcji przeznaczonej dla Zygmunta III, Petrycy zamieścił przedmowę do czytelnika, po której następuje kolejna, znacznie krótsza dedykacja,
tym razem skierowana do Jana Zamojskiego (przekład został wydany tuż przed
śmiercią kanclerza wielkiego koronnego i hetmana wielkiego koronnego),
którą, ze względu na krótką treść pragniemy tutaj przytoczyć: „Jaśnie Wielmożnemu Panu, Jego Miłości Panu Janowi Zamojskiemu z Zamościa najwyższemu koronnemu kanclerzowi i hetmanowi, bełskiemu, derpskiemu, malborskiemu e.t.c., e.t.c. staroście, wielkiemu pokoju i wojny mistrzowi rzeczypospolitej i królom polskim dobrze zasłużonemu we wszystkich wyprawach wojennych, zwycięzcy, straszliwemu nieprzyjacielom ojczyzny pogromowi, nieomylnemu do dobrego wodzowi, twardej swoim nieprzyjacielom skale, nieoderwanemu cnocie i dobroci przyjacielowi, Nestorowi i Achillesowi polskiemu,
doktor Sebastian Petrycy medyk, Arystotela dawnego i przedniego swego we
wszelakich rządach preceptora, w polskiej szacie niewydanego gościa, na
wieczną rzadkiej cnoty pamiątkę wystawił” 22.

Tamże, s. 11
Tamże.
20
Tamże.
21
Tamże.
22
Tamże, s. 24.
18
19
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Autor tego artykułu nie chce nadinterpretować źródłowego materiału,
jednak porównując dedykację dla kanclerza Zamojskiego z kolejnymi, można
domyślać się, iż powyższa laurka mimo dość górnolotnej formy, jest dedykacją
dla osoby, która, nie była Petrycemu bliska, a dedykacja owa znalazła się
w księdze, dlatego, iż po prostu wypadało ją umieścić. Wystarczy ową dedykację porównać z następną, znajdującą się na dalszych stronach „Polityki” (którą
od tej dla kanclerza Zamojskiego oddziela jeszcze tabelka przedstawiająca arystotelejski podział na rządy sprawiedliwe i niesprawiedliwe) a przeznaczoną dla
kardynała Bernarda Maciejowskiego.
Na początku pierwszej księgi „Polityki”. Sebastian Petrycy zamieścił wychwalający swojego pracodawcę, kardynała krakowskiego wiersz własnego autorstwa pod tytułem: „Na herb jego Miłościwego Książęcia [Bernarda] Maciejowskiego kardynała biskupa krakowskiego”. Następnie umieścił fragment literacki, w którym nawiązując do nauk Arystotelesa wychwalał cechy charakteru duchownego: „Wielce Miłego mego Miłościwego Pana, w którego osobie
widzę istotę dobrego człowieka i doskonałość wielką” 23. W dalszej części dedykacji Petrycy przypomniał całą karierę swego pryncypała od najmłodszych lat,
które spędził na dworze cesarza, przez zasługi wojenne, aż po wdzianie szat
duchownych i dalszą karierę, której zwieńczeniem było arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Na koniec mówiąc, iż kardynał „więtszej doskonałości nie może dostąpić” 24 ofiarował mu przekład tejże pierwszej księgi, przed którym dedykacja
następuje.
Przed drugą księgą „Polityki” znajduje się kolejna dedykacja dla osoby
duchownej, mianowicie dla biskupa wileńskiego Benedykta Woyny. W tym
przypadku również jak u Maciejowskiego, na samym początku znajduje się
wiersz autorstwa Petrycego pt. „Na herb ich miłościwych panów Woynów”.
W dowcipnej formie nawiązuje on zarówno do „wojenności” nazwiska, jak
i do konieczności używania trąb (Woynowie herbu Trąby) w trakcie bitew.
Należy pamiętać, iż „stemmata”, czyli właśnie wiersze nawiązujące do herbu
adresata, były w okresie staropolskim powszechnie używane w dedykacjach 25.

Tamże, s. 30.
Tamże, s. 32.
25
Por. I. M. Dacka, „Korona polska" Kaspra Niesieckiego: Pomnik staropolskiego piśmiennictwa
heraldycznego, Warszawa 2004, s. 111.
23
24
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Następnie, wymieniwszy tytulaturę biskupa Woyny i życząc mu zdrowia pilzneński uczony w dalszej części dedykacji przedstawił zawartość następnych
rozdziałów: „Bo iż w tych księgach Rzeczypospolitej omylne nauki i błędy
słusznymi wywody Arystoteles psuje”. Jako, iż sam biskup w momencie powstania dzieła nie mógł pochwalić się taką karierą jak Maciejowski, Petrycy
w dedykacji wychwalał głównie dawne zasługi rodziny Woynów, a na samym
końcu zamieścił krótki fragment na temat osiągnięć politycznych biskupa wileńskiego 26.
Następna dedykacja, posiadająca prawie identyczny układ, poświęcona
była biskupowi łuckiemu Marcinowi Szyszkowskiemu. Na początku ponownie
zamieszczony został wiersz autorstwa Petrycego pt. „Na herb Jego Miłościwego
księdza Szyszkowskiego biskupa łuckiego”. Biskup pieczętował się herbem
Ostoja, dlatego też autor dedykacji, nawiązując do nazwy herbu, przedstawia
jako ostoję dla Rzeczypospolitej, zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju
biskupa Szyszkowskiego 27. Po raz kolejny Petrycy w nawiązaniu do tematyki
zawartej w księdze trzeciej przedstawił krótko sylwetkę duchownego wychwalając jego cnoty i dokonania. Na koniec zaś wychwalał decyzję Zygmunta III
Wazy z 1604 r. o wyniesieniu Szyszkowskiego na stolec łucki 28.
Kolejna dedykacja umieszczona przed księgą czwartą przeznaczona jest
dla ówczesnego wojewody krakowskiego słynnego rokoszanina Mikołaja Zebrzydowskiego. Tradycyjnie Petrycy poświęcił wiersz ku czci jego herbu Radwan. Następnie jak w pozostałych przypadkach umieścił on tytulaturę wojewody oraz życzenia zdrowia. Dalej nawiązał do treści następującej po dedykacji
księgi, która opisuje „rzecząpospolitą, której nigdzie nie widać” 29. W nawiązaniu do tej idealnej kreacji politycznej państwa stworzonej przez Arystotelesa,
Petrycy chwalił senatora twierdząc, że tylko ludzie charakteryzujący się światłością umysłów i silnym umiłowaniem ojczyzny przyczyniają się do zbudowania idealnej Rzeczypospolitej 30.

Arystoteles, Polityka…, t. 1, s. 117.
Tamże, s. 198.
28
Tamże, s. 200-202.
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Tamże, s. 317-318.
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Tamże, s. 318-319.
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Księga piąta przekładu „Polityki” poprzedzona jest dedykacją dla Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego „Sierotką”, wojewody wileńskiego, pieczętującego się herbem Trąby 31. Tym razem w wierszu na jego cześć Petrycy skupił się raczej nie na jego nazwie, ale na zacności i pochodzeniu rodu książęcego,
co podkreślał pisząc, iż „sława twa będzie trwać snadnie, póki woda w Wiljiej
moczy piasek na dnie”. Petrycy w swoim wierszu skupił się głownie na wychwalaniu przymiotów księcia, jego światłego umysłu, wspomniał oczywiście
o peregrynacji księcia do Jerozolimy, którą ów odbył w latach 1582-84 32. Dziwić zaś może fakt, że wyjątkowo mało wątków w dedykacji znalazło swoje odniesienie do tematyki poruszonej w piątej księdze przekładu „Polityki”.
Szósta księga dzieła Arystotelesa w przekładzie Petrycego opatrzona jest
także dedykacją dla Stanisława Mińskiego, wojewody łęczyckiego, a od 1606
r. podkanclerzego koronnego. Mińscy pieczętowali się herbem Prus III, zaś kolejny wiersz na ten temat autorstwa Petrycego skupił się raczej na wizerunku,
krzyż na koronie w dwubarwnym polu niż na jego nazwie. Błękit i czerwień
herbowych barw reprezentuje w swym utworze lirycznym pod postacią toczących ze sobą bój Ateny Pallas i Marsa. Dalej, w literackiej części dedykacji,
Petrycy wychwala takie wartości, jak wiedza i nauka (ganiąc zdecydowanie niechęć w dążeniu do wiedzy, a nie jej brak) i oczywiście przekłada to na cechy
osobowości wojewody łęczyckiego 33.
Patronem przedostatniej księgi „Polityki” uczynił Petrycy wojewodę wołyńskiego księcia Janusza Konstantynowicza Ostrogskiego. Jego ród o wielkich
i długich tradycjach doczekał się jednego z najciekawszych w formie wierszy
herbowych autorstwa pilźnieńczyka. Część literacka jest peanem na cześć cnót
ludzkich, po którym następuje tylko jednozdaniowe potwierdzenie, iż książe
Ostrogski jest ich wcieleniem i wszelka jego działalność publiczna opiera się
właśnie na kanonie zachowań z owych cnót wynikającym 34. (Sam książę był
jednym z najbogatszych magnatów Rzeczypospolitej początku XVII wieku,

H. Lulewicz, Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zwany Sierotką, PSB, t. 30, z. 2, Wrocław1987,
s. 349-361.
32
Tamże.
33
Arystoteles, Polityka, t. 2, Warszawa 2011, s. 118-122.
34
Tamże, s. 162-165.
31
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zmarł w 1620 r. nie pozostawiając męskiego potomka, ustanowiona przez
niego ordynacja ostrogska przeszła w ręce Zasławskich) 35.
Ostatnia dedykacja w „Polityce” Arystotelesa, znajdująca się przed księgą
ósmą, przeznaczona jest dla kasztelana małogoskiego Mikołaja Oleśnickiego.
Posługiwał się on herbem Dębno i podobnie jak w pozostałych przypadkach,
jemu również Petrycy poświecił wiersz „na swój herb”. W części literackiej polski filozof kładł szczególny nacisk na wychowywanie dzieci i młodzieży na dobrych obywateli, gdyż jego zdaniem od tego zależał rozwój Rzeczypospolitej.
W swym dziele wychwalał także ród Oleśnickich, który miał wydać wielu wybitnych działaczy politycznych, w tym oczywiście bohatera dedykacji, którego
zwieńczeniem kariery urzędniczej była kasztelania radomska, a następnie województwo lubelskie 36.
Podsumowując, należy podkreślić, że przekład dzieł Arystotelesa dokonany przez Sebastiana Petrycego należy do czołowych osiągnieć polskiej filozofii doby XVII w. Jego wkład w upowszechnianie filozofii arystotelejskiej jest
nie do przecenienia, wyprzedził on bowiem w tłumaczeniu na narodowe języki
między innymi Anglików, Niemców i Hiszpanów. Jak każdy autor, naukowiec, potrzebował do realizacji swoich zamierzeń wsparcia i nie chodzi tu tylko
i wyłącznie o finansowe jego działalności. W niniejszym artykule, skupiającym
się na przedstawieniu umieszczonych w przekładzie „Polityki” dedykacji, pragnęliśmy zaprezentować sposób w jaki Petrycy dziękował tym, którzy wsparcia
mu udzielili, a jednocześnie jak też starał się uzyskać względy tych, na których
wsparcie liczył w przyszłości.
Z jednej strony zaprezentowane dedykacje formą wpisują się on w ogólną
tendencję, z drugiej są bardzo cenne ze względu na jakość pióra autora. Sebastian Petrycy był bowiem prawdziwym mistrzem, który sprawnie wykorzystywał osiągnięcia nauk tak odległych jak medycyna, filozofia, językoznawstwo,
Książe Janusz Konstantynowicz Ostrogski herbu Ostrogski (ur. ok. 1554 r., zm. 17 września
1620 r. w Tarnowie) kasztelan krakowski, wojewoda wołyński, starosta białocerkiewski, włodzimierski, perejasławski, bohusławski, starosta niegrodowy czerkaski od 1593 r., starosta niegrodowy kaniowski od 1594 r.; K. Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, 2017, s. 189.
36
Mikołaj Oleśnicki herbu Dębno (ur. 30 lipca 1558 roku, zm. 13 grudnia 1629 roku) – wojewoda lubelski w latach 1619–1629, kasztelan radomski w latach 1611–1619, kasztelan małogoski w latach 1598–1609, starosta opoczyński w latach 1622–1629, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1604 roku; Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy.
Oprac. K. Chłapowski i A. Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 201.
35
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poezja, proza i wiele innych. Wiersze dedykowane herbom elit dawnej Rzeczypospolitej mimo przewidywalnej treści napisane są z finezją. Liczne odniesienia
do osobistych upodobań i przymiotów osób wychwalanych przez Petrycego
świadczą o jego wysokiej inteligencji i obyciu, co z pewnością było doceniane
przez dwór królewski. Przykrość zatem sprawia, iż zarówno postać Sebastiana
Petrycego, jak i jego twórczość została prawie zapomniana i wciąż oczekuje
godnego upamiętnienia oraz wytężonej pracy badawczej.

Streszczenie
W artykule przedstawiona zostaje specyficzna forma komunikacji autora z odbiorcą, jaką jest dedykacja. W okresie staropolskim posiadała ona zupełnie inne znaczenie, a także formę, niż dedykacje współczesne. Dobrym tego przykładem są zaprezentowane w artykule dedykacje, które złożył na kartach przetłumaczonego przez siebie
dzieła Arystotelesa pt. „Polityka” Sebastian Petrycy z Pilzna – wybitny uczony polski
przełomu XVI i XVII wieku. W dziele tym dedykacje znajdują się przed każdą z ksiąg
napisanych przez Stagirytę, a ich kolejność zgodna jest przede wszystkim z hierarchią
ważności w Rzeczypospolitej. Celem dedykacji pisanych w czasach staropolskich były
zarówno podziękowania jak i podkreślenie związku z daną osobistością poprzez przypochlebienie się jej (choćby poprzez wykazanie znajomości historii rodu, bądź najważniejszych osiągnięć postaci).
W zbadanych przez autora dedykacjach, Sebastian Petrycy z Pilzna, będący, co
zostaje pokrótce przedstawione w artykule, modelowym przedstawicielem elity intelektualnej wczesnego baroku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wznosi się na wyżyny słowotwórstwa dedykacyjnego, poza tekstem pisanym prozą okraszając je wierszowanymi stemmatami. Kunszt autorski Petrycego można docenić po zbadaniu, gdyż
można wysnuć wnioski, w stosunku do której z osobistości, będących adresatami dedykacji autor czuł prawdziwą wdzięczność i satysfakcję, a dla których napisał je dlatego,
iż tak wypadało.
Artykuł, ze względu na swą objętość jest de facto jedynie przyczynkiem do szerszego badania zarówno prac Sebastiana Petrycego, które z całą pewnością zasługują na
świeże spojrzenie polskiej nauki, a także do wgłębienia sięw tematykę sztuki dedykacyjnej epoki staropolskiej, kiedy to owa sztuka była w rozkwicie.
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Pisma polityczne z czasów
rokoszu Zebrzydowskiego,
jako forma propagandy i komunikacji
w czasach Zygmunta III Wazy

Okres rokoszu Zebrzydowskiego był bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W jego trakcie
strony konfliktu chcąc pozyskać dla siebie rzesze szlachty kolportowały wśród
niej różnego rodzaju pisma, broszury polityczne, poezję i listy otwarte, mające
charakter publicystyczny. Badania tego typu źródeł nastręczają wielu problemów, które związane są z mnogością takich dokumentów i ich licznymi kopiami, które różnią się od siebie szczegółami, takimi jak szyk zdań czy zmianą
poszczególnych słów. Różne były przyczyny tego stanu rzeczy; niekiedy kopista
błędnie odczytywał oryginał lub zapisywał informacje niezgodne z prawdą. Powoduje to niestety kłopoty z interpretacją źródeł, a niekiedy niemożliwością
odróżnienia pierwotnej wersji dokumentu od jego kopii. Ramy czasowe, które
zostały przyjęte w pracy to lata 1606-1608, czyli okres od wybuchu rokoszu do
momentu przyjęcia przez Mikołaja Zebrzydowskiego uroczystego aktu przeprosin Zygmunta III Wazy, co tym samym oficjalnie zakończyło wojnę domową. Pisma poddane analizie dotyczą głównie osoby monarchy (jego życia
prywatnego oraz podejmowanych przez niego decyzji politycznych) oraz relacji
między stronami konfliktu. Osobną problematyką, którą postanowiono zając
się w niniejszym artykule są metody zastosowane we wspomnianych materiałach źródłach, które miały posłużyć degradacji rywala w oczach czytelników.
Na początku XVII w. doszło do apogeum konfliktu, który stopniowo narastał od czasów elekcji w 1587 r. między królem Zygmuntem III Wazą i jego
zwolennikami (obóz regalistów), a stronnikami Jana Zamoyskiego. Po śmierci
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hetmana wielkiego koronnego dowodzeni byli oni przez Mikołaja Zebrzydowskiego, a nazywani byli zamojszczykami, republikanami bądź rokoszanami.
Spór między monarchą, a buntującą się szlachtą niekiedy interpretuje się jako
starcie między katolikami a dysydentami zamieszkującymi tereny ówczesnej
Rzeczypospolitej, co mija się jednak z prawdą historyczną. Rzeczywiście wśród
przywódców buntu znajdujemy takich protektorów protestantyzmu jak przedstawiciel linii birżańskiej Radziwiłłów, Janusz (1579-1620), ówczesny podczaszy wielki litewski i starosta borysowski, czy Stanisław „Diabeł” Stadnicki,
wówczas pełniący funkcję starosty zygwulskiego. Jak już wspomniano wyżej,
na czele republikanów stał gorliwy katolik, fundator kalwarii swojego nazwiska, Mikołaj Zebrzydowski. Należy jednak jednoznacznie podkreślić, że sama
wojna domowa miała podłoże polityczne i dotyczyła przede wszystkim nadmiernych, zdaniem rokoszan, prerogatyw królewskich, polityki zagranicznej
Zygmunta III, a zwłaszcza nawiązania przyjaznych stosunków z Habsburgami,
co doprowadziło do wzrostu negatywnych nastrojów szlachty wobec monarchy. Rokoszanie zarzucali Zygmuntowi III zdradę 1, niewypełnienie punktów
Zwolennikiem teorii o zdradzie Zygmunta III Wazy oraz „sprzedaży” korony polskiej Habsburgom, w zamian za wsparcie jego działań o tron szwedzki, był Kazimierz Lepszy. Opisując to
wydarzenie opierał się na prowadzonej w latach 90. XVI w. tajnej korespondencji między polskim królem a dworem austriackim. Wymieniony historyk uznał także, że pertraktacje małżeńskie były jedynie pretekstem dla rozgrywek dyplomatycznych toczonych przez Zygmunta III,
który dążył do zapewnienia sobie korony szwedzkiej. Lepszy w swojej pracy uznał, że: „Szkice
tej misternej akcji, jego pomysł i ogólne ramy zostały z pewnością opracowane przez samego
Jana III w Sztokholmie, jemu bowiem przede wszystkim na ich wykonaniu mogło zależeć,
i stamtąd były podyktowane królowi Zygmuntowi III do wykonania. Szczegóły natomiast i sposób przeprowadzenia sekretu królewskiego został przemyślany w ściśle zakonspirowanym gronie,
złożonym z najbliższych doradców królewskich”. Są to jednak tylko teorie uczonego, który nie
poparł powyższego wywodu żadnymi materiałami źródłowymi. Koronnym dowodem na zdradę
polskiego Wazy miał być list arcyksięcia Ernesta do Brahego (dworzanina Zygmunta) oraz potwierdzenie udziału w negocjacjach Marcina Leśniowolskiego. Z listów nie można jednoznacznie wywnioskować czy celem króla było oddanie korony polskiej Habsburgom, czy też negocjacje matrymonialne. Opinie Kazimierza Lepszego powtórzyli m.in. Henryk Wisner, Urszula Augustyniak, Janusz Byliński oraz Władysław Konopczyński. Zygmuntowi III udowodniono jedynie chęć wyjazdu z kraju - nie wiadomo jednak w jakim celu. Jarosław Dzięgielewski zwrócił
uwagę, że te oskarżenie nigdy nie został królowi udowodniony, wciąż jednak chętnie jest przez
historyków powtarzany, bardziej chyba z sympatii dla Zamoyskiego, niż w oparciu o rzetelne
dowody, bądź racjonalne argumenty. Habsburgowie znali na tyle ustrój Rzeczypospolitej i istniejący tam układ sił, iż w uzyskaniu tronu polskiego wierzyć nie mogli, ani w drodze cesji, ani
nawet elekcji, po ewentualnej abdykacji Zygmunta”. Podobne pytania stawiał Stanisław Grzybowski: „Kogo chciał oszukać? Czy szlachtę? A może Habsburgów i wiernych mu Szwedów,
którzy wciąż oczekiwali jego powrotu do ojczyzny, może własnego ojca? Może chodziło i trochę
1
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zapisanych w pacta conventa, brak zainteresowania losami kraju i uwikłanie go
w konflikty z sąsiadami w imię interesu dynastii Wazów (w momencie wybuchu buntu od 4 lat toczyła się wojna ze Szwecją), otaczanie się cudzoziemcami 2,
zbytnia ingerencja w sprawy państwowe jezuitów (szczególnie Piotra Skargi),
„kazirodcze” stosunki z Konstancją Habsburżanką, zaniedbywanie królewskich
obowiązków na rzecz rozrywek takich jak alchemia, ogrodnictwo, skłonność
do rozpusty, czy wręcz sodomii. Króla krytykowano także za cudzoziemski
strój i pogardę dla polskich zwyczajów 3.
Należy zaznaczyć, że konflikt regalistów i republikanów jest okresem
przełomowym, w którym spotykamy się z licznymi pismami propagandowymi
i okolicznościową poezją polityczną, które kolportowane były wśród obywateli
Rzeczypospolitej na ogromną skalę 4. Wiążę się to oczywiście ze wzrostem znaczenia średniozamożnej szlachty oraz popularyzacją ideału wychowawczego
promującego konieczność uzyskania dobrego wykształcenia przez młodego
człowieka, który miał interesować się polityką i sprawami bieżącymi państwa 5.
Pisma z okresu rokoszu Zebrzydowskiego miały na celu przekonanie mas szlacheckich do konkretnych pomysłów, projektów czy koncepcji politycznych,
a co za tym idzie nie opisywano konkretnych faktów, czy wydarzeń, a raczej je

o szantaż wobec Polaków, by przestali własnemu monarsze rzucać kłody pod nogi. Wbrew zdaniu dotychczasowych badaczy opowiadamy się za ostatnią ewentualnością pozostaną jednak
chyba okryte tajemnicą”. W świetle powyższych opinii i faktów, stawianie tak poważnych zarzutów królowi jak zdrada wydaje się bezzasadne, a przynajmniej wymagające wielkiej ostrożności.
Por. J. Dzięgielewski, Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573-1674, Pułtusk 2003, s. 46 i in.;
S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 248; W. Konopczyński, Dzieje Polski Nowożytnej, t. 1, Warszawa 1986; K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego
(1589-1592), Warszawa 2015, s. 3, s. 46 i in.; H. Wisner, Zygmunt III Waza, Warszawa 1984;
U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008; J. Byliński, Rokoszowe koncepcje
reformy państwa (1606-1608), w: Studia historyczno-prawne. Księga poświęcona pamięci Profesora Jana Seredyki, red. W. Kaczorowski, Opole 2008, s. 124-126.
2
Również i ten zarzut wydaje się nieprawdziwy. Wg Bożeny Fabiani ilość cudzoziemców na
dworze Zygmunta III była podobna jak ta na dworze Stefana Batorego lub ostatnich Jagiellonów. Por. B. Fabiani, W kręgu Wazów. Ludzie i obyczaje, Warszawa 2004, s. 31.
3
W. Leitsch, Strój i naród w Polsce w pierwszej tercji XVII wieku, czyli jak spodnie nabrały znaczenia politycznego, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, t. 6, nr 2, 1999, s. 18-19.
4
J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971,
s. 117.
5
U. Świderska-Włodarczyk, Mentalność szlachty polskiej XV i XVI wieku, Poznań 2003; U. Świderska-Włodarczyk, Wzorzec czy antywzorzec dworzanina w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyzne”, t. 15, nr 2 (27),
2015.
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komentowano, zgodnie z konwencją polskiej tradycji literackiej. Twórcami
byli zarówno utalentowani pisarze, jak i domorośli grafomani, którzy chcieli
podzielić się ze światem swoją twórczością. Wśród badaczy przedmiotu stale
pojawia się jednak pytanie na ile pozostawiona przez nich spuścizna to literatura, a na ile wierszowana publicystyka? 6 Należy pamiętać, że w omawianym
w okresie na terenach Rzeczypospolitej nie istniała prasa drukowana, więc kolportowana wśród szlachty poezja rokoszowa poniekąd spełniała jej funkcję informacyjną 7.
Jednym z ciekawszych poematów okresu rokoszowego z pewnością jest
karykatura modlitwy Ojcze Nasz, nazwanej „Pacierzem do Króla Jegomości”.
Jej autorem jest anonimowy rokoszanin, a inspiracją do powstania utworu była
najprawdopodobniej mowa Stanisława „Diabła” Stadnickiego na Zjeździe Lubelskim, który odbył się 4 czerwca 1606 r. 8:
Ojcze nasz, królu polski, który mieszkasz w Warszawie,
U nas [w] niedobrej sławie!
Święć się w Szwecyej imię twoje,
Gdzie są z dawna twe pokoje.
Przy[j]dź do królestwa [twego] szwedzkiego,
A zaniechaj polskiego i księstwa litewskiego.
Bądź wola twoja Wandalech, jako pierwiej była,
Gdzie[ś] dobrych śledzi miał obfitość siła.
Chleba naszego powszedniego
Zbawiłeś nas za panowania swego.
Odpuść nam łanowe, poborowe, czopowe,
Bo bardzo już u nas są rzeczy nie nowe.
I wwódź nas na pokuszenie na wojnę z Szwedami,
Bo jej dla ciebie doma dosyć mamy.
Ale nas zbaw ode wszego złego,
A sam idź prędko do Boga wszechmogącego
Abowiem twoja moc nad nami,
Lepiej, niż radzić o nas z Jezuitami 9.
6
I. Maciejewska, Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości- o poezji rokoszu Zebrzydowskiego, Warszawa
2006, s. 36.
7
J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1603-1609), Wrocław 1960.
8
Pacierz do Króla Jegomości, w: Pisma z czasów rokoszu Zebrzydowskiego. Poezja rokoszowa, t. 1,
wyd. J. Czubek, Kraków 1916, s. 33.
9
Tamże.
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W powyższym wierszu przedstawiono m. in. część postulatów rokoszan.
Wśród najważniejszych należy oczywiście wymienić doprowadzenie do abdykacji Zygmunta III, zaprzestanie dalszej wojny ze Szwecją, wydalenie z kraju
jezuitów oraz krytykę pomysłu wprowadzenia stałych podatków. Dlaczego rokoszanie wybrali taką formę przekazu? Być może jest to nawiązanie do nazbyt
religijnego życia Zygmunta III lub zbytniej ingerencji (zdaniem rokoszan) jezuitów w sprawy państwowe. Forma i treść pisma mogą świadczyć, że jego autorem był wyznawca religii protestanckiej, gdyż nie wydaje się prawdopodobne
by przywiązana do katolicyzmu i kultu maryjnego szlachta mogła popełnić
tego typu dzieło. „Pacierz do Króla Jegomości” nie był oczywiście jedynym
pismem krytykującym monarchę. Negatywny stosunek szlachty wobec Wazy
widoczny jest także w „Sumienie mówi”:
[…] Małoś miał na tem pierwej: przez rady sejmowej
Pojąłeś Rakuszankę [z] z swej upornej głowy,
Nad prawo pospolite, królom opisane,
Przez senat polski, ziemski, statecznie podane,
Bo dom ten nam Polakom z dawna niechęttliwy,
Na ojczyznę i na nas z Rakuszanką chciwy; […]
Po żydowsku z nią [tj. Konstancją] mieszkasz; będzie to brzydliwie,
Z nią wszytek wiek będziesz wiódł zawdy frasowliwie. […]
Krew ze krwią brzydko mieszasz’ a oto sumienia
Nie masz, tylko dosyć czyniąc swego ulubienia
Twój Władysław macochę ciotką swą zwać będzie,
Jej krewności ach, ach, żal niezmierny przybędzie:
Ona swego pasierba siostrzeńcem nazowie;
Nieboże Władysławie, biade twojej głowie!
Małżeństwo to plugawe, pełne nieczystości:
Dwie siostrze mieć w łóżku swem żydowskie brzydkości.
Tyś królem chrześcijańskim: nie czyń po żydowsku,
Nie mieszkaj z drugą siostrą, żyj po chrześcijańsku! 10

Autor wiersza krytykuje Zygmunta III, który pomimo zaleceń senatu, pojął za żonę Konstancję Habsburżankę. Podobne zarzuty pojawiały się w utworach „Na senatory”, „Szlachcic Polski”, czy „Blegia posłów splondrowanych”.
Sumienie mówi, w: Pisma z czasów rokoszu Zebrzydowskiego. Poezja rokoszowa, t. 1, wyd.
J. Czubek, Kraków 1916.
10
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Kwestią dyskusyjna jest dlaczego małżeństwo Wazy z siostrą zmarłej żony
budziło takie zgorszenie wśród opinii publicznej, zwłaszcza, że dość powszechnym zwyczajem wśród europejskich dynastii były mariaże pomiędzy kuzynostwem (szczególnie zjawisko to było dostrzegalne w rodzinie Habsburgów).
Wyjaśnienie tego stanu rzeczy możemy znaleźć w Księdze Kapłańskiej, która
głosi: „Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za
życia tamtej, byłoby sposobnością do niezgody” 11. Złamanie tego nakazu
w oczach rokoszan było grzeszne („żydowskie”), miało to jednak charakter wyłącznie propagandowy, gdyż jak zostało zaznaczone wyżej bunt przeciw Wazie
wybuchł z powodów politycznych, a nie z powodu jego planów matrymonialnych. Świadczy o tym fakt, że w pismach rokoszowych nie pojawia się najmniejsza krytyka królowej Konstancji, a jedynie Zygmunta III. Autor przytoczonego wyżej poematu wyrażał również troskę o młodego królewicza Władysława, na którego wychowanie mogło wpłynąć „grzeszne” życie ojca. Co ciekawe przyszły władca już wcześniej był przyczyną utarczek politycznych; prymas Rzeczypospolitej Stanisław Karnkowski niepokoił się, że mamką królewicza została szkocka protestantka Wilhelmowa Forbes (żona nadwornego dostarczyciela win), co mogło być problemem w jego katolickim wychowaniu 12.
Kolejne zarzuty co do życia prywatnego monarchy znajdujemy w „Dystychach na Zygmunta III”, które powstały we wrześniu 1606 r. W utworze
tym bogini miłości Wenus odsyła króla z obozu wojsk koronnych do stolicy,
gdzie już na niego czekała: „setka kobiet, które miłował nie bez grzechu”. Inny
fragment zarzuca monarsze romans z wpływową dwórką swojej pierwszej żony
Urszulą Meierin 13:

Ks. Kapł., 18,18.
Por. B. Fabiani, W kręgu Wazów…, s. 44; S. Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów
w Polsce, Warszawa 2006, s. 129
13
Urszula Meierin (ok. 1570-1635) - ulubiona dwórka królowej Anny Habsburżanki, a później
także królowej Konstancji. Szara eminencja dworu Zygmunta III, informowała Habsburgów
o życiu w Polsce. Postać tajemnicza i kontrowersyjna, wiadomo że asystowała przy niemal każdej
audiencji na dworze, oraz zasiadała wraz z rodziną królewską przy posiłku (co było wielkim zaszczytem). Jej nieodgadniony wpływ na Zygmunta III, a później Władysława IV był przyczyną
plotek o jej romansie z oboma Wazami. Teza ta obecnie odrzucana jest przez większość historyków. Por. Por. B. Fabiani, W kręgu Wazów…; S. Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów
w Polsce…, s. 241-245.
11
12
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Wzywa cię Urszula, by cię objąć namiętnym objęciem
Przynęta i rozkosz twego łoża 14

A dalej:
A nasz miły pan Zygmunt zaś nie przeszedł wszytki
Żywotem swym smrodliwym sprośne wszeteczniki 15?

Królowi często zarzucano sodomię; źródeł tych pomówień możemy szukać w osobowości Zygmunta III, który czas wolny lubił spędzać w domowym
zaciszu, pracując w ogrodzie 16, grając w piłkę 17, czy puszczając latawce. Wszystkie te rozrywki uchodziły wśród szlachty za niemęskie i mogły być przyczyną
powstawania plotek o homoseksualnych skłonnościach króla 18.
Zygmuntowi III stawiano także polityczne zarzuty. Dotyczyły one główne
polityki zagranicznej króla. Między innymi oskarżano go o zaniedbywanie
spraw Rzeczypospolitej na rzecz spraw dynastycznych w Szwecji oraz zawiązanie sojuszu z Austrią. Zbiór wszystkich wymienionych zarzutów znajdujemy
w wierszu „Paskwillus o królu i radzie jego”
A wiecież to, panowie, że od nas król jedzie?
- Dokądże to? - Do Szwecyi na śledzie.
A czemuż? Albo mu się w Polszcze oprzykrzyło?
Nie dziw, każdemu ojczyste miło.
[…] To prawda, ukazał im wszystko wojewoda,
Co stąd za Rzeczypospolitej szkoda.
W przód pokazał jako nas przedał Rakuszanom,
Tym szwagrom swoim, niemieckim panom.

J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa
1971, s. 135
15
Tamże, s. 135
16
Zainteresowania Zygmunta III i jego siostry Anny znacząco przyczyniły się do rozwoju sztuki
ogrodniczej na terenach ówczesnej Rzeczypospolitej; por. E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa
w Polsce w zarysie, t. I, Warszawa 1923, s. 7.
17
Gra ta przypominała współczesnego tenisa, na ziemiach polskich praktycznie nie znana. Zygmunt III wywołał konsternację wśród przyszłych poddanych, kiedy to zaraz po przybyciu do
Gdańska w 1587 r. rozegrał kilka partii tej gry; por. S. Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów
w Polsce…, s. 89.
18
J. Besala, Małżeństwa królewskie. Władcy elekcyjni, Warszawa 2013, s. 144.
14
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Także Brandenburczykom przedał pruską ziemię:
Ny go, a więc to Jagiełłowe plemię 19!

Autor powyższego utworu oskarża monarchę o chęć porzucenia tronu
Rzeczypospolitej, kierowanie się habsburskimi interesami w kwestii polityki
zagranicznej oraz zbyt łagodny kurs polityczny wobec Prus i Brandenburgii.
Zygmunt III został skrytykowany również za nawiązanie zbyt bliskich relacji
z Habsburgami oraz poddaje się w wątpliwość jego pokrewieństwo z dobrze
wspominanymi w Rzeczypospolitej Jagiellonami. Warto przypomnieć, że pokrewieństwo Wazy z Anną Jagiellonką i Zygmuntem II Augustem, było jednym z decydujących czynników, który wpłynął na wynik głosowania podczas
elekcji w 1587 r. 20 W związku z powyższymi oskarżeniami rokoszanie wezwali
monarchę do pokuty:
Bój się Boga, [na] jego uważaj snać sądy,
Wejrzyj w s[w]oje sumienie, w twe królewskie rządy,
Godne we wszem przygany i pożałowania 21.

Nie należy jednak sądzić, że tylko rokoszanie zajmowali się pismami politycznymi. Członkowie obozu regalistycznego nie pozostawali dłużni swoim
przeciwnikom, zarzucając im warcholstwo, samowolę, sprzeniewierzenie się
władzy królewskiej, a tym samym władzy boskiej:
Pańska nas ręka dotknęła,/ Ozdobyć, Polsko, ujęła,
Wiary, męstwa i stałości.
Rokosz powód ku żałości […]
Hardość krzywdy i swawola/
Bóg płaci ciężką niewolą 22.

Paskwillus o królu i radzie jego, w: Pisma z czasów rokoszu..., s. 360.
S. Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce…, s. 44.
21
Sumienie mówi, w: Pisma z czasów rokoszu…, s. 12.
22
Lament na sektę rokoszańską, w: Pisma z czasów rokoszu..., s. 203.
19
20
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Zwolennicy króla starali się nadać rokoszowi charakter wojny religijnej,
o czym zresztą świadczy tytuł wyżej cytowanego pisma: „Lament na sektę rokoszańską”. Wiąże się to z faktem, że przywódcami rokoszan byli głównie protestanci, o których pisano:
Bodaj się połamali
Ci, którzy wiarę złamali,
Winną Bogu i królowi,
Wbrew polskiemu narodowi 23

W oczach regalistów gorsi od dysydentów są tylko katolicy, którzy im
pomagają; w ten sposób łamią bowiem prawa boskie. Jest to wyraźny przytyk
w kierunku Mikołaja Zebrzydowskiego, katolika a zarazem przywódcy rokoszu 24.
Oprócz poezji obie strony konfliktu sięgały po paszkwile, które za pomocą
inwektyw miały zdyskredytować przeciwnika. Dla tego typu twórczości charakterystyczne wydają się motywy zwierzęce, a ich autorzy swoich przeciwników przyrównują do osłów, wilków, niedźwiedzi, wieprzy, baranów, zaś swoich popleczników utożsamiają z owieczkami czy łaniami, które kojarzą się
z niewinnością i czystością 25. Prawdziwą paradę zwierząt znajdujemy w utworze „Panu Żółkiewskiemu, hetmanowi polnemu”, gdzie hetman przedstawiany
był kolejno jako jeleń, koń, orzeł, łasica, żuraw, gryf i jaskółką. Poprzez kontrast i porównanie autor starał się ukazać zdradę Żółkiewskiego, który przystąpił do obozu regalistów. Oprócz zwierząt autor paszkwilu swoich oponentów
przyrównywano także do diabła 26, zwłaszcza gdy byli wyznania protestanckiego.
Oprócz rokoszan i regalistów poezję polityczną tworzyli też neutralni pisarze i publicyści, zaniepokojeni losem Rzeczypospolitej 27. Za dobry przykład
tego rodzaju twórczości można uznać „Tren Rzeczypospolitej w nieszczęsne
wojny domowe” autorstwa Kaspera Miaskowskiego:

Tamże.
I. Maciejewska, Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości - o poezji rokoszu Zebrzydowskiego, s. 41.
25
Tamże, 36.
26
S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993, s. 100101.
27
I. Maciejewska, Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości…, s. 36.
23
24
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Wzięłaś niezgodo, górę, nieszczęśliwa!
Oto już szabla we krwi własnej pływa,
Czyli jej jeszcze gardło twe niesyte,
Aż stoczysz znowu wojska nieużyte?
[…] Czemu na żal mój i na zgubę wieczną
Broń podnosicie na się reką niecną?
Policzcie pierwej od Lecha pradziady:
Tak-li do wnętrznej zachodzili zwady? 28

W podobnym tonie wypowiadali się inni anonimowi publicyści; ubolewali nad losem Rzeczypospolitej trapioną wojną domową i namawiali do
zgody:
Ratuj Ty sam nas, Boże lutościwy!
Bo jeśli Twego nie będzie ratunku,
Zginiemy zgoła i samego gruntu,
A utraciwszy ojczyznę swą miłą,
Już nie będziem mieć nigdy taką inną 29.
Tam Bóg sam błogosławi, gdzie zgoda panuje,
Jego to największy dar: któremu daruje
Królestwu, tam rząd wielki, cnota, sprawiedliwość,
Obfituje pobożność, nie ma tam miejsca złość 30.

Wydaje się, że najlepszym podsumowaniem przytoczonych w artykule
pism z okresu rokoszu Zebrzydowskiego jest tekst: „Nagrobek pobitego o wolności rycerstwa polskiego pod Guzowem”.
Tu leżą zacne ciała rycerstwa polskiego,
Pochowane w tym prochu do dnia ostatniego.
Gardła swe położyli dla drogich wolności,
Krew ich drogą rozlano w surowej srogości.
Ojczyznę miłowali jako cni synowie,

Tren Rzeczypospolitej w nieszczęsne wojny domowe, w: Pisma z czasów rokoszu…, s. 115.
Zgoda i żałosna przestroga, w: Pisma z czasów rokoszu..., s. 203.
30
Upomnienie korony polskiej, w: Pisma z czasów rokoszu…, s. 325.
28
29
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[…] Święta wasza śmierć będzie w wieki nieznikome,
Wasze cnotliwe sprawy [i] sławnie czynione 31

Pismo ma wyjątkowo mocny wydźwięk propagandowy; rokoszanie miłujący nad wyraz ojczyznę polegli w obronie jej najwyższych wartości - wolności.
Dwa ostatnie wersy sugerują, że mimo porażki pamięć o ich czynach przetrwa
wieki, a przyszłe pokolenia patriotów będą czerpać inspirację z ich postawy.
Zygmunt III wycofał się ze swoich planów dotyczących wzmocnienia władzy monarszej, a skompromitowani rokoszanie zarzucili swoje plany, na rzecz
słownych ataków na władcę 32. Rokosz Zebrzydowskiego nie przyniósł więc korzyści żadnej ze stron. Władysław Konopczyński zwrócił uwagę, że
Zamiast reformy, sejm przyniósł fatalne precedensy: kilka manifestów przeciw
uchwałom, żadnych konstytucji, na koniec rokosz. W tym rokoszu wódz Zebrzydowski użył za hasło agitacyjne właśnie starą zasadę jednomyślności, zaatakowaną świeżo przez dwór. Malkontenci różnych wyznań i różnej wartości
moralnej skupili się na tej platformie. Dwór jeszcze podczas sejmu stchórzył,
dla uratowania podatków uznał urzędownie prawidło powszechnego przyzwolenia. Niewiele to pomogło. Polała się krew. Rokoszanie ulegli, ale ich wspólna
idea, idea złotej wolności, wyszła bez szwanku, tryumfująca, nawet uświęcona
nowymi ustawami. Dlaczego? Głównie podobno dlatego, że opozycja lepiej
wiedziała, o co walczy; regalistom zabrakło wspólnej wiary konstytucyjnej 33.

Pisma z okresu rokoszu Zebrzydowskiego przyczyniły się do spadku zaufania do osoby króla i urzędu monarszego jako takiego, co było głównie zasługą
Stanisława „Diabła” Stadnickiego, który niejako kierował propagandą rokoszan. Zwolennicy Zebrzydowskiego co prawda ponieśli porażkę, ale to Zygmunt III wstrzymał część z planowanych reform oraz prowadził znacznie
ostrożniejszą politykę zagraniczną głównie, jeśli chodzi o współpracę z Habsburgami.

Nagrobek pobitego o wolności rycerstwa polskiego pod Guzowem, w: Pisma z czasów rokoszu…,
s. 340.
32
C. Backvis, Panorama poezji okresu baroku, t. I, Warszawa 2003, s. 52.
33
W. Konopczyński, Liberum Veto, Kraków 1918, s. 236.
31
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Streszczenie
Artykuł dotyczy pism, broszur politycznych, poezji i listów otwartych, które powstawały w okresie rokoszu Zebrzydowskiego. Ramy czasowe, które zostały przyjęte
w pracy to lata 1606-1608, czyli okres od wybuchu rokoszu do momentu przyjęcia
przez Mikołaja Zebrzydowskiego uroczystego aktu przeprosin Zygmunta III Wazy, co
tym samym oficjalnie zakończyło wojnę domową. Pisma poddane analizie dotyczą
głównie osoby monarchy (jego życia prywatnego oraz podejmowanych przez niego decyzji politycznych) oraz relacji między stronami konfliktu. Osobną problematyką,
którą postanowiono zająć się w niniejszym artykule są metody zastosowane we wspomnianych materiałach źródłach, które miały posłużyć degradacji rywala w oczach czytelników.
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Instrukcje przedsejmowe
oraz uniwersały królewskie
z lat 1605 – 1606 jako przykłady
dokumentów kształtujących
wizerunek dworu Zygmunta III Wazy

Rokosz Zebrzydowskiego trwający w latach 1606-1608 praktycznie od
XIX stulecia wzbudzał niemałe zainteresowanie wśród kolejnych pokoleń historyków badających dzieje polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1.
Historiografia odnosząca się do zaistniałego w początkach XVII w. konfliktu
między Mikołajem Zebrzydowskim i wspierającą go częścią szlachty a Zygmuntem III Wazą oraz otaczającym tego monarchę stronnictwem regalistów
wyróżniła dotychczas wiele istotnych zagadnień badawczych 2. Warto tutaj
chociażby wymienić kilka zasadniczych wątków. Omawiano oraz analizowano
dotąd samą genezę rokoszu, konkretne akcje podejmowane przez wrogie sobie
obozy, stosunek szlachty wobec absolutyzmu, naświetlano niejednoznaczności
w postawach i zachowaniu pierwszoplanowych postaci tych rozruchów oraz
sferę komunikacyjną i propagandową konfliktu 3. Należy podkreślić, że co do
omawianego okresu wśród badaczy panuje zgodny osąd, iż wydarzenia z lat
H. Wisner, Zygmunt III Waza, Warszawa 1991, s. 170 – 179; tenże, Rzeczpospolita Wazów.
Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 2002, s. 201 – 214.
2
Tenże, W imię praw i zwyczajów, czyli wbrew nim. Rokosz Zebrzydowskiego 1606 – 1607,
w: Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron, Kraków 2010,
s. 215 – 219.
3
S. Ochmann – Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006, s. 122 – 150;
P. P. Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587 – 1616, Kraków 2013,
s. 211 – 229; J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606 – 1609), cz. 1, Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960, s. 1 – 2; tenże, Sejm z 1607 r. a załamanie się planów reformy państwa,
w: O naprawę Rzeczypospolitej XVII – XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu
w 60 rocznicę urodzin, red. J. Gierowski, A. Kersten, J. Maciszewski, Z. Wójcik, Warszawa 1965,
s. 35 – 38.
1
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zarówno poprzedzających wybuch rokoszu, jak i sam czas wewnętrznych zmagań stanowią znaczący epizod z dziejów walk politycznych w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej 4.
Różnorodność powstałych w dobie rokoszu materiałów rękopiśmiennych
jak zbiory korespondencji regalistów i króla czy stronników Mikołaja Zebrzydowskiego, oracje wygłaszane na sejmach, diariusze sejmowe, paszkwile antykrólewskie, pisma ulotne, wreszcie pamiętniki i relacje mogą zobrazować
przebieg całego konfliktu lub przybliżyć jego najbardziej kluczowe epizody.
Dodatkowo w tej grupie tekstów źródłowych ważne miejsce zajmują oficjalne
dokumenty wychodzące z ośrodka dworskiego. Zawarty w ich treści przekaz
daje możliwość podjęcia rozważań nad mechanizmami budowania przez regalistów pozytywnego oblicza dworu Zygmunta III w opozycji do rokoszan. Interesującymi i co należy podkreślić niewykorzystanymi dotąd pod tym kątem
materiałami źródłowymi okazują się być instrukcje przedsejmowe oraz uniwersały królewskie z lat 1605-1606 5. Dokumenty tego typu były nie tylko świadectwami działalności propagandowej Zygmunta III i skupionych przy nim
adherentów, lecz poprzez odpowiednie treści i przekaz miały tworzyć wiarygodny obraz ośrodka dworskiego 6.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w obliczu napiętej sytuacji politycznej, zakorzenione w ustroju mechanizmy przepływu informacji mogły być
wykorzystywane przez monarchę oraz jego stronnictwo do potwierdzenia swoich racji, bądź uzyskiwania korzystnych rezultatów w starciach z adwersarzami
dworu 7. Podejmowanie przez stronnictwo regalistów działań zgodnych z normami prawnymi i instytucjami publicznymi, jakie ustanowiono w ówczesnej
Rzeczypospolitej otworzyły prokrólewskiej frakcji drogę do sformułowania
kilku zasadniczych postulatów przeprowadzenia zmian w funkcjonującym dotychczas modelu ustrojowym 8. W związku z tym konieczne stało się skonsolidowanie przez władcę i najbliższych mu zaufanych zauszników silnego zaplecza
Por. H. Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego albo Sandomierski: Cezura czy epizod z dziejów walk
politycznych początku XVII wieku, KH, nr 3, 1990, s. 537 – 538.
5
J. Maciszewski, Źródła do rokoszu sandomierskiego w rękopisach Ossolineum, „Ze skarbca kultury”, z. 1 (7), 1955, s. 118 – 121.
6
Tenże, Wojna domowa w Polsce…, s. 105 – 131.
7
D. Koza, Propaganda królewska przed sejmem 1609 roku, w: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 197.
8
Z. Anusik, Kariery ulubieńców Zygmunta III. Rola polityki nominacyjnej króla w kreowaniu władzy w Rzeczypospolitej w latach 1587 - 1632, w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne
4
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politycznego 9. Miało ono przede wszystkim charakteryzować się aktywnością
oraz gotowością do rozszerzania wpływów dworu podczas kampanii przedsejmowych. Innym jego zadaniem było prowadzenie skutecznej argumentacji już
na samych obradach parlamentu w latach 1603-1606 10. Odzwierciedleniem
tego rodzaju czynnego wspierania planów króla była nasilona aktywność stronnictwa dworskiego również w trakcie poszczególnych epizodów rokoszu m.in.
w czasie zjazdów opozycji w Lublinie i Sandomierzu 11, regalistycznego zjazdu
w Wiślicy, bądź przy zawieraniu ugody w Janowcu 12. Przygotowane plany
i zamysły zorientowane na wzmocnienie prerogatyw władzy królewskiej oraz
optujące za przeprowadzeniem reform, ostatecznie nie znalazły poparcia wśród
szlacheckich mas 13 czemu dały wyraz wydarzenia z lat 1605-1606 14. Oprócz
akcji rozpropagowywania pism ulotnych wobec zjazdów zorganizowanych
przez rokoszan 15 w procesie komunikacji istotnego znaczenia nabierało używanie figur retorycznych. Pociągało to za sobą dostosowywanie przekazu do nastrojów odbiorców 16, co można było zauważyć we wspomnianych już tekstach
legacji przedsejmowych oraz wydanych w kwietniu i sierpniu 1606 r. uniwersałach królewskich 17. Opierając się również o implikowane koncepcje z obszaru
komunikacji społecznej i psychologii politycznej, niniejszy artykuł jest próbą
w Rzeczypospolitej XV – XVII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowrona, Kraków 2006, s. 215 –
216.
9
Z. Anusik, W kręgu władzy i opozycji. Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów
w dobie panowania Zygmunta III (1587 – 1632), w: Studia i szkice staropolskie, red. tenże, Łódź
2011, s. 302 – 326.
10
A. Sokołowski, Przed rokoszem. Studyjum historyczne za czasów Zygmunta III, w: Rozprawy
i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności, t. 15,
Kraków 1891, s. 54 – 75.
11
A. Cilli, Historia buntów możnowładczych w Polsce, oprac. J Byliński i W. Kaczorowski, Opole
2012, s. 30 – 56.
12
E. Dubas – Urwanowicz, Stronnicy królewscy i opozycjoniści wobec monarchy w dobie zjazdu
lwowskiego i rokoszu sandomierskiego. Próba porównania, w: Król a prawo stanów…, s. 110 – 111.
13
A. Pawłowska, Program wzmocnienia władzy w kręgach stronnictwa prokrólewskiego w czasie
rokoszu sandomierskiego 1605 – 1609, „KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. 22, 2012, s. 40 – 44.
14
A. Strzelecki, Sejm z 1605 r., Kraków 1921, s. 14 – 15; W. Sobieski, Pamiętny sejm, Kraków
1913 s. 5 – 13.
15
W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III – go, Warszawa 1902,
s. 108 – 124.
16
S. Brzeziński, Tyran i tyrania w staropolskim języku politycznym (XVI – XVII w.), w: Społeczeństwo a polityka. Społeczeństwo staropolskie, t. 1, red. A. Karpiński, Warszawa 2008, s. 347.
17
J. Czubek, Wstęp, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606 – 1608, t. 1,
wyd. tenże, Kraków 1918, s. 5 – 11.
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przeprowadzenia odmiennej niż dotychczasowe interpretacji tego typu materiału źródłowego, skoncentrowanej na analizie form i sposobów zręcznego szermowania słowem dla uzyskania zamierzonego efektu przez dwór Zygmunta
III.
Proces rozprzestrzeniania się informacji o charakterze oficjalnym z dworu
rozpoczynał się od kancelarii królewskiej. Z reguły to zadanie przypadało pieczętarzom, dla których utrudnieniem była podejrzliwość oraz podchodzenie
społeczeństwa szlacheckiego z dystansem do przekazywanych wiadomości 18.
Spadek zaufania wobec polityki dworu był następstwem uwikłania Rzeczypospolitej w wojnę przeciwko Szwecji, co powodowało torpedowanie przez
szlachtę nawet najdogodniejszych pomysłów zmian ustrojowych wychodzących od Zygmunta III i regalistów. W przeświadczeniu szlachty utwierdzał się
pogląd, iż miałyby one służyć wyłącznie interesom dynastycznym władcy oraz
dążeniu do wprowadzenia absolutum dominium 19.
W świetle koncepcji wywodzących się z teorii komunikacji, instrukcje
przedsejmowe stanowiły sui generis komunikaty zawierające informacje, które
przedstawiały kolejność działań nadawców tych dokumentów 20. Instrukcja
przedsejmowa, nazywana także propozycją, przedstawiała na sejmikach kwestie
mające zostać poruszone w czasie obrad na nadchodzącym sejmie 21. Proponowane w nich sprawy nosiły często formę apelu, w którym sugerowano między
wierszami przyjęcie przez odbiorców postawy aprobowanej przez dwór. Dokument tego typu posiadał schemat konstrukcyjny. Początek propozycji tłumaczył powód zwołania sejmu przez monarchę oraz poddawał charakterystyce
stan państwa między sejmami. Co oczywiste zaistniałe w tym czasie wydarzenia
starano się oceniać, zwracając przy tym szczególną uwagę na negatywne zjawiska w państwie. W następnych fragmentach eksponowano sprawy wewnętrzne
Rzeczypospolitej oraz zagraniczne dające pogląd na stosunki z krajami sąsiednimi. Poza tym szeroko przedstawiano zalecenia i sugestie, które miały stać się
głównymi wątkami obrad sejmowych. Ton instrukcji utrzymywał, że dwór

K. Maliszewski, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej, Toruń 2001, s. 35 – 46.
Z. Anusik, Król Zygmunt III i jego czasy, w: Studia i szkice staropolskie…, s. 108 – 109.
20
L. Wojtasik, Psychologia propagandy politycznej, Warszawa 1986, s. 33 – 34.
21
I. Lewandowska – Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek
ustawodawczy (1587 – 1632), Kraków 2009, s. 128.
18
19
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oraz władca nie dążą do wymuszania i narzucania sztywnego programu dyskusji. Zabieg ten wzbudzał uznanie wśród odbiorców oraz zaprowadzał poczucie
pewnej swobody w opracowywaniu projektów konstytucji. W ten sposób
skonstruowany przekaz miał definitywnie negować jakiekolwiek absolutystyczne dążenia dworu, których obawiała się szlachta. W jej zbiorowej świadomości próby umocnienia i nadania pierwszoplanowej roli królewskiej władzy
w Rzeczypospolitej permanentnie utożsamiano z tyranią o charakterze wschodnim 22.
Ważnym ogniwem przekazu w instrukcjach przedsejmowych były informacje tworzące obraz panującego monarchy. Zygmuntowi III jak najważniejszemu decydentowi władzy państwowej, który antropomorfizował instytucję
tronu w monarchii mieszanej 23 przysługiwała należyta rewerencja, wsparta eksponowaniem osobistych charyzmatów. Władcę uważano za ucieleśnienie majestatu Rzeczypospolitej, prawodawcę, egzegetę oraz wykonawcę norm prawnych 24. Rzeczywistym odbiciem tej optyki było posiadanie przez króla zakresu
prerogatyw związanych z inicjowaniem sejmów i sejmików, dzięki czemu poprzez aprobatę jego i dworu traktowano je jako zjazdy legalne, mieszczące się
w normach prawnych ustroju 25.
Wracając do sprawy wizerunku instrukcje przedsejmowe oraz uniwersały
rozsyłane w czasie zagrożenia ze strony rokoszan miały na celu budowanie korzystnej reputacji Zygmunta III. Na kształtowanie określonego obrazu władcy
w świadomości szlacheckiej oddziaływały dwa skorelowane ze sobą mechanizmy – tworzenia wizerunku oraz sterowania nim. Pierwszy definiuje się jako
ukształtowaną i zachowaną w świadomości jednostki strukturę poznawczą,
która poprzez recepcję cech, zachowań, atrybucji politycznych, w tym przypadku władcy, dostarcza odbiorcom odpowiedniej wiedzy oraz wyobrażeń

Taż, Rola legacji i propozycji królewskiej w procedurze ustawodawczej na sejmach walnych koronnych za panowania Zygmunta III Wazy, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 2, red.
W. Uruszczak, D. Malec, Kraków 2008, s. 93, 117.
23
E. Opaliński, Postawa szlachty polskiej wobec osoby królewskiej jako instytucji w latach 1587 –
1648. Próba postawienia problematyki, KH, t. 90, z. 4, 1983, s. 792 – 793.
24
U. Augustyniak, Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej
XVII wieku, Warszawa 1999, s. 108 – 110.
25
H. Olszewski, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej, w: Polska XVII wieku. Państwo społeczeństwo
kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1974, s. 66 – 70; S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie,
t. 1, Korona, Lwów 1917, s. 192.
22
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związanych z tą osobą 26. W tym kontekście badacze kultury politycznej Rzeczypospolitej doby Wazów wydają się być zgodni co do faktu, że Zygmunt III
nie ujmował szlachty swoim charakterem. Pomimo pełnienia roli bufora między władzą państwową, a społeczeństwem szlacheckim „Daleko odbiegał od
niekwestionowanego ideału władcy, ostatniego z Jagiellonów” 27. Zdystansowany stosunek oraz ograniczone zaufanie do tego monarchy znalazły swoje ujście w czasach rokoszu. Opozycja posiłkująca się argumentami stricte ideologicznymi oraz publicystyką zaliczyła Zygmunta III do grona władców, którym
wytykano wszelkie wady, złe usposobienie w sprawowaniu rządów 28 czy inkryminowano ciągoty do tyraństwa 29.
Naprzeciw utrzymującego się w świadomości szlachty niezbyt pozytywnego obrazu tego władcy, oficjalne dokumenty stwarzały możliwość adekwatnego do zaistniałej sytuacji politycznej regulowania lub wypracowywania pozytywnego wizerunku. W ten sposób starano się zwiększyć stopień respektowania monarszych kompetencji. W pierwszej kolejności ośrodek dworski dążył w swym przekazie do wskazania na liczne dowody lojalności Zygmunta III
względem polsko-litewskiego państwa. Za jeden z takich przykładów można
przyjąć komunikaty zawarte w instrukcji z 1605 r. dotyczące wyprawy Dymitra
Samozwańca na Moskwę 30. Sam zainteresowany wstąpieniem na carski tron
podejmował wysiłki pozyskania pomocy od niektórych senatorów oraz prominentnych magnatów. Dwór natomiast odwodził od podejmowania zakulisowych prób udzielania wsparcia Dymitrowi, co przedstawiono jako naruszanie
i pomijanie decyzyjności sejmików oraz sejmu w polityce zagranicznej 31.
W dalszej argumentacji Zygmunt III eksplikował, że poza oficjalnymi postanowieniami Rzeczypospolitej nie powinno się podejmować jakichkolwiek samowolnych kroków. Miało to nakłonić stany sejmujące, zarówno izbę poselską, jak i senat, do zneutralizowania w dyskusji na przyszłych obradach wydarzeń zza wschodniej granicy 32. Można zaryzykować stwierdzenie, że instrukcja
K. M. McGraw, Wizerunki polityczne: tworzenie i sterowanie, w: Psychologia polityczna, red.
D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Kraków 2008, s. 359 – 360.
27
U. Augustyniak, Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa 1981, s. 26.
28
E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587 – 1652, Warszawa 1995, s. 46.
29
S. Brzeziński, Tyran i tyrania w staropolskim języku…, s. 348 – 349.
30
Instrukcja P.P. Posłom na sejmiki przed sejmem walnym warszawskim, Warszawa 20 I 1605,
Oss., rkps 6603/II, k. 4.
31
Tamże.
32
Tamże.
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była próbą wysondowania przez dwór nastrojów politycznych panujących
wśród szlachty, która pozostawała sceptycznie nastawiona do ewentualnego zaangażowania się Rzeczypospolitej w walkę o zdobycie carskiego tronu 33, nawet
pomimo korzyści i obietnic złożonych przez Dymitra Zygmuntowi III, podczas audiencji 15 III 1604 r. w Krakowie 34. Od strony polskiej Dymitr nie
uzyskał żadnych istotnych gwarancji, jak chociażby przyzwolenie na prowadzenie potajemnego zaciągu żołnierzy 35.
Z kolei w instrukcji królewskiej na sejmiki z 1606 r. lojalność władcy wobec ram ustrojowych była podkreślana we fragmencie opisującym działania militarne przeciwko Szwecji w Inflantach. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania wiktorii kircholmskiej w celach politycznych, co posłużyłoby stronie
polsko-litewskiej w zakończeniu konfliktu na korzystnych dla siebie warunkach. Zygmunt III miałby udać się do Szwecji, jednak dopiero po zezwoleniu
mu na to przez wszystkie stany oraz złożeniu obietnicy zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa ojczyźnie 36. Inną, równie interesującą egzemplifikacje
eksponującą postawę lojalistyczną Zygmunta III, wskazującą na poszanowanie
ram prawnych oraz nienadużywanie zakresu posiadanych prerogatyw, można
odnaleźć w uniwersale królewskim datowanym na 28 IV 1606 r. 37 Władca oraz
regaliści na wieść o planowanym zjeździe rokoszan w Stężycy posłużyli się procedurą aktykowania. Jej wdrożenie miało jasno storpedować prawomocność
uniwersałów stężyckich, jednoznacznie nakazując ich odrzucenie. Zygmunt III
oprócz apelu skierowanego do szlachty w którym zalecał zlekceważenie ewentualnych decyzji podjętych podczas zjazdu w Stężycy, zwrócił się także do urzędów grodzkich i miejskich o wpisanie uniwersałów wychodzących z dworu do
ksiąg, a następnie podanie ich do publicznej wiadomości. Zabieg ten miał doprowadzić do ograniczenia zasięgu wpływów rokoszan i ich antagonistycznych
działań wymierzonych w politykę dworu w Warszawie 38.
Jeszcze innym przykładem wartym omówienia w kontekście problematyki związanej z kreowaniem pozytywnego wizerunku Zygmunta III może być
P. Piasecki, Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego, wyd. J. Bartoszewicz, Kraków
1870, s. 179 – 181.
34
A. Hirschberg, Dymitr Samozwaniec, Lwów 1898, s. 41 – 43.
35
D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wrocław 1995, s. 36 – 37.
36
Instrukcja królewska na sejmiki, Kraków 21 I 1606, Oss., rkps 6603/II, k. 18.
37
Uniwersał warszawski pod zjazd stężycki, Warszawa 28 IV 1606, Oss., rkps 9529/II, k. 37.
38
Tamże.
33
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treść uniwersału królewskiego z 23 VIII 1606 r. będącego owocem regalistycznego zjazdu w Wiślicy 39. Dokument był swoistą odpowiedzią na żądania rokoszan, którzy domagali się od króla złożenia ponownej przysięgi na wierność
Rzeczypospolitej 40. W uniwersale została wyrażona z tego powodu ogromna
konsternacja, a postępowanie władcy wzięto w obronę, czego świadectwem
było odwołanie się do ciągłości zachowywania władzy monarszej. Powoływano
się na tradycję związane z rolą króla w państwie, która ugruntowała się jeszcze
w czasach antecesorów pierwszego Wazy na tronie państwa polsko-litewskiego.
W ślad za tym sformułowano szereg zagrożeń, które mogłyby wyniknąć z powodu wypowiadania posłuszeństwa legalnie obranemu monarsze 41.
Kolejnym elementem, który można uznać za ważną część kreowania portretu politycznego Zygmunta III były starania o pozyskanie sympatii szlacheckiego społeczeństwa. Objawiało się to najczęściej poprzez zajmowanie przez
monarchę określonego stanowiska wobec spraw państwowych. Dla dworu strategicznego znaczenia nabierało wówczas poszukiwanie poparcia wśród rzesz
szlacheckich. Oczywistym było, że zyskanie pozytywnego odzewu na proponowane przez stronnictwo królewskie wytyczne w polityce wewnętrznej i zagranicznej umożliwiało urealnienie rozmaitych planów. W odpowiedzi na takie zamierzenia, poprzez różnego rodzaju środki perswazji starano się zbudować pozytywny obraz działalności Zygmunta III 42. Należy podkreślić, że tego
typu komunikaty (uniwersały królewskie, instrukcje sejmikowe) w pewnym
stopniu wykorzystywały emocje obywateli Rzeczypospolitej, a poprzez odpowiednią interpretację i przedstawienie konkretnych wydarzeń oraz kontrastowanie ich z innymi zajściami z przeszłości miały stale oddziaływać na utrwalanie postaw lub zmianę nastrojów wśród szlachty 43. Interesującym świadectwem
podejścia regalistów i króla do spraw państwowych był problem kurateli nad
chorym umysłowo pruskim księciem Albrechtem Fryderykiem, którego nie
udawało się rozwiązać na poprzednich sejmach. Zygmunt III zajmował jednoznaczne stanowisko. Władca domagał się, aby budząca dużo kontrowersji kwe-

Uniwersał królewski, Wiślica 23 IX 1606, Oss., rkps 401/II, k. 31 – 33.
Tamże.
41
Tamże.
42
K. M. McGraw, Wizerunki polityczne…, s. 376.
43
L. Wojtasik, Psychologia propagandy…, s. 105 – 106.
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stia powierzenia księstwa w permanentne lenno sprawującemu od 1603 r. rzeczywistą opiekę nad chorym Albrechtem Fryderykiem, elektorowi brandenburskiemu Joachimowi Fryderykowi została koniecznie skonsultowana i doprowadzona do skutku przyjęciem odpowiedniej konstytucji 44. Wobec tego
dwór uciekł się ponownie do wykorzystania tradycji historycznej argumentując, że ostatni hołd lenny został złożony przez Hohenzollerna względnie w nieodległym czasie, bo jeszcze za rządów Stefana Batorego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 45.
Inną egzemplifikacją zajmowania skonkretyzowanej postawy wobec rokoszan przez Zygmunta III było stanowcze potępienie intencjonalności zjazdu
w Stężycy w uniwersale z 28 kwietnia 1606 r., w którym perswadował, że działania głównych stronników i zwolenników Zebrzydowskiego nosiły charakter
opresyjny. Według prowadzonej retoryki, wypracowywane zasady ustrojowe
zostały podważone poprzez zwoływanie nielegalnych w świetle obowiązującego
prawa zjazdów, na których liderzy zamiast faktycznej obrony wolności szlacheckich uzurpowali prawo dla egoistycznych pobudek i korzyści 46. Równolegle do tych uzasadnień, świadomie wprowadzono zabieg idealizowania obrazu
monarchy, w którym umiejętnie manipulowano sformułowaniami posiadającymi największy posłuch wśród sejmikującej szlachty 47. Rzeczą oczywistą było,
że wpisywały się one w zachowujący tendencyjność schemat konstrukcyjny
tekstów. Z drugiej strony obrazowały przywiązanie Zygmunta III do ojczyzny,
a także ukazywały osobistą wrażliwość na wartości najbardziej cenione w społeczeństwie szlacheckim 48. Nie ulega wątpliwości, że instrukcja przedsejmowa
z 1606 r. oraz inne oficjalne pisma wywodzące się z dworu królewskiego były
przepełnione tego typu odniesieniami 49. Wyraźnie oddanie ojczyźnie i dążenie

A. Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku: dzieje polityczne,
Poznań 2002, s. 10 – 30; B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii-Prus na progu
czasów nowożytnych (1500-1701), Poznań 2001, s. 5 – 21.
45
Instrukcja P. P Posłom na sejmiki przed sejmem walnym warszawskim, Warszawa 20 I 1605,
Oss., rkps 6603/II, k. 4 – 5.
46
Uniwersał warszawski pod zjazd stężycki, Warszawa 28 IV 1606, Oss., rkps 9529/II, k. 35 –
36.
47
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do utrzymania wewnętrznego pokoju, mogą odzwierciedlać słowa „Zawzięło
się niemniej szkodliwie bezpieczeństwo, pod którem ludzie prawa i zwierzchność pominąwszy, za przyczynami krzywd prywatnych wojska na nie się zbierając bitwy walne zwodzić poczynają, ściągając ludzie niewinne do bojów
a bojów krwawych, co jeśliby się obostrzeniem prawa [o gwerach] nie pohamowało, obawiać się, aby to samo wojnej jakiej srogiej domowy wrychłe nie
zaniecieło i nie podało na jawne niebezpieczeństwo wszytkiej R. P.” 50. Kolejnym przykładem świadczącym o wysokim wartościowaniu ojczyzny przez
władcę było uwypuklenie niepokoju Zygmunta III związanego z bezowocnością poprzedniego sejmu: „O których to, pierwy a niż się co zniesie w pośrzodek
wm, przypomnieć się podobno godzi, że J. K. M. z ojcowskiej swy ku nam
i ojczyźnie naszy miłości radby beł te wszystkie pod ten czas trudności uprzątnął” 51. Odwołania do zachowania wspólnej zgody pojawiło się także w końcowej części instrukcji, w której Zygmunt III apelował o rozważny i mądry wybór
posłów na sejm. Jednocześnie nakłaniał do wzniesienia się ponad prywatne interesy i animozje na rzecz ratowania oraz naprawy Rzeczypospolitej 52. Znamiennie obrazowały to również słowa legacji przedsejmowej z 1606 r.:
„Bądźmy jako jeden, w jedności do jej potrzeby się garnąc, chciejmy i spólnie
a zgodnie wszyscy usłużyć matce naszy, nie jeden na drugiego zwalając, ale się
obyczajem przodków naszych do ciężarów i usłużenia jej poprzedzając” 53.
Częste nawiązywanie przez dwór pierwszego Wazy do idei braterstwa
wśród szlachty pokazywało, że regalistyczne stronnictwo w Warszawie orientowało się w antyrokoszowej retoryce. Stronnicy króla zdawali sobie sprawę,
że wszelkie próby agitacji mające swoje źródło w gronie zwolenników Zebrzydowskiego musiały opierać się na tych fundamentalnych wartościach, które
były najmocniej kultywowane w stanie szlacheckim. Należało do nich m.in.
silnie zakorzenione przekonanie o stanowieniu odrębnej zbiorowości, której
funkcjonowanie zostało zbudowane na utrzymywaniu wspólnych więzi i tradycji 54. Przekaz nastawiony na eksponowanie idei pobratymstwa najdobitniej
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oddawały fragmenty uniwersałów, w których powoływano się na niebezpieczeństwa wynikające z widma rozbratu i groźnych podziałów. Adherenci Zygmunta III zręcznie posługiwali się wymienioną ideą w momentach jednoznacznie świadczących o spadku pozycji i prestiżu monarszego ośrodka władzy. Stąd
też w uniwersale wydanym wobec zjazdu w Stężycy Waza argumentując działania związane z niedopuszczeniem do wzrostu nastrojów rokoszowych
w Wielkim Księstwie Litewskim, zwracał się do szlachty o nieuleganie propagandzie adwersarzy dworu i postępowanie wedle dokumentu o proweniencji
królewskiej 55. Wyznaczono w nim datę sejmików relacyjnych na 3 VI 1606 r.,
co miało wpłynąć na osłabienie potencjału zjazdu rokoszan w Lublinie, który
miał się odbyć 2 dni później 56. Kiedy rozłam polityczny w stanie szlacheckim
stawał się coraz bardziej widoczny, czego konsekwencją były przeciwne sobie
zjazdy – rokoszański na polach Koprzywnicy i regalistyczny w Wiślicy – wtórnie użyto w uniwersale odwołania do zasady braterstwa. By zwrócić oczy niezdecydowanych ku Wiślicy Zygmunt III dowodził, że obrona praw i wolności
szlacheckich okaże się skuteczniejsza, gdy do pozostających przy nim senatorów koronnych i litewskich dołączy reszta stanu rycerskiego 57. Dlatego też
strona królewska nie traktowała ok. 2000-3000 szlachty zgromadzonej przy
wojewodzie krakowskim w czasie zjazdu pod Lublinem 58 jako grupy nastawionej ofensywnie w stosunku do samego monarchy. Głównym zamierzeniem
w tej strategii było zaprzeczenie krążącym wśród szlachty pogłoskom, jakoby
Zygmuntowi III miało udzielić się wrogie usposobienie wobec zwolenników
rokoszu 59.
Odznaczającym się komponentem legacji przedsejmowych były informacje trakujące o kondycji i stanie Rzeczypospolitej 60. W przekonaniu regalistów,
wiadomości napływające na dwór o sytuacji wewnętrznej państwa polsko-litewskiego oraz zaistniałych bolączkach w okresach między sejmami odnajdywały zastosowanie przy przedstawieniu polityczno-ekonomicznego położenia
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kraju. Dokonany w tych dokumentach przegląd zdarzeń i wymienienie potencjalnych zagrożeń miały utwierdzać szlachtę, że król i jego adherenci wykazują
się pragmatyzmem 61. Takie podejście do spraw wagi państwowej, z jednej
strony świadczyło o spożytkowaniu przez królewskich popleczników zdobytych uprzednio eksperiencji w działalności publicznej. Z drugiej zaś stwarzało
wokół dworu aurę realistycznego zapatrywania się na politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną 62.
Jedną z najważniejszych kwestii, która miała zostać poddana pod dyskusje
podczas nadchodzących obradach sejmowych miała być opłakana sytuacja
skarbu Rzeczypospolitej wchodzącej w 1605 r. ze sporymi długami 63. Szczególnej uwagi sejmujących stanów wymagało omówienie wojny w Inflantach,
sprawy zaległego żołdu dla wojsk oraz tatarskie najazdy na granicy południowo
– wschodniej. Tym samym rodziło to konieczność powtórnego wysunięcia postulatu związanego z nałożeniem nowych podatków przed następnym sejmem 64.
Odbiciem takiego stanu rzeczy stał się przekaz instrukcji z 1605 r. Dwór
argumentował potrzebę zmiany nadwątlonej kondycji finansowej, która była
wynikiem konfederacji żołnierskich, które przejawiały się przeważnie swawolą,
mordami oraz gwałtami powodując przy tym rozliczne straty. W mniemaniu
przedstawicieli środowiska dworskiego pozyskanie środków pieniężnych miało
przyczynić się do ustabilizowania sytuacji wewnętrznej. W treści wymienionej
instrukcji naturalnym wzmocnieniem dla postulatu naprawy bolączek natury
finansowej było uwypuklenie faktu nadużywania zasady wolności. Zdaniem
stronnictwa regalistycznego w niesprzyjających warunkach ulegała ona wypaczeniu i przeradzała się w patologiczne zuchwalstwo powodujące szkody w ojczyźnie 65.
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Problem zasobów pieniężnych został podjęty również przy omówieniu
problematyki związanej z wojną w Inflantach. W tym przypadku dwór postanowił odnieść się do emocji, które miałby wzbudzać wątpliwości wśród
szlachty. Za przykład tego rodzaju działania należy uznać przytaczanie w instrukcji sukcesów kampanii wojennej jak chociażby pokonanie Szwedów w bitwie pod Białym Kamieniem. Celowe przypominanie o licznych zwycięstwach
polsko-litewskiego oręża w Inflantach miało dawać do zrozumienia odbiorcom, że w podobnych przypadkach nie można zachowywać się biernie, a lekceważenie takich spraw może doprowadzić do zaprzepaszczenia jakichkolwiek
szans na sukces w konflikcie ze Szwecją. Tym samym przytoczony ogrom wysiłku militarnego w instrukcji miał pokazać, ile faktycznie Rzeczypospolita polsko-litewska może stracić w przypadku niepodejmowania jakichkolwiek działań. Dwór przyczyn krytycznego położenia żołnierzy oraz niemożności jego
polepszenia upatrywał w braku środków finansowych: „Nie było czym poratować i pokrzepić także, jako kiedy zawsze najlepiej przyszło ustać znowu walczyć
trzeba będzie” 66.
W kolejnej instrukcji przedsejmowej powstałej w 1606 r. dwór uciekł się
do podkreślenia doniosłości zwycięstwa w bitwie pod Kircholmem. Podkreślano, że mimo niedostatecznego dofinansowania wojska hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz „Starł hardego nieprzyjaciela w Inflanciech garścią
ludzi prawie, którą się tamtą, jako się wspomniało, kwartą a ochotnym zrzuceniem pewny sumy pieniędzy stanów W. Ks. Litewskiego beło zatrzymało” 67.
Przywoływanie kluczowych epizodów w konflikcie wojennym ze Szwecją
miało uzmysłowić szlachcie, że pomimo kłopotów finansowych i aprowizacyjnych wojska polsko-litewskiego były w stanie zwyciężać wroga. Wydaje się,
że podkreślenie tego rodzaju faktów przez dwór miało na celu manifestacje potencjału militarnego drzemiącego w Rzeczypospolitej. Trwałymi świadectwami
rozwoju wojska miałoby być powstanie regularnej oraz karnej armii zasilanej
pieniędzy ze stałych podatków. Tego rodzaju postulaty król przedstawił, choć
niedosłownie, w dalszej części swej legacji. Uzasadnieniem dla proponowanych
zmian miało być zagrożenie ze strony państw sąsiednich prowadzących zda-
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niem monarchy nieuczciwą grę polityczną wobec Rzeczypospolitej. Konieczność uchwalenia nowych podatków usprawiedliwiano także koniecznością zabezpieczenia granic Korony i Litwy 68. Zygmunt III nawoływał, więc w swojej
instrukcji na sejmiki: „Chciejmy tedy gotowe i pewne rady i posiłki mieć na
pewne nieprzyjacioły nasze; na kwarciane i na pana samego siły, które tak wiele
nie zmogą, nie zwalając tej wolny i gruntownej obrony ojczyzny spólnej naszy” 69. W tym samym piśmie dwór królewski starał się także przekonać szlachtę
do posiadania stałej armii, która pozwoliłaby na szybką reakcję w przypadku
zagrożenia zewnętrznego 70.
Innym sposobem oddziaływania na postawy szlachty była odpowiednia
interpretacja wydarzeń politycznych i militarnych. Miało to na celu ukazanie
dworu królewskiego, jak i samego Zygmunta III jako protektora panującego
ustroju oraz praw i wolności szlacheckich. Z pewnością poruszenie takiej argumentacji wiązało się z oskarżeniami dotyczącymi chęci wprowadzenia rządów
absolutystycznych przez Wazę. Tego rodzaju nastroje oddawał uniwersał z 28
kwietnia 1606 r., w którym nawiązywano do zerwanych obrad sejmowych 71.
Stronnictwo królewskie wzbraniało się w nim przed zarzutem rokoszan jakoby
akcja przedsejmowa łącznie z tematyką obrad i dyskusją zostały w sposób instrumentalny wykorzystane do realizacji prywatnych interesów władcy oraz
jego zauszników. W swoim uniwersale król argumentował jednak, że proponowane przez niego postulaty sejmowe miały na celu zażegnanie niebezpieczeństwa zewnętrznego i odzyskanie utraconych terytoriów, a nie poszerzenie
prerogatyw królewskich na modłę absolutystyczną. Poważne potraktowanie
wymienionych trudności i potrzeb ojczyzny było posunięciem wymierzonym
w propagandę rokoszan. Opozycjoniści uważali bowiem propozycje wprowadzenia przez dwór konkretnych reform w państwie za czyste wymysły oraz fantasmagorie 72.
Następnym argumentem ukazującym protekcjonalną postawę Zygmunta
III było zapewnianie odbiorców o szczerości jego zamierzeń: „Poczuwamy się,
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że nigdy inaczej rzeczy samego pokazać się nie musi jedno, że wszystkie z dobrego i szczerego zamysłu ku poddanym naszym pochodzi i żeby po naszych
tego i teraz i jakże doznali” 73. Dwór wykazywał także gotowość do podjęcia
działań na rzecz realizacji postulatów szlacheckich 74. Kolejnym potwierdzeniem wyrozumiałości króla i poszukiwania przez niego konsensusu w trudnej
sytuacji, gdzie ważyło się bezpieczeństwo wewnętrzne państwa była próba niedoprowadzenia do rozerwania sejmu, podczas gdy część opozycyjnie nastawionych posłów udało się na zjazd w Stężycy. Na miejsce obrad zbuntowanej
i podburzonej szlachty Zygmunt III posłał senatorów, którzy mieli przystąpić
do rokowań z niegodzącymi się na żadne ustępstwa rokoszanami. Wówczas
pojednawczą postawę monarchy można uznać za dowód gotowości przedłożenia dobra ogółu i państwa nad realizacje indywidualnych celów politycznych.
Dominujący i uporczywy charakter Wazy dało się dostrzec podczas obrad parlamentarnych. Zdarzało mu się nawet okazywać ostentacyjny gniew. Nie raz
zdarzało się, że Waza opuszczał miejsce obrad sejmowych, tym samym tamując
dalszą dyskusję, gdy sprawy nie układały się dla niego pomyślnie 75.
Ostatnim zabiegiem jakim posługiwał się dwór Zygmunta III w celu zbudowania pozytywnego wizerunku króla i otaczającego go stronnictwa było
przekazywanie w oficjalnych pismach wiadomości deprecjonujących zjawiska
zaburzające pracę organów i instytucji państwowych. Dwór starał się piętnować sprzeczne z jego interesami dążenia rokoszan oraz aspiracje występujące
wśród szlachty, które mogły stanowić podłoże rozwojowe sytuacji konfliktowych w sprawach wewnętrznych 76. W instrukcji z 1605 r. król zwracał się do
obywateli, aby porzucili zapalczywy upór w popieraniu działań wojewody Zebrzydowskiego na rzecz porozumienia się i zażegnania sporu w imię wspólnego
dobra. Monarcha podkreślał jednocześnie, że kierowanie się egoistycznymi pobudkami nawet przez kilku przedstawicieli elit rządzących „Pomniesza bezpieczeństwo całości Rzeczypospolitej” 77. Argumentowano, że w konsekwencji
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egoistyczne postępowanie szlachty doprowadziło do zrywania sejmów. Ponadto w przytoczonym piśmie uwidoczniła się moralizatorska narracja według,
której zbytek oraz wyniosłość osłabiały kondycje Rzeczypospolitej 78. Jednocześnie w instrukcji wymieniono kolejne negatywne przymioty szlachty, jak niezdecydowanie oraz brak jednomyślności co do określenia form przeciwdziałania niebezpieczeństwom ze strony krajów sąsiednich, które mogły wykorzystać
wewnętrzny spór w państwie polsko-litewskim. Na dworze królewskich tego
rodzaju postawy postrzegano jako paraliżujące wprowadzenie niezbędnych reform 79. Inną ganioną cechą w instrukcjach królewskich była opieszałość
szlachty przejawiająca się wywoływaniem utrudnień w procedurze sejmowej.
Dowodem tego może być chociażby przeciągająca się z sejmu na sejm sprawa
kurateli brandenburskiej 80. W tej kwestii, dwór apelował o umiejętny dobór
deputatów (niekłótliwych, wyrozumiałych, dbających o dobro państwa) na
sejmy, co poniekąd wpływało na sprawny przebieg jego obrad 81.
Zabiegowi kreowania pozytywnego obrazu króla i dworu towarzyszyło
deprecjonowanie przeciwników politycznych. Szczególnie widoczne było to
w uniwersałach, w których posługiwano się formami perswazji mającymi nakłonić szlacheckich odbiorców do zmiany stanowiska na korzyść dworu. Uciekano się zatem do przedstawienia dowodów obciążających oponentów 82.
W uniwersale z 28 IV 1606 r. wytykano rokoszanom, że sejmik generalny
w Korczynie przyczynił się do zwołania bez zgody króla zjazdu w Stężycy, służącemu realizacji interesów prywatnych szlachty. Natomiast wartości zakorzenione i idealizowane w społeczeństwie szlacheckim w optyce dworu stanowiły
dla rokoszan jedynie pretekst do działań wymierzonych w zwierzchnictwo władzy królewskiej 83.
Wydaje się, że ostrzejszą retorykę dwór królewski zastosował wobec rokoszan w uniwersale z Wiślicy. Król nie omieszkał w nim skrytykować kolejnych
nielegalnych zjazdów w Lublinie i Sandomierzu. W świetle pisma nawiązującego do pierwszego zjazdu, Zygmunt III piętnował zmilitaryzowany charakter
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wystąpienia, o czym świadczył fakt zaciągania przez rokoszan wojsk cudzoziemskich. Szlachcie zgromadzonej w Sandomierzu zarzucano przede wszystkim, że wojewoda krakowski Zebrzydowski oraz jego poplecznicy ośmielili się
wypowiedzieć posłuszeństwo władcy 84. Wystąpiono również przeciwko uzurpowaniu przez szlachtę prawa rozdawnictwa urzędów i godności, czego dowodem było obranie na marszałka zjazdu magnata Janusza Radziwiłła 85. Należy
także podkreślić, że eksponowanie informacji o rosnących możliwościach militarnych rokoszan i dalszym gromadzeniu przez nich wojsk było swoistą grą
polityczną króla, która miała potęgować poczucie strachu przed dojściem do
władzy osób skoncentrowanych wyłącznie na własnych interesach, a przede
wszystkim stawiać przywódców ruchu rokoszowego w roli agresorów w toczącym się konflikcie 86.
Analiza wybranego materiału źródłowego wraz z uwzględnieniem odmiennego podejścia badawczego prowadzi do refleksji nad sposobami kształtowania wizerunku Zygmunta III oraz jego dworu w oczach stanu szlacheckiego. Wyróżnić tu można cztery płaszczyzny. Pierwsza z nich dotyczyła samego monarchy. Tworzono portret polityczny władcy tolerancyjnego, opiekuńczego, rozważnego, sprawiedliwego oraz przygotowanego do pełnienia
funkcji głowy państwa. Wazę opisywano także jako monarchę szanującego
godności, wolności i racje stanu szlacheckiego. Miało to na celu stworzenie
wizerunku władcy zaangażowanego w sprawy państwowe.
Drugą płaszczyznę stanowiło możliwie szerokie nawiązanie relacji z odbiorcami, co odbywało się poprzez adekwatne dostosowanie informacji do
obecnych nastrojów politycznych. Za przykład może tu posłużyć manipulowanie sukcesami militarnymi w Inflantach czy przytaczanie sprawy kurateli nad
księciem Albrechtem Fryderykiem. W trzeciej istotną rolę odgrywało przekazywanie wiadomości mówiących o sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej oraz
jej stosunkach z państwami ościennym, dając do zrozumienia odbiorcom,
że tego rodzaju problemy nie mogą być lekceważone. Dwór przedstawiał zaistniałe wydarzenia i fakty, tak aby mógł podkreślić własną, oczywiście pozytywną, rolę w państwie. Kolejną ostatnią płaszczyzną działalności stronnictwa
Uniwersał królewski, Wiślica 23 IX 1606, Oss., rkps 401/II, k. 31 – 33.
Akta rokoszowe pod Sandomierzem, w: Rokosz Zebrzydowskiego. Materiały historyczne poprzedzone przedmową, wyd. A. Rembowski, Warszawa 1893, s. 44 – 46.
86
Uniwersał królewski, Wiślica 23 IX 1606, Oss., rkps 401/II, k. 31 – 33.
84
85
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regalistycznego była perswazja ukierunkowana na postawy, uważane przez
ośrodek dworski za niesprzyjające kondycji państwa. Stronnictwo i władca widzieli w tym środek do zwalczania legalną drogą opozycji oraz pomniejszania
jej roli. Podsumowując wykorzystane dokumenty z okresu rokoszu sandomierskiego, które zredagowano w kancelarii królewskiej otwierają pole do podejmowania rozważań nad stanem, siłą i postawami regalistów, którzy jako zbiorowość będąca zapleczem politycznym Zygmunta III nie doczekali się dotąd
w polskiej historiografii gruntownej charakterystyki czy studium o charakterze
prozopograficznym. Niniejszy tekst można więc traktować jako przyczynek do
dalszych, niezbędnych rozważań na temat funkcjonowania stronnictwa dworskiego pierwszego Wazy na polskim tronie.

Streszczenie
Rokosz Zebrzydowskiego trwający w latach 1606-1608 praktycznie od XIX stulecia wzbudzał niemałe zainteresowanie wśród badaczy zajmujących się tematyką dziejów politycznych Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. Różnorodny i dość zasobny materiał źródłowy, który dokumentuje przebieg rokoszu oraz działania obu skonfliktowanych stron umożliwia prowadzenie wieloaspektowych dociekań historycznych nad
kształtowaniem wizerunku politycznego Zygmunta III, jak i samego stronnictwa regalistycznego. Interesującymi materiałami źródłowymi okazują się być instrukcje przedsejmowe oraz uniwersały królewskie z lat 1605-1606. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w obliczu napiętej sytuacji politycznej, zakorzenione w ustroju formy przepływu informacji mogły być wykorzystywane przez monarchę oraz jego stronnictwo
do potwierdzenia swoich racji. W świetle koncepcji wywodzących się z teorii komunikacji, instrukcje stanowiły sui generis komunikaty zawierające informacje, które przedstawiały kolejność działań nadawców tych dokumentów, jaką z resztą zamierzali podjąć
w przyszłości. Natomiast uniwersały rozsyłane w czasie zagrożenia ze strony rokoszan
miały na celu budowanie korzystnej reputacji Zygmunta III. Na kształtowanie określonego obrazu władcy w świadomości szlacheckiej oddziaływały skorelowane ze sobą
mechanizmy – tworzenia wizerunku oraz sterowania nim. Tego rodzaju teksty źródłowe były również wykorzystywane do nawiązywania relacji z szerszym gronem odbiorców odbiorcami, co odbywało się poprzez adekwatne dostosowanie informacji do
obecnych nastrojów politycznych. Ponadto przekaz instrukcji, jak i uniwersałów skupiał się wokół przedstawiania sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej oraz stanu jej stosunków z państwami ościennymi, dając do zrozumienia odbiorcom, że takie kwestie
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nie mogą być lekceważone. Dwór przedstawiał zaistniałe wydarzenia i fakty, tak aby
mógł podkreślić własną, oczywiście pozytywną, rolę w państwie. Wówczas jako środek
wzmacniający traktowano perswazję, którą stronnictwo regalistów oraz Zygmunt III
posługiwali się w celu obwiniania opozycji za działania niesprzyjające kondycji państwa.
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Wjazd Bohdana Chmielnickiego
do Kijowa w 1648 r.
Szkic historyczno-wizualny

Ogólnym celem tego opracowania jest próba zaimplementowania metod
historii wizualnej do przybliżenia wątków z dziejów miasta połowy XVII w.
w kontekście znanej postaci historycznej 1. Szkic daje się zaklasyfikować jako
przyczynek historii nowożytnej, ponieważ zaś uchwycenie poszczególnych,
wpływowych wizualizacji wydarzeń z czasów Chmielnickiego kieruje się
w stronę historii idei, trzeba skorzystać także z warsztatu historyka i historyka
sztuki czasów późniejszych, aż do współczesności. W pierwszej części artykułu
zarysowany zostanie kijowski okres powstania Bohdana Chmielnickiego przez
pryzmat dziejów politycznych, w tym obecności w mieście przywódcy kozackiego oraz polskich włodarzy. Następnie zajmę się poszczególnymi przedstawieniami tych wydarzeń w literaturze i sztuce. Spośród przedstawień werbalnych szczególną uwagę poświęcić należy trzem XVII w. pamiętnikom 2 oraz
Autorem określenia visual history jest Robert Rosenstone. W Polsce pojęcie i definicję historii
wizualnej wprowadziła Dorota Skotarczak. „to zorientowana multidyscyplinarnie subdyscyplina
badawcza zajmująca się analizą przedstawień (audio)wizualnych w kontekście historycznym.
W tym rozumieniu historia wizualna obejmuje swym zasięgiem wszystkie te sfery, które
występują na styku historii i historiografii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów
i wszelkiej wizualizacji przeszłości i wiedzy historycznej. Do jej zadań należy zaś z jednej strony
- wskazanie na rolę, jaką przedstawienia (audio)wizualne odgrywają w tworzeniu przedstawień
historycznych (wyobrażeń o przeszłości), stając się swoistą alternatywą dla akademickiej
historiografii. A z drugiej - wskazanie na metody badawcze przydatne do analizy audiowizualnych reprezentacji przeszłości jako relatywnie nowych i równorzędnych wobec pisanej historii
form refleksji o przeszłości oraz źródeł historycznych wymagających od historyka nowych
umiejętności w zakresie krytyki i hermeneutyki przekazów medialnych”; D. Skotarczak, Historia
wizualna, wyd. 2, Poznań 2013, s. 188-189.
2
J. Jerlicz, Latopisiec albo Kroniczka różnych spraw i dziejów, t. 1, Warszawa 1853; R. 1649.
Dijariusz drogi do woyska zaporoskiego w: Źrzódła do dziejów polskich, wyd. M. Grabowski,
M. Przeździecki, t. 1, Wilno 1843; N. Hanower, Jawein mecula tj. Bagno głębokie, przeł.
1
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opracowaniu z końca XIX w. 3 kolejno scharakteryzowany zostanie pomnik
Bohdana Chmielnickiego z 1888 r. 4, później zaś opisane zostaną wybrane malarskie przedstawienia wjazdu dowódcy kozackiego do Kijowa. Ostatnim etapem podjętej analizy będzie omówienie proponowanej problematyki w nowych mediach, tj. filmach 5 i grze komputerowej 6. Głównym celem tekstu jest
nowe, świeże spojrzenie na zagadnienia związane z wjazdem Bohdana Chmielnickiego do Kijowa, do którego analizy postaram się wykorzystać takie nurty
badawcze jak mikrohistoria i historia wizualna.
Nie ulega wątpliwości, że Kijów miał ogromne znaczenie polityczne, gospodarcze i kulturalne w czasie powstania kozackiego lat 1648-1657 (1658) 7.
Na początku tego okresu należał do Rzeczypospolitej jako stolica największego
z województw. Końcem 1648 r. uroczystego wjazdu do miasta dokonał zwycięski Bohdan Chmielnicki. W roku kolejnym zmarł wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz, a jego miejsce zajął Adam Kisiel, wysłany do Kijowa po ugodzie zborowskiej w celu odprawienia swojego wjazdu „na władztwo”. Doszło
do tego dopiero w listopadzie; w grudniu do miasta przyjechał także Chmielnicki 8. W wyniku nieporozumienia dotyczącego rejestru kozackiego, Kisiel
opuścił Kijów, powracając w marcu 1650 r. Wiosną Chmielnicki opuścił miasto, udając się na rozmowy z tureckim sojusznikiem do Czehrynia; Kisiel pozostał w mieście do września. Po bitwie pod Beresteczkiem, na początku sierp-

M. Balaban, w: Sprawy i rzeczy ukraińskie, wyd. F. Rawita-Gawroński, Lwów 1914.
3
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 18801914.
4
Pomnik znajduje się w Kijowie, zaprojektował go Michaił Mikieszyn.
5
Uwaga skupiona została na filmach fabularnych, głównie Bohdan Chmielnicki, reż. I. Sawczenko, 1941.
6
Mount&Blade: Ogniem i mieczem. Dzikie pola, 2010.
7
Kijów posiada obszerną literaturę, zarówno historyczną (np. L. Podhorodecki, Dzieje Kijowa,
Warszawa 1982; M. Kałuski, Polskie dzieje Kijowa, Toruń 2015), jak turystyczną (S. Koper,
Ukraina. Przewodnik historyczny. Tragiczne dzieje, polskie ślady, Warszawa 2011; Київська
область: путівник, Київ 2005; Б.О Матющенко; Забутою Україною: подорожі, Дніпропетровск 2006. Znaczenie Kijowa w postaniu kozackim podkreślił np. Władysław Andrzej
Serczyk w opracowaniu Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Warszawa 1998,
zwłaszcza rozdz. 7 i 11.
8
Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza wyd. K. W. Wóycicki,
t. 2, Warszawa 1846, s. 121.
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nia 1651 r. wojska litewskie hetmana Janusza Radziwiłła wkroczyły do Kijowa 9. Stamtąd końcem września Radziwiłł podążył na spotkanie z Chmielnickim pod Białą Cerkiew. Wskutek zawartej tam ugody król Jan Kazimierz
w 1652 r. objął kijowian amnestią oraz zwolnił od niektórych podatków. Po
bitwie pod Batohem, Kisiel na zawsze wyjechał z Kijowa – zmarł w roku kolejnym. W 1654 r. w podkijowskim Perejasławiu Chmielnicki zawarł ugodę
z carem moskiewskim (z Perejasławia bojarzy zjechali do Kijowa, by przyjąć
przysięgę mieszkańców). Miasto próbował jeszcze w 1658 r. odzyskać z rąk
moskiewskich przychylny Rzeczypospolitej Iwan Wyhowski – bezskutecznie.
Traktat andruszowski z 1667 r. pieczętował granicę Rzeczypospolitej z Moskwą
na Dnieprze. Postanowiono, że Kijów Rzeczpospolita odstąpi Moskwie na dwa
lata, pokojem Grzymułtowskiego z 1686 r. ustalono, że na zawsze 10.
Wspomniany wjazd Bohdana Chmielnickiego do Kijowa końcem 1648
r. nastąpił wskutek udanej dla Kozaków kampanii wojennej, podczas której,
jak napisał Władysław Serczyk, „runęła cała potęga militarna Rzeczypospolitej” 11. Chmielnicki podążał do Kijowa spod Zamościa, którą oblegały główne
siły kozackie. Zwlekał celowo, by na miejscu już przed przyjazdem wiedziano
o jego zwycięstwach (dziś powiedzielibyśmy, że było to rozwiązanie marketingowe – dbał o wizerunek) i powitanie było tym bardziej huczne. Do Kijowa

Wjazd Radziwiłła do Kijowa przedstawił Abraham van Westerveld. Co ciekawe, „Cztery
«wjazdy» stały się ikonograficzną podstawą kostiumów, zaprzęgów i oporządzenia dla filmu Pan
Wołodyjowski i serialu Przygody Pana Michała – Jerzego Ossolińskiego do Rzymu – Stefano della
Belli, Michała Radziwiłła do Rzymu – Petera van Bloemena i Antonio Vivianiego, Janusza
Radziwiłła do Kijowa – Abrahama van Westervelta, Zygmunta III do Krakowa z okazji ślubu
z arcyksiężniczką Konstancją – Baltazara Gebbarda.” (B. Wachowicz, Filmowe przygody małego
rycerza, wyd. 2, Warszawa 1973, s. 63).
10
Zob. np. Z. Wójcik, Między traktatem andruszowskim a wojną turecką: stosunki polsko-rosyjskie
1667-1672, Warszawa, Łódź 1968; P. Kroll, Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna
między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660, Warszawa 2008; K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna: wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655, Zabrze 2004; Od Żółkiewskiego
i Kosińskiego do Piłsudskiego i Petlury: z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX w.,
red. J. Wojtasik, Warszawa 2000.
11
W. A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Kraków 2009, s. 189
(wyd. 1, 1998, nie bez związku z premierą filmu Ogniem i mieczem, którego Serczyk był
konsultantem). Na temat powstania Chmielnickiego istnieje obszerna historiografia.
Z opracowań najnowszych można wymienić prace Natalii Jakowenko, Teresy ChynczewskiejHennel, Janusza Kaczmarczyka, Mirosława Nagielskiego. Samo wyliczenie tych dzieł przekraczałoby znacznie ramy artykułu; podobnie rzecz ma się odnośnie przedstawień artystycznych,
których samo skatalogowanie w jednym tomie mogłoby być rzeczą karkołomną.
9
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zdążyły w tym czasie dotrzeć łupy wojenne; ceny towarów wskutek ich obfitości gwałtownie spadły (jednocześnie zimą ceny żywności wzrosły, z powodu
nieobsianych tego roku pól) 12.
Jednym ze źródeł, mówiącym o wjeździe Chmielnickiego do Kijowa, jest
pamiętnik Joachima Jerlicza 13. Autor wspomnień przebywający wtedy w mieście napisał, że: „Dnia 27 t. m. [grudzień 1648 - J. Sz.] Chmielnicki Hetman,
powróciwszy od Zamościa do Kijowa, przyjechał w Niedzielę w wieczór po
nieszporze, któremu dwa albo i dziesięć razy lepiéj byli Kijowianie radzi, i poczciwość lepszą wyrządzili aniżeli kiedy Wojewodom” 14.
Bardziej szczegółowy opis wjazdu do Kijowa, można znaleźć w wydanych
w 1843 r. w Wilnie materiałach, wśród których znajduje się Diariusz drogi do
wojska zaporoskiego z 1649 r. Ponadto w tekście można odnaleźć informacje na
temat prób nawiązania przez komisarzy Rzeczypospolitej porozumienia z Bohdanem Chmielnickim na początku 1649 r. W czasie kolejnego ze spotkań (czekano, aż Bohdan wytrzeźwieje), Chmielnicki wspominając swój niedawny
wjazd do miasta, podkreslił rolę czynnika religijnego:
A co wspomina patriarchę tego często, tedy taka rzecz jest: nie konstantynopolitański, ale hierozolimski wygnaniec, zbieg i wyklęty za ciężkie zbrodnie, przez
wołoską ziemię, minąwszy Konstantynopol, przybieżał tu do Kijowa, gdzie go
zastał Chmielnicki powracając zwycięzcą od Zamościa przed samego Rożestwa
ruskiego święty. Pierwszych dni stycznia w tysiącu koni wyjeżdżał sam patriarcha z miasta przeciwko niemu, metropolita tameczny dał mu podle siebie na
saniach prawą rękę, całe pospólstwo wysypawszyszy się witało w polu, i akademja oracjami, akklamacjami jako Mojżesza zbawcę, zachowawcę i wyzwoliciela ludu z niewoli lackiej, i dobrą wróżbę Bohdan, od Boga danym, nazwany.
Patriarcha oświeconego xiążęcia tytuł dał mu; ze wszystkich dział bito w zamku,
i z miasta z armaty mniejszej na tryumf. Podniosła się tem bestja. U archimandryty na bankiecie był na pierwszem miejscu; pił we dnie i w nocy, a najbarziej
w wilią święta swojego. Rano w same święto pijany był, i nierychło do cerkwi
przybył, gdzie na pierwszem miejscu stojącego adorowali wszyscy, drudzy
w nogę całowali. Patriarcha, ten łotr, celebrował i kazał mu przystąpić do komunji, niechciał z razu, że jeszcze chmiel był w głowie, i że się nie spowiadał,
R. 1649. Dijariusz drogi do woyska zaporoskiego w: Źrzódła do dziejów polskich, wyd. M. Grabowski, M. Przeździecki, t. 1, Wilno 1843, s. 4, 7, 8.
13
J. Jerlicz, Latopisiec albo Kroniczka różnych spraw i dziejów, t. 1, Warszawa 1853.
14
Tamże, s. 72.
12
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ale on mu powszechne dał rozgrzeszenie od wszystkich przeszłych, teraźniejszych i przyszłych grzechów bez spowiedzi i wołał do niego: „Idy, idy do sakramentu, przeczyszczajsię”. Dał mu tamże zaraz ślub z cudzołożnicą, żoną Czaplickiego, lubo nieobecną (bo w Czehryniu była natenczas), a na ostatek dał
mu błogosławieństwo na wojnę na Lachy. Zaraz potem z dział wszystkich uderzono na tryumf, że zbawitiel nasz hospodar, weliki hetman przeczyszczajet się.
Chmiel za to dał patriarsze sześć koni i tysiąc złotych, i po rozmowach sekretnych przez kilka dni z sobą, wyprawił do Moskwy; pierwej jednak odjechał
Chmiel do Czehryna, wyprowadzony w pole od patriarchy 15.

Choć autor cytowanej relacji, Wojciech Miaskowski, nie krył negatywnego stosunku do opisywanych wydarzeń, jego opis zdaje się być wiarygodny.
W 1914 r. Franciszek Rawita-Gawroński oparł się na diariuszu Miaskowskiego
w swoich opracowaniach dotyczących powstania Bohdana Chmielnickiego,
tak dobierając i wplatając w swoja narrację fragmenty tego źródła, by zdyskredytować poczynania owego duchownego, jak i samych małżonków 16. Na temat
wjazdu Bohdana Chmielnickiego do Kijowa na przełomie 1648 i 1649 roku,
oprócz relacji Jerlicza i Miaskowskiego, ciężko znaleźć wzmianki u innych polskich pamiętnikarzy tego okresu; przykładowo nie pozostawili ich Mikołaj Jemiołowski 17 i Albrycht Stanisław Radziwiłł 18, z kolei w diariuszu Stanisława
Oświęcima między końcem 1647, a końcem 1649 roku znajduje się luka, nie
wiadomo więc czy i co na ten temat pamiętnikarz napisał 19. Również w utworze wierszowanym Samuela ze Skrzypny Twardowskiego nie znajdziemy opisu
wjazdu Chmielnickiego do Kijowa 20.
R. 1649. Dijariusz drogi do woyska zaporoskiego w: Źrzódła do dziejów polskich, wyd. M. Grabowski, M. Przeździecki, t. 1, Wilno 1843, s. 10.
16
F. Rawita-Gawroński, Bohdan Chmielnicki i jego polityka, Warszawa 1914, s. 10-11.
17
M. Jemiołowski, Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego, towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina
województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski do roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat
opowiedziane, wyd. A. Bielowski, Lwów 1850, s. 10-11.
18
A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, przeł. i oprac. A. Przyboś i R. Żelewski, t. 3,
Warszawa 1980. Zob. również T. Chynczewska-Hennel, Czego nie chciał opisać Albrycht
Stanisław Radziwiłł? w: Memuarystyka w dawnej Polsce, red. P. Borek, D. Chemperek, A. Nowicka-Struska, Kraków 2016, s. 59-66.
19
Zob. A. Przyboś, Oświęcim Stanisław, PSB, t. 24 z. 4, Warszawa 1979, s. 619-621.
20
S. Twardowski, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedami i z Węgry, Kraków
1660, część I, s. 39-41. Zob. A. F. Kowalkowski, O rękopisie i wydaniach „Wojny domowej”
Samuela Twardowskiego, „Miscellanea Staropolskie”, t. 3, 1969, s. 83-204; H. Gmiterek, Wojny
kozackie w twórczości Samuela Twardowskiego ze Skrzypny, w: Козацькі війни XVII століття
15
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Być może informacje na ten temat pozostawił w kronice żydowskiej Natan Hanower. Odnajdujemy tam fragment opisujący powrót Bohdana Chmielnickiego po zwycięskiej kampanii 1648 r. do Czehrynia, jednak na podstawie
zawartych w opisie informacji można wysunąć hipotezę, że w rzeczywistości
wspomniany autor miał na myśli Kijów:
Po tych zdarzeniach wrócili Tatarzy z wielkim łupem do swego kraju, a wróg
Chmiel – udał się ze swymi Kozakami i kilku tysiącami Tatarów, którzy przy
nim zostali, do Czehrynia wśród grzmotu bębnów i trąb. A gdy się zbliżał do
miasta, wyszli wszyscy mieszkańcy miasta na przeciw niego z bębnami i wśród
pląsów i wielkiej radości błogosławili mu i obrali go panem i księciem nad sobą
i nad swymi potomkami na wieki. I rzekli doń: Księciem z bożej łaski jesteś nad
nami, ty jesteś zbawcą, który wybawiłeś nas z rąk panów polskich, którzy nas
uciskali ciężką pracą 21!

Argumentami za tym, że Hanower miał na myśli opis wjazdu do Kijowa
może być fakt dużego podobieństwa jego relacji do opisu pozostawionego przez
Miaskowskiego. Po drugie powitanie na taką skalę było bardziej prawdopodobne w dużym mieście, jakim był Kijów – Czehryń końcem 1648 r. jeszcze
nie był formalnie stolicą „państwa” Chmielnickiego 22, a przywódca powstania
jeszcze nie zdążył go (wraz z Subotowem) rozbudować, jak miało to miejsce
w połowie lat 50. Nie upierając się wszakże przy postawionej tezie, refleksję tę
można zamknąć przypuszczeniem, że w obu miejscach odbyły się podobne tryumfy, różniące się jedynie skalą, a tekst Hanowera byłby w każdym razie potwierdzeniem entuzjastycznego przywitania przywódcy kozackiego nad Dnieprem.

в історичній свідомості польського та українського народів, Львів-Люблін 1996, s. 106-115;
P. Borek, Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie, Kraków 2005, s. 156-172. Zob. również
np. Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie,
red. K. Meller, J. Kowalski, Poznań 2002. Spośród prac ukraińskich można wymienić: І. Ю. Тарасенко, „Wojna domowa” польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та
пам'ятка історичної думки, Київ 2008.
21
N. Hanower, Jawein mecula tj. Bagno głębokie, przeł. M. Balaban, w: Sprawy i rzeczy ukraińskie,
wyd. F. Rawita-Gawroński, Lwów 1914, s. 25. W wydanych przez Franciszka Rawitę-Gawrońskiego materiałach nie odnalazłem innych wzmianek, mówiących o wjeździe Chmielnickiego do
Kijowa.
22
Zob. В. Вечерський., Гетманские столицы Украины, Київ 2008.
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Analizując proponowaną problematykę warto kolejno przywołać opis zawarty w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” z końca XIX w.: „Wjeżdżał on z taką pompą, mówi ówczesny historyk [autor hasła słownikowego czerpał głównie z przekazu Wojciecha Miaskowskiego, przy. J.S.], z jaką zwycięzcy wjeżdżają. Siedział on na bogato strojnym rumaku, w tych szatach i postaci, w jakiej bywał na wojnie; obok niego
jechali pułkownicy kozaccy, w srebrze i złocie «ukazując pospólstwu, że to
wszystko z wojny, jako łup, wynieśli». Przed hetmanem też, jako trofea zwycięskie, niesiono buńczuki i rynsztunki wojenne, tudzież armaty, zdobyte w bitwach, prowadzono. Pospólstwo z okrzykiem go witało. Wyjechał na powitanie
jego patryarcha Paisij, który tu gościł wtenczas, a także metropolita, duchowieństwo, czerńcy. Witało go też kolegium brackie przemowami. Dźwięk rozkołysanych dzwonów jęczał w powietrzu; z zamku i miasta bito z dział na tryumf” 23. Wjazd Chmielnickiego do Kijowa można więc rozpatrywać w szerszym kontekście historii triumfów.
Do dziś najsłynniejszą i najczęściej oglądaną rzeźbą upamiętniającą powstanie Bohdana Chmielnickiego jest pomnik konny Chmielnickiego w Kijowie, stojący na trasie tryumfalnego wjazdu do miasta w 1648 r., niedaleko Soboru Mądrości Bożej. Powstawiono go 1888 r., choć jego historia sięga dwudziestu lat wcześniej. W roku 1867 kijowska komisja archeograficzna na czele
z Michałem Józefowiczem powzięła myśl upamiętnienia Chmielnickiego posągiem. Józefowicz zlecił wykonanie projektu znanemu rzeźbiarzowi Michałowi
Mikieszynowi (1836-1896) 24. Mikieszyn wykonał projekt i w 1869 r. został on
zaakceptowany, a car zezwolił na zbiórkę pieniędzy na wykonanie pomnika.
Szczegóły znamy z przewodnika po Kijowie z 1901 r. 25. Uroczyste odsłonięcie
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 18801914, s. 85. Wskazuje się też, że imię Chmielnickiego interpretowano wówczas jako „dany od
Boga”; W. A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie …, s. 191.
24
L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986, s. 624. Mikieszyn
zaprojektował również odsłonięty w 1862 r. pomnik Tysiąclecia w Nowogrodzie Wielkim (jedną
z przedstawionych na nim ponad setki postaci historycznych jest Bohdan Chmielnicki), stworzył
też pomnik Katarzyny II w Petersburgu. Ludwik Bazylow uważał, że pomnik Chmielnickiego
w Kijowie jest mniej udany.
25
„Budowa pomnika postępowała przecie bardzo wolno: komitet zebrał zaledwo 25.000 r.[ubli]
i komitet dopiero w r. 1873, gdy ministerjum marynarki ofiarowało na odlanie pomnika 1600
pudów miedzi, mógł zawrzeć umowę z Mikieszynem. Rzeźbiarz podjął się odlania posągu za
23.000 r.[ubli]. Różne nieprzewidziane okoliczności sprawiły, że rzeźbiarz musiał się przenosić
ze swa pracą z jednej pracowni do drugiej i skończył posąg nie w r. 1875, lecz w 1881. Zapłacono
23
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pomnika odbyło się 11 VII 1888 r., w wigilię obchodów 900-lecia chrztu Rusi.
Pomnik usytuowany jest tak, by hetman buławą nie wygrażał w stronę żadnej
z cerkwi. Ostatecznie podjęto decyzję, że Chmielnicki będzie wskazywał swojej
drużynie kierunek Moskwy. W latach 30. XX w. na Kremlu obawiano się widocznie takiego symbolu i zgodnie z ówczesną ideologią deprecjonowano znaczenie powstania Chmielnickiego. Sam pomnik zabito deskami i w takiej kondycji pozostał do końca dekady. Monument był kolejno niemym świadkiem
obchodów 300. rocznicy ugody perejasławskiej w 1954 r. W czasach Związku
Radzieckiego stanowił ważny punkt wycieczek, w tym szkolnych, po Kijowie.
Na początku XXI w. nieznani sprawcy uszkodzili pomnik - „z czapki hetmana
wyrwano i ukradziono zdobiące ją pióra i broszę z brązu” 26. Chętnie nawiązywano do kijowskiego wyobrażenia Chmielnickiego. Przykładowo pomniejszona kopia (metalowa, imitacja złota) znajduje się w Muzeum Historycznym
w Charkowie. Z kolei w 2015 r. stworzono animację – odwiedzający Kijów
mogli na miejscu zobaczyć ożywioną wersję, czyli filmową iluzję Chmielnickiego na galopującym koniu 27.
Na przełomie XIX i XX w. tworzył ukraiński artysta malarz Mykoła Iwasiuk (1865-1937). W 1892 r. (a więc niedługo po postawieniu w Kijowie pomnika) rozpoczął malować dwa dzieła – „Wjazd Bohdana Chmielnickiego do
Kijowa” oraz „Bohdan Chmielnicki pod Zborowem” (Iwasiuk namalował również m. in. obraz „Bohun pod Beresteczkiem”). Praca nad pierwszym z nich
przeciągała się latami. Ostatecznie powstałe po dwóch dekadach monumentalne dzieło (długość 538 cm, szerokość 367 cm) można oglądać w Narodowym Muzeum Malarstwa w Kijowie (Національний художній музей України) 28. Wielokrotnie reprodukowano je na tkaninach, pocztówkach i in. Przed
mu zań 28.000 r.[ubli]. Po opłaceniu rzeźbiarza komitet nie miał już pieniędzy na piedestał
i upłynęło osiem lat nim rozpoczęto budowę jego. Zarząd fortecy Kijowskiej ofiarował
komitetowi na piedestał 30 sążni sześciennych granitu, który pozostał po budowie mostu przez
Dniepr, budowniczy zaś miejscowy p. Włodzimierz Nikołajew sporządził projekt skromnego
piedestału. Rada państwa wyznaczyła podówczas 12.000 r.[ubli] na wykończenie pomnika
i nareszcie w r. 1888 budowę skończono”; Kijów i jego pamiątki, Kijów 1901, s. 122-124.
26
ahttp://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,title,Kijow-wandale-zniszczyli-pomnik-Chmielnickiego,
wid,185447,wiadomosc.html [dostęp 01.09.2015].
27
https://www.youtube.com/watch?v=jaBMGjPSYdo [dostęp 07.2018].
28
Z miastem związany był zresztą sam Iwasiuk. W Kijowie osiadł w 1926 r. i tam też został
„poproszony” o realizację obrazów o treści ruchu rewolucyjnego na Ukrainie. Został aresztowany
i rozstrzelany przez NKWD. Przynajmniej do 1937 r. postać Chmielnickiego nie była aprobowana przez władzę radziecką.
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I wojną światową barwne reprodukcje znajdowały się w wielu chatach na zachodniej Ukrainie 29. Dominantą jest tytułowy bohater w purpurze, na białym
koniu (jest jedynym jeźdźcem na obrazie), na schodach świątyni (najpewniej
Soboru Sofijskiego) witają go patriarcha jerozolimski Paisij (Pajsjusz) i metropolita Kijowa Sylwester Kossow. „Wjazd Bohdana Chmielnickiego do Kijowa”
jest największym malarskim wyobrażeniem tego wydarzenia, a zarazem jednym
z najlepiej znanych obrazów malarza. Znacząca jest lokalizacja obrazu, który
znajduje się w Kijowie.
Temat został kolejno podjęty przez innego artystę, Ołeksego Nowakiwskiego (1872-1935) 30. Ten ukraiński postimpresjonista był uczniem Jana Matejki i Leona Wyczółkowskiego. W 1918 r. pokazał swój „Wjazd Bohdana
Chmielnickiego do Kijowa” („Въезд Богдана Хмельницкого в Киев”). Hetman na koniu (jako jedyny jeździec) jest postacią centralną, flankowaną przez
grupy witających, prawdopodobnie różnych stanów; w tle widać architekturę
miasta. Wskutek wykorzystania techniki (post)impresjonistycznej, na tym niewielkim płótnie (32x44 cm) nie widać rysów twarzy żadnej postaci. Tę samą
scenę Nowakiwski pokazał jeszcze przynajmniej dwukrotnie. Jeden obraz to
również niewielkie „Wstąpienie Bohdana Chmielnickiego do Kijowa” („Вступление Богдана Хмельницкого в Киев”) z lat 1916-1920, w którym widać już
dokładniej rysy twarzy (jednak tylko hetmańskiego oblicza) i łuk Złotej Bramy.
Wreszcie ostatni, z lat 20-30. XX w., to „Hetman na koniu” („Гетман на
коне”), podobny do wcześniej wymienionego, z tym, że podobnie jak pierwszy
- „rozmyty”. Chmielnicki ponownie wjeżdża (na obu ostatnich płótnach „już
wjechał”) przez Złotą Bramę 31.
Przyjrzyjmy się ukraińskiemu malarzowi z Czugujewa pod Charkowem,
Ilji Riepinowi (1844-1930) 32 w ostatnim okresie twórczości. W latach 20.
Zob. hasło Микола Іванович Івасюк w: uk.wikipedia.org [dostęp 07.2018 r.].
Zob. В. О. Островський, Олекса Новаківський (художник 1872-1935), Київ 1964,
a ostatnio np. Пробудження у малярстві та рисунках Олекси Новаківського, Львів 2005.
31
Reprodukcje można obejrzeć w katalogu elektronicznym: http://museum.net.ua [dostęp
12.04.2016]. Katalog tradycyjny zob: Новаківський Олекса Харлампійович: альбом
репродукцій, Київ 1973.
32
O Riepinie zob. np. Ю.В Бєлічко, Україна в творчості І.Є.Рєпина, Київ 1963; Т. Г. Роттерт,
Илья Ефимович Репин, Ленинград 1966; Н. Д. Моргунова-Рудницкая, Жизнь и творчество
Репина И.Е., Москва 1965. Mieczysław Porębski pisał o Riepinie m.in.: „Sławę malarza
historycznego zdobywa mu i Iwan Groźny (…), i Zaporożcy piszący list do sułtana (1886-1891).
Dla Riepina wzorem malarstwa historycznego była twórczość podziwianego przez niego Jana
29
30
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XX w. autor „Zaporożców piszących list do sułtana” pracował nad obrazem
„Spotkanie hetmana” („Зустріч гетьмана”), przedstawiającym wjazd Chmielnickiego do Kijowa. Zachowały się szkice, które znajdują się w Helsinkach 33.
Pod koniec życia malarza, historyk Dymitr Jawornicki, namawiał go do namalowania Iwana Mazepy i bitwy pod Połtawą 34. Riepin kilkakrotnie się wzbraniał, podobno tuż przed dokonaniem żywota uległ, ale dzieła nie skończył.
Tłumaczył, że bliższa mu była tematyka powstania Chmielnickiego i jego symbolicznej konsekwencji zbratania ukraińsko-rosyjskiego niż III wojna północna.
Koniec lat 20. i lata 30. XX w. w malarstwie przedstawiającym wydarzenia
okresu powstania Chmielnickiego reprezentują dzieła ukraińskiego radzieckiego malarza Mykoły Samokisza (Микола Самокиш, 1860-1944) 35. Artysta
w 1928 r. wykonał w Charkowie dawno zaplanowany cykl dzieł na temat ukraińskiej historii, w tym doby wojen kozackich. Odnośnie powstania Chmielnickiego są to: „Wjazd Bohdana Chmielnickiego do Kijowa 1648” („В'їзд Богдана Хмельницького до Києва 1648”) z 1929 r., „Bitwa pod Żółtymi Wodami”
(„Бій під Жовтими Водами”) i „Abordaż Zaporożców na turecką galerę”
(„Абордаж турецької галери запорожцями”) z 1930 r., „Bój Iwana Bohuna
z Czarnieckim pod Monastyryszem 1653” („Бій Івана Богуна лід Монастирищем 1653”) z 1931 r., „Pochód Zaporożców na Krym” („Похід
запорожців на Крим”) oraz „Bój Maksyma Krzywonosa z Jaremą Wiśniowieckim” („Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишне-вецьким”), dwa ostatnie
z 1934 r. Obraz „Wjazd Bohdana Chmielnickiego do Kijowa 1648” się nie
Matejki, sam jednak historię widział wyraźnie inaczej, okiem nie tyle szukającego prawd
dziejowych wizjonera, co zafascynowanego ludzką, biopsychiczną i psychospołeczną treścią
historycznych wydarzeń naturalisty. Stąd cała, sięgająca psychopatii drastyczność pierwszego
z obrazów, rubaszny, ludowy humor drugiego, stąd ich malarska, swobodnie angażująca środki
realistycznej sugestii, ekspresja”; M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie. Tom 3. Wiek XIX i XX,
Warszawa 1988, s. 218.
33
А. Замошкин, Неизвестные рисунки И.Е.Репина, „Искусство”, nr 4, 1949, s. 81-82.
34
Jawornickiemu Riepin zawdzięczał również inspirację do namalowania „Kozaków piszących
list”. „W podzięce” sportretował go jako pisarza. Jaworniki miał także związki z kinem – m.in.
dobrał plenery do niezachowanego do dziś filmu o Siczy Zaporoskiej. Kolejno konsultował
pierwowzór scenariusza filmu „Bohdan Chmielnicki” (1941) – sztukę Ołeksandra Kornijczuka
pod tym samym tytułem.
35
Zob. np. M. Бурачек, Украінське малярство М. Самокиша, Харків 1930, a ostatnio wydane
po rosyjsku jego pamiętniki: M. Самокиш, Николай Семенович. Мемуары, Харьков 2010.
O malarzu powstał w 1966 r. film dokumentalny ukraińskiej radzieckiej reżyserki Eugenii
Grigorowicz (Євгенія Григорович) pod tytułem „Микола Самокиш”.
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zachował, znamy go z reprodukcji i fotografii, znajdujących się w Kijowie 36.
Na pierwszym planie Samokisz przedstawił w technice olejnej na płótnie tytułowego bohatera na koniu. W przedstawieniu hetmana malarz zauważalnie
wzorował się na sztychach Wilhelma Hondiusa, czyli jednym z dwóch głównych typów przedstawień Chmielnickiego w ikono-grafii od połowy XVII w.
Za hetmanem wjeżdżają inni, jeden trzyma instrument muzyczny, inny proporzec. Jeźdźców flankują stojący mieszczanie w teatralnych pozach, niektórzy
na powitanie wyciągają prawą dłoń ku górze. Nie wiadomo, kto czeka na wprostu Chmielnickiego.
Historia Kozaczyzny, w tym powstanie Bohdana Chmielnickiego, to tematyka obecna także w historii sztuki filmowej, niemal od jej początku 37.
Pierwszym zachowanym filmem fabularnym poświęconym przywódcy powstania, w którym można zobaczyć ekranową wersję jego wjazdu do Kijowa, jest
„Bohdan Chmielnicki” w reżyserii Ihora Sawczenki (1904-1950) z 1941 r 38.
Czas akcji rozgrywającej się w Kijowie jest tu najdłuższy spośród wszystkich
filmów o hetmanie i wynosi blisko piątą część całej projekcji (ostatnie 23 minuty). Twórcy filmu wzorowali się na ikonografii (rysunki Westervelda, grafiki
Hondiusa, malarstwo Samokisza), ale stworzyli dzieło niezależne - choć niezupełnie wierne przekazom źródłowym, z pewnością wpływowe pod względem
kreowania świadomości historycznej i narzucania określonej wizji dziejów 39.
http://www.pslava.info/Kyiv_054,151786.html [dostęp 07.2018 r].
Na przykład na Ukrainie planowano stworzyć film na podstawie trylogii Mychajła Staryckiego
„Bohdan Chmielnicki”. Ekranizacja autorstwa Ołeksandra (Aleksandra) Drankowa miała
miejsce już w 1909 r. O samym filmie dużo więcej nie wiadomo, za to ciekawa jest biografia
jego twórcy. Drankow był fotografem w rosyjskiej Dumie Państwowej. Założył również pierwsze
w Rosji studio filmowe (Modern) w Petersburgu (1907), rozpoczynając konkurencję dla kina
zagranicznego. Oprócz „Bohdana Chmielnickiego”, w jego dorobku były dziesiątki kronik
filmowych, kilka adaptacji dramatów i inscenizacji innych utworów literackich. Historycy kina
oceniają twórczość Drankowa jako daleką od artystycznej doskonałości; uchodził raczej za autora
komercyjnego, według ówczesnych wzorów zachodnich. Szerzej na ten temat m.in.
w: А. С. Приходько, Історія українського кінематографа XX століття: навч. посібник, Київ
2012; Л. Госейко, Історія українського кінематографа 1896-1995, Київ 2005.
38
Na temat filmu zob. np. w radzieckich czasopismach tego okresu: „Правда”, 6 III 1941,
12 IV 1942; „Известия”, 10 IV 1941; „Комсомольская правда”, 1 III 1941; „Кино”, 28 II
1941,7.03.1941; „Труд”, 1 III 1941; „Учительская газета”, 2 III 1941; „Ленинградская
правда”, 21 III 1941; „Вечерняя Москва”, 28 II 1941, 1 III 1941, 17 IV 1942; M. Каплан,
Новаторство оператора: о фильме “Богдан Хмельницкий'”, „Искусство и жизнь”, nr 5, 1941,
s.11-13; Два фильма, „Искусство кино”, , nr 3, 1941, s. 6-10; Р. Юренев, Народная эпопея,
„Искусство кино”, nr 4, 1941, s. 19-26.
39
Warto dodać, że sceny atelierowe filmu kręcone były w kijowskim studiu im. A. Dowżenki,
36
37
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Sekwencja kijowska następuje w filmie po bitwie pod Korsuniem
(w której Korsuń nakręcono, filmując pałac w Podhorcach). W pierwszym ujęciu kadry wyglądają tak, jak rysunek Abrahama van Westervelda 40, przedstawiający wjazd Janusza Radziwiłła do Kijowa w 1651 r.: na pierwszym planie
widzimy nadchodzących na powitanie mieszczan, w głębi Sobór Mądrości Bożej (Sofijski). W następnym ujęciu od strony świątyni wychodzą na przeciw
hierarchiwie prawosławni, w trzecim tłum macha na powitanie z arkady wieży,
w czwartym widać biegnących już ludzi (muzyka się zgłaśnia, rośnie entuzjazm); w następnym ponownie w planie dalekim widać Sobór Sofijski i więcej
ludzi poza murami. Przez środek kadru przejeżdżają jeźdźcy z chorągwiami,
w zbliżeniach pokazano zadowolonego Bohdana Chmielnickiego. W montażu
równoległym sfilmowano niebiorącą udziału w powitaniu Helenę Czaplińską.
Kobieta zajmuje się haftem i śpiewa po polsku smutną melodię. Do jej komnaty wchodzi posłaniec, mówiąc, że przywozi podarek z Warszawy od zakonu
jezuitów – zamkniętą w medalionie truciznę, którą kobieta ma otruć Chmielnickiego. Po tej scenie ponownie oglądamy przejazd jeźdźców i entuzjazm
ludu. Z kolei następuje seria powitań, odczytywanych przed przedstawicieli
różnych środowisk kijowskiej inteligencji – na przemian po łacinie i po rosyjsku; we wszystkich chwali się zwycięzcę. Po tych uroczystych krótkich mowach
wpleciona zostaje scena karczemnej zabawy Kozaków i diaka Gawryły. Ostatni
wymieniony to, jak słusznie stwierdził Jerzy Toeplitz, najlepsza rola drugoplanowa, „postać wzięta z ludowych legend i powieści” 41. Bohater pije, z braku
pieniędzy (co interesujące, do karczmarki zwraca się po ukraińsku) przepija
sutannę, później od kary batów ratuje go sam Chmielnicki. W scenie w karczmie można się doszukać paraleli do ślubu Chmielnickiego per procura z Heleną,
opisanej przez Miaskowskiego. Gawryło, nim zastawił sutannę, żartował, że za
gorzałkę odpuści karczmarce wszystkie grzechy. Poźniej, po odkryciu zamysłu
Heleny (znamienne, że „najtrzeźwiejszym” obserwatorem jest pijany duchowny prawosławny), wypija przeznaczoną dla Chmielnickiego truciznę
i umiera. W ostatnich scenach filmu pokazano podjęcie przez Chmielnickiego
największej ukraińskiej wytwórni, obok Mosfilmu i Lenfilmu, trzeciej w Związku Radzieckim.
W studiu Dowżenki obecnie znajduje się tablica ku czci reżysera, Ihora Sawczenki.
40
Z. Batowski, Abraham van Westervelt malarz holenderski XVII wieku i jego prace w Polsce,
w: „Przegląd Historii Sztuki”, z. 3-4, 1932, s. 3-17; por. W. Tomkiewicz, Pędzlem rozmaitym.
Malarstwo okresu Wazów w Polsce, Warszawa 1970, s. 72.
41
J. Toeplitz, Historia filmu radzieckiego, cz. II, Łódź 1956, s. 336.
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poselstw – Rzeczypospolitej i Moskwy. Pierwszych reprezentuje Adam Kisiel,
a więc jest już początek 1649 r., prawdopodobnie spotkanie w Perejasławiu,
niekoniecznie w Kijowie. Na końcu filmu hetman, pod wpływem wieści o zwołaniu przez króla pospolitego ruszenia, wzywa do dalszej walki, „powstania
ludu” Kijowa. Wzburzony, wchodzi na stół i po przejściu na koniec, stając nad
wojewodą Adamem Kisielem wygraża, że dojdzie do Wisły 42.
W filmie „Bohdan Chmielnicki” z 1941 r. istotny dla fabuły jest nie tylko
wjazd Chmielnickiego do Kijowa, ale także wszystkie rozgrywające się tam wydarzenia. Tryumfujący przywódca powstania jest u szczytu chwały, rozstrzyga
się kwestia Heleny, która okazuje się zdrajczynią, współpracującą z jezuitami.
Potwierdza się wierność Gawryły, który przypłaca ją życiem. Widzowi nie pozostawia się także wątpliwości względem wyższości prawosławia nad katolicyzmem, we wcześniejszych scenach mniej ostro sygnalizowanej. Filmowy Kijów
ma zatem, podobnie zresztą jak w rzeczywistości, duże znaczenie symboliczne
dla (politycznych) losów powstania Bohdana Chmielnickiego, ale także jako
pewien przełom w dziejach chrześcijaństwa. Oczywiście należy pamiętać o propagandowym wymiarze oraz aktualności politycznej – film powstał niedługo
po zajęciu pozostającej w granicach II Rzeczypospolitej „zachodniej Ukrainy”
przez Związek Radziecki.
Wjazdu Bohdana Chmielnickiego do Kijowa nie zobaczymy ani
w „Ogniem i mieczem” (1999) w reżyserii Jerzego Hoffmana (ur. 1932), ani
w filmie Mykoły Maszczenki (1929-2013) „Bohdan Zenobi Chmielnicki”
(2006). Pierwszy jest adaptacją prozy Henryka Sienkiewicza, który nie opisał
podejmowanego tu zagadnienia, natomiast autorzy drugiego filmu skupili się
głównie na pokazaniu aspektów wojennych, militarnych (długie i liczne sceny
i sekwencje bitew). Odwrotnie proporcjonalnie do tego ostatniego, pokazywania starć zbrojnych unikają twórcy filmu „Hetman” (2015, reżyser Walerij
Jamburski (Валерій Ямбурський ). Więcej pokazano tu obrazów życia codziennego (rozbudowany wątek miłości Chmielnickiego i Czaplińskiego do
Heleny), dialogów, strojów, architektury (zamki w Olesku i Podhorcach). Jest
też pokazany wjazd do Kijowa, jednak nie ów pompatyczny z 1648 r. Trzecia

To bodaj najbardziej ekspresyjna scena filmu, a przynajmniej znacząca (najgroźniejsza?)
w relacjach polsko-ukraińskich, zważywszy na czas powstania filmu i fakt, że projekcje pokazywano żołnierzom Armii Czerwonej przed wyruszeniem na front.
42
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z czterech części filmu rozpoczyna się od omawiania przez kozackich dowódców postanowień ugody zborowskiej, a więc jest lato 1649 r. i hetman musiał
się wycofać na Ukrainę. W filmie zatem Chmielnicki wjeżdża do Kijowa latem,
po wycofaniu spod Zbaraża i zabiciu Czaplińskiego w pojedynku. Wjazd Bohdana Chmielnickiego do Kijowa możemy zobaczyć w grze komputerowej „Mount & Blade: Ogniem i mieczem. Dzikie pola” (2010). Czas akcji w grze rozpoczyna się w 1655 r., a więc pod koniec powstania Chmielnickiego, już po
ugodzie perejasławskiej, w przeddzień potopu szwedzkiego 43. Jako gracz od początku bierzemy udział w historii alternatywnej, np. na czele oddziału sprzyjającego Królestwu Szwecji, możemy wkroczyć do Kijowa jako jego zdobywcy.
Postać Bohdana Chmielnickiego w grze również została przedstawiona, zresztą
zgodnie z prawdą jako hetman Wojska Zaporoskiego; sama animacja również
przypomina znanego z ikonografii mężczyznę z wąsami (w grze jest tylko nieco
młodszy). Skądinąd gra uczy myślenia historycznego, rozumienia realiów połowy XVII w. (głównie politycznych i gospodarczych). Niestety w odwzorowanych w grze miastach nie skorzystano z możliwości pokazania oryginalnych,
typowych dla nich budowli – ujednolicono odrębnie architekturę dużych miast
i twierdz oraz zamków, odrębnie choć z większą różnorodnością, przedstawiono wioski, wprowadzono także specyfikę w zależności od tego, na jakim
terytorium dana miejscowość leży (posiadłości Chanatu Krymskiego, Wojska
Zaporoskiego, Rzeczypospolitej, Moskwy i Szwecji mają swoisty koloryt – „klimat”).
Przedstawiono wyżej wybrane, najbardziej reprezentatywne wyobrażenia
artystyczne obecności Bohdana Chmielnickiego w Kijowie, skupiając się na
malarstwie, rzeźbie (pomniku), filmie fabularnym i grze komputerowej. Wybrane do charakterystyki upamiętnienia wjazdu Bohdana Chmielnickiego do
Kijowa można podzielić na rzeczywiste i wirtualne. Wśród pierwszych dają się
wyróżnić wizualizacje znajdujące się in situ (jak pomnik autorstwa Mikieszyna
i obraz Iwasiuka) oraz rozmieszczone w różnych muzeach inne obrazy oraz pomniki w innych miejscach. Niejednoznaczny status ma Złota Brama – obecnie

Więcej na ten temat w: J. Szymala, Egranizacja historii. Powstanie Bohdana Chmielnickiego
w grach komputerowych, w: Українсько-польські відносини на тлі суспільно-політичних
і культурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ - ХХІ ст.). Матеріали міжнародної
наукової конференції (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 30 листопада-1 грудня 2017 р.,
Харків 2018, w druku.
43
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rekonstrukcja z czasów Leonida Breżniewa, mało przypominająca wygląd
z połowy XVII w. W filmach i grach komputerowych zobaczyć możemy wirtualny krajobraz Kijowa oraz aktorskie lub animowane kreacje Bodahana
Chmielnickiego bądź Adama Kisiela.
By odpowiedzieć na pytanie o miejsce postaci Bohdana Chmielnickiego
i jego wjazdu do Kijowa w dyskursie turystycznym, należałoby m.in. przeanalizować treści przewodników. W praktyce można zaobserwować, że pośród
atrakcji turystycznych ukraińskiej stolicy najbardziej dosłownie do wyobraźni
przemawia konny pomnik hetmana, a Złota Brama kojarzy się raczej z czasami
świetności Rusi Kijowskiej. Samo studio filmowe im. A. Dowżenki (jako miejsce „pośrednio” nawiązujące do Chmielnickiego – powstały tam bowiem filmy
fabularne o nim) znajduje się w stanie ruiny i aby tam wejść, konieczna jest
przepustka. Piszący te słowa ma nadzieję, że tekst niniejszy choć w niewielkim
stopniu przyczyni się do popularyzacji historii i rozwoju turystyki „śladami powstania kozackiego 1648-1658” na Ukrainie.
Podsumowując, wydaje się iż metodologia historii wizualnej daje się wykorzystać do badań nad epoką staropolską, jak również jest przydatna
w naświetlaniu aspektów pomijanych przez tradycyjną, pisaną historiografię.
Na przykładzie analizy wizualizacji Kijowa połowy XVII w. w kontekście biografii Bohdana Chmielnickiego widać także metodologiczną bliskość historii
wizualnej (visual history) i historii w przestrzeni (public history) 44. Tematyka jest
wszak interdyscyplinarna, a dalsze jej zgłębianie może zainspirować także np.
badaczy studiów muzealnych, kulturoznawców, historyków idei i historyków
sztuki.
Szkic można zakończyć propozycjami dalszych poszukiwań i kwerend.
Sensowne wydaje się opracowywanie innych miejsc pamięci o powstaniu kozackim w kontekście artystycznym – analogicznie do Kijowa, można pomyśleć
o wizualnej historii oblężenia Zbaraża czy życia codziennego w Czehryniu. Takie z kolei opracowania miałyby szanse stać się czynnikami popularyzacji turystyki historycznej i turystyki kulturowej, w tym turystyki filmowej po terenach
objętych w XVII w. powstaniem kozackim 45.
Zob. np. D. Skotarczak, Wizualizacja historii w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 323-331, a także pozostałe teksty tego tomu.
45
Częściowo lukę tę wypełnia opracowanie: J. Szymala, Pole bitwy beresteckiej w wybranych przewodnikach z okresu PRL, w: W kręgu kultury PRL. Poradnictwo, red. D. Skotarczak,
44
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Streszczenie
Uroczysty wjazd zwycięskiego Bohdana Chmielnickiego do Kijowa nastąpił końcem 1648 r. Fakt ten odnotowali pamiętnikarze Joachim Jerlicz i szerzej nieco później
Wojciech Miaskowski, a także prawdopodobnie Natan Hanower. Pierwszym materialnym upamiętnieniem tego wydarzenia pozostaje konny pomnik hetmana autorstwa
Michaiła Mikieszyna z 1888 r., stojący w Kijowie opodal soboru św. Zofii (w miejscu
autentycznego wjazdu). Na przełomie XIX i XX w. temat podjęli malarze Mykoła Iwasiuk i Ołeksy Nowakiwski, nad obrazem przedstawiającym wjazd Chmielnickiego do
Kijowa pracował także w późnym okresie twórczości Ilja Riepin, zaś wiele obrazów
poświęconych wydarzeniom okresu powstania Bohdana Chmielnickiego pozostawił
Mykoła Samokisz. W filmie Ihora Sawczenki Bohdan Chmielnicki wiele uwagi poświęcono wyobrażeniu wjazdu kozackiego przywódcy do Kijowa (warto podkreślić,
że zdjęcia zrealizowano częściowo w autentycznej scenerii). W innych filmach fabularnych podejmujących tematykę powstania kozackiego, aspekt ten nie został wyeksponowany, pojawia się natomiast w grach komputerowych. Powyższe zagadnienia zostały
przedstawione w artykule; posłużono się narzędziami nowej subdyscypliny historii –
historii wizualnej.

K. Bittner, Poznań 2018, s. 347-355. Zob. także np. J. Szymala, Zarys historii wizualnej siedemnastowiecznego Smoleńska, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, nr 22, 2018, w druku. Zob. także
E. Solska, Turystyka historyczna jako przedmiot badań naukowych i dydaktyki, w: Turystyka
w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stepnik,
D. Szewczuk, Lublin 2017, s. 13-27; J. Wojdon, Turystyka historyczna jako element historii
w przestrzeni publicznej (public history), w: Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red.
M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2017, s. 59-71.
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Urzędowa droga komunikowania
o odbywaniu sejmików przedsejmowych
w Rzeczypospolitej w XVII w.

Wkraczając w epokę nowożytną wykształcone w okresie średniowiecza
monarchie stanowe zaczęły zmierzać w kierunku wzmocnienia autorytetu królewskiego, a instytucje reprezentujące społeczeństwo powstałe w okresie wcześniejszym poczęły ulegać degradacji. W ten sposób kształtowała się większość
nowożytnych monarchii absolutnych, w których organy reprezentacji stanowej
zostały zepchnięte na margines życia publicznego. W Europie jedynie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w Królestwie Anglii ewolucja ustroju państwowego przebiegała w innym kierunku. Podczas gdy większość monarchii
europejskich zmierzała ku absolutyzmowi, w państwie polsko-litewskim posiadający pierwszorzędne znaczenie polityczne stan szlachecki rozszerzał swoje
dawne, zagwarantowane prawnie przywileje 1. System parlamentarny, na którym opierał się ustrój demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej miał złożony
i całościowo kompletny charakter. Składały się bowiem na niego sejmiki przedsejmowe i następujące po nich sejmiki generalne, a także główny jego element,
czyli sejm walny oraz odbywające się po nim sejmiki relacyjne. Całą ówczesną
kampanię parlamentarną inicjowały sejmiki przedsejmowe.
Zwoływanie sejmików przedsejmowych było czynnością dosyć skomplikowaną. Wyłączne prawo do tego przysługiwało królowi. W związku z tym
szlachta została pozbawiona możliwości gromadzenia się na sejmikach z własnej inicjatywy. Zdarzało się jednak, że król nie zwołał przewidywanego przed
obradami parlamentu zjazdu. W tym wypadku szlachta danej ziemi, dla której
sejmik nie zebrał się, traktowała ów fakt jako naruszenie przywilejów i praw.
A. Sucheni-Grabowska, Społeczność szlachecka a państwo, w: Polska w epoce Odrodzenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 88-89.
1
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W takim wypadku mógł być on zwołany przez miejscowego urzędnika, np.
przez wojewodę lub starostę. Możliwy był również wariant, iż w związku z nielegalnym wyjazdem króla z kraju decyzję o zwołaniu sejmu i sejmików podejmował senat 2. Taka sytuacja zaistniała w 1574 r., gdy Henryk Walezy uciekł
z kraju i wówczas senat, niejako w zastępstwie prymasa, zwołał lokalne zjazdy
szlachty i następujące po nich obrady parlamentu na 10 września tego roku 3.
W okresie bezkrólewia sejmiki poprzedzające zjazdy konwokacyjny i elekcyjny były zwoływane przez prymasa, pełniącego funkcję interrexa. Podobną
rolę arcybiskup gnieźnieński odgrywał w przypadku, gdy król, któremu groziło
niebezpieczeństwo z zewnątrz, legalnie opuścił kraj oraz w sytuacji, kiedy parlament miał zebrać się dla omówienia spraw związanych z łamaniem przez króla
obowiązującego prawa i wyciągnięcia w związku z tym wobec niego konsekwencji 4. W 1588 r., kiedy Zygmunt III uczestniczył w zjeździe w Rewlu,
w obliczu planowanej wojny z Moskwą, na którą zgodę musiał wyrazić sejm,
postanowiono, że wobec nieobecności monarchy termin obrad parlamentu zostanie wyznaczony przez prymasa Stanisława Karnkowskiego 5. Często sejmiki
oddolnie występowały z inicjatywą zwołania sejmu. Zdarzało się to np. w momencie opóźniania się króla ze zwołaniem obrad parlamentu czy skomplikowanej sytuacji w kraju. Miały też miejsce przypadki domagania się przez sejmik
zwołania zjazdu extraordynaryjnego dla spraw, które zwyczajny sejm nie byłby
w stanie rozpatrzyć 6.
Królowie, mimo iż posiadali wyłączne prawo zwoływania sejmików
i sejmu, decydując się na tę inicjatywę, zwyczajowo pisali do senatorów za pośrednictwem kancelarii królewskiej, tzw. listy deliberatoryjne, które informowały
o terminie i miejscu jego zwołania oraz proponowanej problematyce 7. Mieściły
2
S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572-1632), Warszawa – Kraków 1984, s. 27-29.
3
J. Albertrandi, Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego królów polskich, Kraków 1860,
s. 22.
4
S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie poznańskiego i kaliskiego…, s. 29.
5
K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego: (1589-1592), Kraków 1939,
s. 65-66.
6
S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie poznańskiego i kaliskiego…, s. 30.
7
H. Palkij, Kancelaria królewska w systemie politycznym Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł
masowych, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem,
red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Toruń 2003, s. 81; W. Czapliński, Dzieje sejmu polskiego do roku 1939, Kraków 1984, s. 35; I. Lewandowska-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632), Kraków 2009, s. 113.
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one w sobie także pochwałę patriotyzmu adresata, uzasadnienie zwołania sejmu
(zwykle przez wzgląd na niebezpieczeństwo wewnętrzne lub zewnętrzne)
i określenie charakteru przyszłego sejmu. Biorąc pod uwagę ich treść stanowiły
one pewien ogólny zarys problemów zawartych w rozsyłanych po nich instrukcjach królewskich na sejmiki. Zadanie dostarczenia ich do adresatów monarcha
powierzał swoim komornikom na półtora do dwóch miesięcy przed sejmem 8.
Adresowane były one przede wszystkim do biskupów i wojewodów, rzadziej
do wszystkich kasztelanów. Senatorowie zazwyczaj odpowiadali na te listy:
jedni bez żadnych zastrzeżeń akceptowali propozycje monarchy wobec przedmiotu obrad, jak i terminu odbycia sejmu, a niektórzy przedstawiali swoje propozycje na ten temat 9. Należy podkreślić, że członkowie senatu byli zobowiązani do udzielenia odpowiedzi 10. Po powrocie wszystkich pięciu komorników
− każdy z nich dostarczał deliberatoria senatorom jednej prowincji − z odpowiedziami od senatorów, wyznaczano czas i miejsce przyszłego sejmu walnego,
sejmików generalnych i partykularnych 11. Król rezygnował z rozsyłania listów
do przedstawicieli stanu wyższego w sytuacji, gdy podczas poprzedniego parlamentu powzięto decyzję o terminie zwołania następnego lub w wypadku, kiedy
walny zjazd szlachty i sejmiki trzeba było zwołać pospiesznie. Wówczas rezygnowano z rozsyłania listów deliberatoryjnych, gdyż przedłużały one nawet
o kilka tygodni całą procedurę 12.
Przy informowaniu o zwołaniu sejmików przedsejmowych niezwykle
istotną rolę odgrywały kancelarie królewskie. W omawianym okresie było ich
cztery: kanclerza i podkanclerzego koronnego oraz dwóch pieczętarzy litewskich. Zadaniem kancelarii było najpierw wysłanie listów deliberatoryjnych do
senatorów, a następnie po wyznaczeniu terminu sejmików i sejmu, rozsyłanie
pism królewskich w postaci uniwersałów i korespondencji do przedstawicieli
stanu wyższego, starostów, urzędników ziemskich i zamożnej szlachty. Bardzo
ważną rolę mieli do spełnienia starostowie, do których wysyłano fascykuły,

U. Augustyniak, Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa 1981, s. 42-43.
W. Czapliński, Dzieje sejmu…, s. 35.
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R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III
Sobieskiego, Poznań 2014, s. 24.
11
Kancelaria Koronna a Sejm Walny: Instructarium, oprac. W. Krawczuk, Warszawa 1995, s. 63.
12
S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie poznańskiego i kaliskiego..., s. 32; I. Lewandowska-Malec,
Sejm walny koronny..., s. 113.
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czyli zwoje dokumentów ze wszystkimi pismami. Kancelaria koronna przygotowywała pisma dla terenu Korony, a litewska dla obszaru Wielkiego Księstwa.
Dokumenty dla Inflant natomiast sporządzane były przez kancelarię koronną
i opatrywane dwiema pieczęciami − koronną i litewską 13.
Kancelarie starały się wydawać uniwersały w terminie od jednego do
dwóch miesięcy przed datą zagajenia obrad sejmikowych. Zachowanie tego
okresu było podyktowane chęcią powiadomienia jak największej liczby przedstawicieli stanu szlacheckiego. Sporządzane uniwersały, właściwie do połowy
XVII w., miały postać dokumentów pisanych odręcznie. Informowały o zwołaniu sejmu i poprzedzających go sejmików. Były typowymi dokumentami
kancelaryjnymi, które poza terminami zjazdów nie zawierały właściwie żadnych innych informacji 14. Jeżeli wziąć pod uwagę fakt istnienia w XVII w.
w Rzeczypospolitej około 70 sejmików partykularnych, jak i konieczność wysyłania tych pism do stolic województw i powiatów, co zwiększało ich ilość
o cztery lub pięć razy, to łatwo dojść do wniosku, że zadanie realizowane przez
kancelarię królewską było bardzo trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym
i logistycznym 15.
Kancelaria królewska przed odbyciem lokalnych zjazdów przedsejmowych przygotowywała również tzw. listy sejmikowe dla lokalnej elity, czyli senatorów, starostów, urzędników ziemskich oraz szlachty. Na terenie Wielkiego
Księstwa Litewskiego osobne pisma tego typu przygotowywano też dla kniaziów i ciwunów 16. Monarcha informował w nich krótko o celach zwołania sejmiku i zabiegał o poparcie przedstawionych przez siebie postulatów. Zazwyczaj
nie posiadały one osobistego podpisu króla. Część z nich miała charakter sporządzonych na formularzach listów otwartych, z wypełnionymi w kancelarii
królewskiej „okienkami”, czyli adresami. Specyficzną treść posiadały listy kierowane do starostów grodowych. Zawierały one bowiem nie tylko informacje

Kancelaria koronna…, s. 5-6; G. Lengnich, Prawo pospolite Królestwa Polskiego. Wydanie nowe,
w poprawionem tłómaczeniu obadwa łacińskie połączające, Kraków 1836, s. 336-337.
14
R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”…, s. 43-44.
15
W. Czapliński, Wybór posła w dawnej Polsce, w: Dawne czasy. Opowiadania i szkice historyczne z XVII w., Wrocław 1957, s. 218-219; W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII w., Warszawa 1991, s. 40.
16
A. B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. Sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 26; A. Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763, Warszawa 2002, s. 35.
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dotyczące terminów zwoływanych sejmików lokalnych, generalnych oraz
sejmu, ale także mieściły specjalne polecenia, dotyczące zwłaszcza konieczności
ogłoszenia uniwersału w miejscach publicznych i dostarczenia korespondencji
osobistej do senatorów. Kancelaria królewska rozsyłała również listy sejmikowe
do zamożnej szlachty sprawującej urzędy ziemskie. Decyzję, komu je przesłać
podejmował w ostateczności starosta, ponieważ korespondencja ta zawierała
specjalne „okienka”, w które wpisywano tytuły, adresy i personalia urzędników
ziemskich 17. Starosta adresował te listy na wyraźne polecenie monarchy, zawarte w uniwersale królewskim na sejmiki. Z biegiem czasu ich liczba rosła.
Były one bowiem osobistymi wezwaniami monarchy do stawienia się szlachty
na sejmik i apelowały o poparcie jego projektów 18. Nieopieczętowanie listów
otwartych powodowało, że każdy kto się z nimi zetknął, przede wszystkim
urzędnicy grodzcy oraz dostarczający je woźni, mogli je przeczytać. Ten fakt
niewątpliwie wpływał na obniżenie ich znaczenia i wartości, jako że zawierały
treści ogólnodostępne, co jednak było zgodne z zamierzeniami i planami
króla 19. Listy otwarte do urzędników ziemskich nie należały do pism bogatych
w treść. Zazwyczaj zawierały jedynie podstawowe informacje o terminie i miejscu sejmików. Niemniej urzędnicy ci przywiązywali duże znaczenie do ich
otrzymywania i wyrażali dezaprobatę wobec starosty zaniedbującego ich rozsyłania 20. Ostatnią kategorię otwartych listów sejmikowych stanowiły listy z niewypełnionymi okienkami, które były adresowane do szlachty powiatowej 21.
Zupełnie inną formę miały listy sporządzane na rozkaz króla, a adresowane do arcybiskupów, biskupów, wojewodów i kasztelanów większych. Miały
one postać osobistych listów zamkniętych, o charakterze prywatnym. Ujmowały najważniejsze punkty instrukcji sejmikowej oraz podawały streszczenie
legacji królewskiej na sejmiki. Monarcha wzywał w nich senatorów, aby przybyli na lokalne zjazd szlachty w swojej ziemi, przedyskutowali sprawy przed-

S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego. Ustrój i funkcjonowanie (15721632), Warszawa – Kraków 1987, s. 19-29.
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Tenże, Sejmiki i zjazdy szlacheckie poznańskiego i kaliskiego..., s. 81; J. Choińska-Mika, Sejmiki
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stawione przez legata królewskiego, mające być przedmiotem obrad sejmu, doprowadzili do wyboru odpowiedzialnych i doświadczonych posłów, uchwalili
dla nich instrukcje dające im możliwość swobodnego decydowania, a następnie
udali się wraz z nimi na sejm. Listy te były osobiście podpisywane przez króla 22.
Duża liczba tego rodzaju pism wynikała z faktu, że monarcha doskonale rozumiał zależność wybieranych przez sejmik posłów i uchwalanych dla nich instrukcji od stanowiska zajmowanego przez senatorów, będących jednocześnie
magnatami i posiadających ogromne wpływy wśród szlachty w danym województwie. Listy te mogły wywołać pożądany efekt głównie wśród senatorów
należących do stronników króla, którzy często sami przybywali na sejmik i angażowali się czynnie w jego działalność w sposób korzystny dla monarchy 23.
Oprócz listów zamkniętych kierowanych do senatorów, mandatów przesyłanych do starostów, korespondencji adresowanej do urzędników ziemskich
i do szlachty posesjonackiej, kancelaria przygotowywała również kredensy
(tzw. listy uwierzytelniające) 24 dla posłów królewskich udających się na sejmiki
i legacje odczytywane na sejmikach. Swoją pracę doprowadzała do końca po
zakończeniu sejmu poprzez rozsyłanie do grodów konstytucji sejmowych 25.
Uniwersały i listy, zawierające informację o terminie sejmików przedsejmowych, sporządzano w kancelarii koronnej i litewskiej w przeciągu co najmniej dwóch tygodni 26, a do grodów dostarczane były przez komorników królewskich. Problem stanowił fakt, że zazwyczaj jeden posłaniec musiał zaopatrywać w te pisma całe województwo, co w przypadku rozległych terytorialnie
prowincji powodowało wydłużenie czasu oblatowania tych dokumentów nawet do jednego tygodnia 27. Nie zawsze jednak komornicy dostarczali je osobiście. Często upraszczali sobie zadanie, zostawiając listy i uniwersały w ważniejszych grodach, leżących na szlaku ich podróży. Były one przeznaczone dla kilku
sąsiednich powiatów, do których dostarczali je funkcjonariusze grodowi 28. Sta-

S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie poznańskiego i kaliskiego…, s. 34.
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rostowie otrzymawszy uniwersały mieli obowiązek je oblatować w każdym grodzie powiatowym, czyli wpisać do ksiąg grodzkich. Zadanie to wykonywał komornik, starosta grodowy lub pisarz ziemski 29.
Oblatowanie i publikowanie uniwersałów w myśl konstytucji sejmowej
z 1569 r. miało nastąpić najpóźniej w dwa do trzech tygodni przed zjazdem
lokalnym szlachty. Zasadę tę potwierdziła konstytucja sejmu walnego 1683 r.
stwierdzająca, żeby „tak w Koronie, iako y W. X. Litewskiem wcześnie na Seymiki przed Seymowe y inne wszystkie seymiki uniwersały dwiema albo trzema
niedzielami, po Woiewodztwach we wszystkich Grodach publikowane były,
według dawnych praw, które in executione mieć chcemy” 30. Także III Statut
Litewski z 1588 r. regulował, że uniwersały królewskie mają być dostarczane
do urzędów grodzkich na dwa tygodnie przed sejmikiem. Następnie urząd za
pośrednictwem woźnych miał je przesłać do senatorów, kniaziów i urzędników
ziemskich. Za zaniedbania w tej kwestii woźnym groziło więzienie. Pozostali
uprawnieni do udziału w sejmiku mieli dowiedzieć się o treści uniwersałów
poprzez obwołanie w miastach, miasteczkach i parafiach 31. Michał Zwierzykowski zauważył, że powyżej określone terminy powinny obowiązywać wszystkie sejmiki zbierające się na mocy uniwersałów, a zwłaszcza te, które były zwoływane przez kancelarię królewską 32.
W przypadku, gdy uniwersał nie został oblatowany, a jedynie podany do
wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na drzwiach kościoła, wówczas
kwestionowano taki sposób zwołania sejmiku. W rzeczywistości bardzo często
ograniczano się do tej niepełnej procedury, wpisując w księgach grodzkich jedynie wzmiankę o ogłoszeniu zwołania i podawano termin wyznaczony na odbycie zjazdu lokalnego szlachty oraz sejmu 33.
Listy królewskie dostarczane do poszczególnych urzędów grodzkich, podające informacje o terminie sejmu i sejmików, odręcznie zapisywano do formularzy uniwersałów i następnie je drukowano. Kolejno wysyłano je do miast

W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej…, s. 40.
Volumina constitutionum, t. 2, vol. 1, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 246; Volumina Legum, t. 5, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 320.
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A. B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego…, s. 27; A. Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 36.
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M. Zwierzykowski, Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 16961732, Poznań 2010, s. 106.
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wojewódzkich i powiatowych, gdzie były ogłaszane. Przekazanie treści uniwersałów ogółowi szlachty król zlecał w odrębnych listach starostom. Ci jednak
nie zawsze zajmowali się tym osobiście, wyręczając się swoimi urzędnikami.
Prawdopodobnie woźni, za pomocą trąb, zwoływali słuchaczy w różnych miejscach i odczytywali treść uniwersałów. Dlatego często mówiono, że dokumenty
tego typu „wytrąbiono” 34. Częstą praktyką było ogłaszanie ich w parafiach, poprzez odczytywanie z ambon lub przybijanie na drzwiach kościoła. Woźny dokonawszy publikacji wpisywał krótką relację o tym fakcie do ksiąg grodzkich,
dokumentując w ten sposób, że uniwersał został ogłoszony 35. Jego należyta publikacja w parafiach była nadzorowana przez stojącego na czele kancelarii
grodzkiej regenta 36. Podanie do wiadomości publicznej uniwersału następowało zwykle na tydzień przed sejmikiem. Znaczna niekiedy rozpiętość czasowa
pomiędzy oblatowaniem uniwersału a jego publikacją wynikała z trudności
technicznych, związanych z koniecznością jego dostarczenia przez woźnego lub
częściej komornika senatora, do wszystkich grodów, często leżących od siebie
w znacznej odległości 37.
Ten sposób publikacji, czyli informowania o mającym odbyć się zjeździe
lokalnym, dotyczył w zasadzie średniozamożnej, powiatowej szlachty nieposiadającej żadnych urzędów. Dowiadywała się ona o tym poprzez uniwersały sejmikowe odczytywane na placach publicznych, zazwyczaj w pobliskim sąsiednim
miasteczku, w dni świąteczne, targowe lub sądowe. W tym ostatnim przypadku
publikacja uniwersałów królewskich w czasie roczków sądowych, jeżeli zbiegła
się w czasie i miejscu odbywania się sądów, była prawdopodobnie najlepszym
z możliwych sposobów rozpowszechnienia wiadomości o odbyciu się sejmiku.
Należy również zauważyć, że duże znaczenie pod tym względem odgrywał też
ustny przekaz wiadomości między szlachtą. Ta forma komunikowania o obradach przyszłego sejmiku była jednak niezbyt skuteczna w powiatach o dużej
powierzchni i słabo zaludnionych. Zdarzały się także sytuacje, że późne dostarczenie uniwersału sejmikowego do grodu powodowało brak czasu na jego pu-
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blikację i przez to szlachta nie przybywała na sejmik. Był to jeden z zasadniczych powodów jej nieobecności na lokalnych zjazdach, dlatego przywiązywano
dużą wagę do rzetelnego i terminowego informowania o dacie jego obrad 38.
Istniało zróżnicowanie w sposobie publikacji uniwersałów dla szlachty
średniozamożnej i gołoty. W przypadku tej pierwszej dokument tego typu najczęściej odczytywany był przez woźnego w grodach. Natomiast gołota zazwyczaj dowiadywała się z miejscowych kościołów, a więc za pośrednictwem parafii, z obowiązkiem ustnego przekazywania tej wiadomości pozostałym, jeszcze
nie poinformowanym. Z powyżej opisanych metod przekazywania informacji
wynika, że istniały dwa sposoby powiadamiania o mających odbyć się sejmikach − drogą urzędową i prywatną. Współistnienie tych metod właściwie przesądzało o dość sprawnym funkcjonowaniu systemu parlamentarnego w Rzeczypospolitej 39.
Omówiony urzędowy sposób komunikowania o odbywaniu sejmików
przedsejmowych, inicjujących kampanię sejmową, pokazuje, że były to czynności dość skomplikowane i czasochłonne. Skuteczność realizacji tych procedur w dużej mierze zależała od efektywnego funkcjonowania kancelarii królewskiej, a także osób zaangażowanych w przekazywanie informacji o odbywaniu tego typu zjazdów szlacheckich. Co warte podkreślenia, szlachta wyrażała
duże zainteresowanie faktem zwoływania sejmików przedsejmowych i domagała się przepisowego informowania jej o mających odbyć się obradach. Było
to zatem świadectwo poczucia jej odpowiedzialności za sprawy ogólnopaństwowe i lokalne, o których dyskutowała podczas sejmiku.

Streszczenie
Artykuł przedstawia drogę obiegu informacji urzędowej w trakcie zwoływania
sejmików przedsejmowych. Przeanalizowano prawo zwoływania tego typu zgromadzeń. Scharakteryzowano rolę kancelarii królewskiej, która zajmowała się całością kwestii organizacyjnych oraz omówiono termin i sposób przygotowania całej ekspedycji
sejmikowej. W dalszej kolejności opisano dokumenty wysyłane na sejmiki, informujące o zwołaniu sejmu – uniwersały, legacje sejmikowe, listy do senatorów, starostów,

38
39

S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie poznańskiego i kaliskiego, s. 86.
U. Augustyniak, Informacja i propaganda, s. 46.
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lokalnych elit szlacheckich oraz listy kredencjonalne (kredensy) dla posłów królewskich na sejmiki. Scharakteryzowano również czynności związane z rozsyłaniem ekspedycji do grodów. Przedstawiono także dalszy obieg informacji - oblatowanie uniwersałów, czyli ich wpisywanie do ksiąg grodzkich oraz ich publikowanie, czyli ogłaszanie
w miejscach publicznych. Zwrócono też uwagę na rolę ustnego, prywatnego, sposobu
przekazywania informacji o zwołaniu sejmików między szlachtą.
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Literackie zamiłowania
Jana Fryderyka Sapiehy (1680 – 1751)
jako przykład piśmiennictwa
doby staropolskiej

Jeszcze niedawno wśród badaczy XVIII w. przyjęło się przekonanie,
że epoka saska była okresem stagnacji intelektualnej i kulturalnej 1. Podobne
opinie pojawiały się na temat kultury słowa, która w odróżnieniu od poprzednich stuleci więcej miała wspólnego z zacofaniem niż z rozkwitem. Jeszcze
w latach 80. XX wieku tłumaczono to zjawisko strachem oraz nieufnością
szlachty wobec słowa drukowanego 2. Miało to się przyczynić do stopniowego
spadku popularności książek i czytelnictwa, a także do upadłości większości
drukarni 3. Obecnie jednak wiadomo, że zainteresowanie słowem pisanym
wśród szlachty było ogromne. W XVIII stuleciu odnotowano w jej kręgach
wzrost chęci obcowania ze słowem pisanym i pogłębienia wiedzy na polu piśmienniczym. Poszerzano rodowe księgozbiory i zakładano nowe biblioteki.
Przeprowadzano edycje pierwszych polskojęzycznych dzieł, tłumaczono traktaty i gromadzono rękopisy oraz starodruki. Doskonałym przykładem jest tutaj
działalność wielkiego kanclerza litewskiego Jana Fryderyka Sapiehy, który był
zapalonym bibliofilem oraz aspirującym pisarzem.
Jako pierworodny syn wojewody trockiego Kazimierza Władysława oraz
Franciszki z Kopciów, Sapieha był predestynowany do przejęcia obowiązków

J. Pelc, W. Tomkiewicz, Rola mecenatu w rozwoju kultury i literatury polskiej, w: Problemy
literatury staropolskiej, red. J. Pelec, Wrocław 1972, s. 229 - 232.
2
J. Kozłowski, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich, Wrocław 1986, s. 21.
3
Tamże.
1
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głowy rodziny 4. Od młodości kładziono spory nacisk na jego karierę polityczną. Mimo lawirowania między różnymi obozami politycznymi, udało się
Sapieże objąć urząd kasztelana trockiego 2 stycznia 1716 r. 5 Ponad dekadę później został wybrany na marszałka Trybunału Litewskiego. Kulminacyjnym
punktem w jego karierze było przyznanie mu tytułu kanclerza wielkiego litewskiego w 1735 r. 6 W tym momencie Jan Fryderyk potwierdził nie tylko swoje
przywództwo w rodzinie Sapiehów linii kodeńskiej, ale i przejął je w całym
domu sapieżyńskim. Jednak nie tylko cele polityczne zaprzątały głowę kanclerza. Sporą część czasu poświęcił mecenatowi oraz innym przedsięwzięciom na
polu kulturalnym i artystycznym. Już w młodości przejawiał zainteresowanie
pisarstwem. Z tego okresu zachowały się jego pisma o historii starożytnej Grecji
i Rzymu, a także spis maksym łacińskich zatytułowanych „Notatia Varia” 7.
Równolegle kanclerz uczył się kilku języków, przede wszystkim łaciny i francuskiego. Zdobytą wiedzę wykorzystywał do tłumaczeń. Na język polski przełożył
m.in. pracę A. R. Vertota „Historia rewolucji zaszłych w rządach Rzeczypospolitej Rzymskiej” 8. Większą uwagę poświęcił jednak pisaniu. Aktualnie uznaje
się, że był z pewnością autorem dwóch monumentalnych pozycji o historii portretu Matki Boskiej Kodeńskiej oraz o utworzeniu Orderu Orła Białego. Nie
możemy być jednak pewni jego autorstwa względem pozostałych dzieł z racji
użycia pseudonimów. Przyjęto hipotezę, że Sapieha jako Diophanes Kilian napisał „Obserwacje Diophanesa, Kiliana, na Kczewie, Kuligowie Relatyńskiego
dowodzące, iż przy wolnych królów polskich elekcjach, Rzeczpospolita miała
zawsze pierwszy wzgląd i rewerencję krwi królewskiej i nigdy owej od tronu
nie oddalała” 9. Spornym tematem był problem ustalenia autorstwa pracy „Historia Przezacnego Obrazu Kodeńskiego Panny Maryi” podpisanej przez ks.
Jakuba Walickiego. Doszukując się jednak podobieństw w stylu pisania oraz

A. Tłomacki, Sapiehowie kodeńscy. Historia rodu od kolebki do współczesności, Warszawa 2009,
s. 99.
5
Przywilej króla Augusta II na kasztalenię trocką dla Jana Fryderyka Sapiehy, 2 stycznia 1716 r.,
AN Kraków, odz. Wawel, AMCh, rkps 1011, k. 85; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Spisy, tom II: województwo trockie. XIV-XVIII wiek, red. A. Rachuby, Warszawa 2009, nr 545.
6
Z. Zielińska, Sapieha Jan Fryderyk, PSB, t. 35, z. 1, Warszawa – Kraków 1994, s. 13 – 14.
7
Notatia Varia, AN Kraków, odz. Wawel, AMCh, rkps 1005, k. 63 – 103.
8
Z. Zielińska, Sapieha Jan Fryderyk …, s. 15.
9
S. Estreicher, Bibliografia odnosząca się do Sapiehów z wieku XVI, XVII, XVIII, Kraków 1928,
s. 20 – 21
4
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formy przedstawienia wiadomości można założyć, że autorem był sam kanclerz 10. Podejrzewano również, że Sapieha jako Jan Ostrowski Danejkowicz wydał dwutomowe dzieło pt. „Swada polska i łacińska” 11. Składało się ono z sześciu części obejmujących mowy sejmowe, weselne, pogrzebowe, a także wybrane homilie, dokumenty i listy królewskie. Ze względu na osobne wstępy,
regesty oraz informacje o erratach, każdy z omówionych gatunków mógł stanowić odrębny zespół. Najbardziej rozbudowaną częścią była „Swada oratorska
sejmowa”. Zawierała ona mowy wygłaszane podczas sejmików, sejmów konwokacyjnych i elekcyjnych. Najmniejszą część stanowiła „Swada ambony”,
która składała się zaledwie z dwunastu kazań, głównie o tematyce pogrzebowej.
Stąd też można by ją uznać za uzupełnienie obszernego rozdziału „Miscellanea
mów pogrzebowych”, które pochodziły z XVI-XVIII w. Przede wszystkim dotyczył on wystąpień na pogrzebach magnaterii piastującej wysokie stanowiska
świeckie i duchowne, ale również umieszczono tam kilka dzieł oratorskich wygłoszonych podczas ceremonii pogrzebowej króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 12.
Do jednych z najsłynniejszych prac kanclerza należała książka pt. „Monumenta Albo Zebranie Starożytnych Ozdób Przenajświętszej Bogarodzicy Panny
Maryi W dawnym wielce Obrazie Kodeńskim De Gwadaluppe rzeczonym
z Roskazu S. Grzegorza Wielkiego Papieża, Ręka B. Augustyna Rzymskiego
odmalowanym, Oryginalna zacnością i pobożną wiernych rewerencją wsławionym, Tudziesz Heroiczną Męczeńskich, i innych różnych SS. Pańskich Relikwii assystencją, otoczonym Skoncentrowanych”. Całe dzieło dedykowano
wojewodzie brzeskiemu litewskiemu Władysławowi Jozefatowi Sapieże (1652
- 1733). Poświęcone było historii Matki Boskiej Kodeńskiej i jej słynnemu wizerunkowi. Praca pośrednio miała na celu gloryfikacje postaci Jana Fryderyka
oraz jego rodu poprzez wykazanie wyjątkowości portretu i cudownych okolicz-

Tamże.
„Swada polska i łacińska albo Miscellanea oratorskie...” pierwotnie została wydana w Lublinie
w latach 1745 – 1747. Część badaczy uznało, że pod rzekomym pseudonimem Sapiehy
faktycznie krył się sekretarz kanclerza Danejkowicz, prawdziwy autor dzieła; S. Estreicher,
Bibliografia …, s. 31; A. Tłomacki, Sapiehowie kodeńscy …, Warszawa 2009, s. 115 – 116.
12
J. Ostrowski Danejkowicz, Mowy przy wyprowadzeniu ze Lwowa ciała króla Imści polskiego
Michała pierwszego, w: Swada polska i łacińska albo Miscellanea oratorskie…, cz. 6, Lublin 1745,
s. 20.
10
11
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ności, dzięki którym znalazł się w Kodniu. Pierwotnie została napisana po łacinie i wydana drukiem w 1723 r. u jezuitów w Sandomierzu 13. Nad wydaniem
czuwał ksiądz Albrecht Stawski, który poprzedził pracę obszernym wstępem
pełnym pochwał skierowanych do kanclerza, jak i jego rodziny. Już na pierwszych stronach podkreślono elitarność Sapiehów poprzez ich bliskie pokrewieństwo z Jagiellonami, co stanowiło ważny element propagandowy 14. Istotną
informacją była wzmianka o starożytnym pochodzeniu rodziny, którą potwierdzono tłumaczeniem nazwiska rodowego Sapieha, które miało wywodzić się
z greckiego słowa sophia - mądrość 15. Nie zabrakło również informacji o bożym
błogosławieństwie i łasce, które pozwoliło uczynić z Kodnia „Hrabstwo Państwa Rzymskiego” 16.
Wspomnianą problematykę z łatwością kontynuował w kolejnych rozdziałach sam kanclerz 17. Główny wątek fabuły poświęcił jednak postaci Matki
Boskiej Gwadalupeńskiej, której wizerunek znajdował się w kościele św. Anny
w Kodniu. Barwną legendę sprowadzenia obrazu do Rzeczpospolitej ułożył
sam kanclerz, przedstawiając losy Mikołaja Sapiehy – rzekomego złodzieja obrazu. Historia została skonstruowana w taki sposób, aby bez względu na
wszystko, ród Sapiehów i jego przedstawicieli ukazać w jak najkorzystniejszym

Prace Sapiehy drukowane były w przyklasztornych drukarniach jezuickich. Część kontraktów
magnat ustalał z ks. Stefanem Puzyną, zwłaszcza te dotyczące wydruku „Annotacji Historycznych…” Z kolei z ks. Antonim Krzyżewskim Sapieha toczył rozmowy na temat wydruku „Monumenta albo Zebranie...”; Akta osobiste. Umowy z jezuitami na druk książek, AN Kraków, odz.
Wawel, AMCh, rkps 1005, k. 205 – 219.
14
Uznano, że jeden z legendarnych założycieli rodu - Giedymin był również protoplastą dynastii
Jagiellonów; A. Stawski, Wstęp, w: J. F. Sapieha, Monumenta Albo Zebranie Starożytnych Ozdób
Przenajświętszej Bogarodzicy Panny Maryi W dawnym wielce Obrazie Kodeńskim De Gwadaluppe
rzeczonym z Roskazu S. Grzegorza Wielkiego Papieża, Ręka B. Augustyna Rzymskiego odmalowanym, Oryginalna zacnością i pobożną wiernych rewerencją wsławionym, Tudziesz Heroiczną Męczeńskich, i innych różnych SS. Pańskich Relikwii assystencją, otoczonym Skoncentrowanych, Sandomierz 1723.
15
Tamże
16
Tamże.
17
W kolejnych rozdziałach Sapieha powtórzył informacje o koneksjach z dynastią Jagiellonów,
źródłosłowu nazwiska rodowego oraz rozwinął wątek dotyczący starożytnych korzeni rodziny.
Kanclerz uznał, że ród Sapiehów (ze względu na pokrewieństwo z Giedyminem) wywodził się
od legendarnego założyciela Litwy – Publiusza Libona: „Gedymin był rodzonym Dźiadem, Jagiełły Króla Polskiego, a przez Ojca własnego Witenesa, od Prospera Cezaryna kolumny, Włoskiego Pana, y iego plemiennika Palemona, lub Publiusza Libona, naypierwszego Litwy, albo
raczej sobie imiennej Palemonii Regnanta pochodził”; cyt. za: J. F. Sapieha, Monumenta…, Sandomierz 1723, s. 233.
13
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świetle. Mimo popełnienia przestępstwa czyny Mikołaja Sapiehy zostały wybielone i usprawiedliwione, a jego samego nazwano „wskrzeszonym Eliaszem
i starodawnym Prorokiem” 18. Sama historia była bardzo prosta – schorowany
Mikołaj Sapieha udał się w podróż do Rzymu celem odbycia audiencji u papieża Urbana VIII. Prawdopodobnie wywarł na tyle dobre wrażenie, że specjalnie dla niego odprawiono mszę świętą w kaplicy papieskiej. Podczas modlitwy
do wizerunku Matki Boskiej Gwadalupeńskiej Sapieha cudownie ozdrowiał.
Zafascynowany obrazem postanowił go zdobyć na własność, a jedynym możliwym rozwiązaniem była kradzież portretu, choć „w prostocie serca torem odważnej rezolucji postępując, nie myślił nigdy naigrawać się Bogu albo go tym
sposobem obrazić” 19. Ostatecznie przekupił jednak strażnika i wykradł wizerunek, który w pośpiechu wywiózł do rodowej siedziby. W trakcie ucieczki nic
nie przeszkodziło w transporcie przedmiotu, co zdaniem Jana Fryderyka należało przypisać łasce bożej 20. Co więcej, pobożność złodzieja stanowiła istotny
element całej historii. Zdaniem Sapiehy pomogła ona w uzyskaniu wybaczenia
ze strony papieża i ostatecznie doprowadziła do zatrzymania obrazu w Kodniu 21.
Sama legenda prawdopodobnie nie zdobyłaby większego wydźwięku,
gdyby nie kolejne rozdziały, w których skupiono się na dalszych losach obrazu.
Miały one za zadanie przedstawić zawiłe losy wizerunku Matki Boskiej Gwadalupeńskiej oraz jej trudnej drogi do Rzeczypospolitej. Wraz z przybyciem do
„Kraju Sarmackiego” Maria Panna miała przynieść radość oraz światło, a z samego Kodnia uczyniła drugi Rzym 22. Kolejne części pracy objęły opisy i świadectwa cudów, które dokonały się za wstawiennictwem Matki Boskiej 23. Uzupełniono je tekstami wotów dziękczynnych głównie za uratowanie zdrowia 24.
O charakterze obrazu przesądziły wydarzenia z okresu panowania Jana Kazimierza (1609 – 1672). Złożone przez króla modlitwy o wstawiennictwo Matki

J. F. Sapieha, Monumenta…, s. 25.
Tamże, s. 5.
20
Tamże.
21
Tamże, s. 15.
22
Tamże, s. 1-2, 104.
23
Zazwyczaj dotyczyło to uleczenia schorzeń lub śmiertelnych chorób, np. niepełnosprawna Michałowa Suzinowa po odmówieniu modlitwy zaczęła chodzić, a ciężko chora córka Mikołaja
Mirowickiego, Agnieszka została uleczona; tamże, s. 132-133.
24
Tamże, s.120-121.
18
19
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Boskiej w walce z Szwedami, zdaniem Sapiehy skutecznie pomogły w pokonaniu wrogów 25. Z kolei podczas walk z Tatarami, najeźdźcy doszczętnie złupili
Kodeń, włącznie z kościołem św. Anny: „naprzód, dach kościelny blachą ołowianą pokryty odarli, po tym dzwony pokruszyli, sprzęty Bogu poświęcone
pozabierali; zgoła, gdy wszystko porabowali, jedynie ten obraz […] na samym
czele będący srebrem ozdobiony, cale nienaruszony i nietknięty zostawili. Tradycja twierdzi, że ślepota jakaś na nich padła, nie bez cudu, aby go niewiernemi
nie obaczyli oczyma” 26. Te i podobne wydarzenia miały ukazać potęgę i chwałę
Matki Boskiej Gwadalupeńskiej, którą w „Monumenta...” okrzyknięto patronką Kodnia 27. Było to znakomitym uzupełnieniem całej polityki rodowej
kanclerza, która polegała m.in. na wypromowaniu rodzinnej siedziby i przedstawieniu jej jako rozwinięty, prężnie działający ośrodek. Doszukując się starożytnych korzeni Kodnia, Sapieha stwierdził, że miasto prawdopodobnie zostało
założone przez litewskiego króla Mendoga 28. Objęło ono malownicze rejony
złożone „z jednej bowiem strony nie zmierzona okiem równina, żyzne pola
i urodzajne reprezentuje niwy; z drugiej żeglowna rzeka Bug [...] z trzeciej łąki
rozkoszne i obszerne pastwiska; z czwartej, lasy, gaje, bluszcze miłym prospektem nigdy dosyć nie nasyca oka, pięknego widoku łaknącego […]” 29.
Cały swój wywód kanclerz zakończył rozbudowanym pamfletem na cześć
Domu Sapieżyńskiego. Nawiązując do pierwszych rozdziałów podkreślił religijność krewnych, a także ich tolerancję wobec różnych religii, którą okazywali
poprzez liczne fundacje sakralne. Książęcy charakter rodu przedstawił nie tylko
za pomocą wspomnianych już koneksji z dynastią Jagiellonów, ale także zamieścił kopie rzekomych dokumentów podpisanych przez Zygmunta Augusta,
które miały potwierdzić nadanie tytułu książęcego i hrabiowskiego. Ciekawym
elementem wydało się być nawiązanie do innej inicjatywy Sapiehy – Galerii
Kodeńskiej. Był to zbiór kilkudziesięciu konterfektów ukazujących wizerunki
pierwszych ośmiu męskich pokoleń Sapiehów, których fundator uznał za
współtwórców rodu linii kodeńskiej. W Galerii można doszukać się kilku por-

Tamże, s.141-142.
Tamże, s.140-141.
27
Tamże, s. 127.
28
Mendog założył miasto zwane Todeń na pamiątkę stoczonej zwycięskiej bitwy. Nazwa miasta
wzięła się z okrzyku, który nawoływał to wzniecenia walk; tamże, s. 231.
29
Tamże, s. 228.
25
26
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tretów imaginacyjnych przedstawiających historycznych i legendarnych założycieli rodu, dzięki którym kanclerz pragnął wykazać starożytność i wielkość
swojej rodziny. Wyraźnie więc zauważalna jest spójna koncepcja Sapiehy, który
za pomocą narzędzi malarskich i pisarskich ukazał (w jego mniemaniu) bogatą
i pradawną historię swojego rodu oraz pochodzenia 30.
Druga praca Sapiehy zatytułowana „Annotacje Historyczne o Początku,
Dawności, Zacności Heroicznego i Wielce Sławnego w Królestwie Polskim Orderu Kawalerów Białego Orła przez Najjaśniejszego Króla JMći Augusta II.
z rozmaitych Rewolucji Windykowanego i Około Początków Teraźniejszego
Wieku do najwspanialszego przednie Godności splendoru w Polszcze i obcych
Krajach Wywyższonego Pracą J.W. J.M. Jana Fryderyka S. P. R. Hrabi na Kodniu Sapiehy, Kasztelana Trockiego, Starosty Brzeskiego, Marszałka Trybunału
Głównego W. X. L. Z przydatkiem Inne Przedniejsze w Chrześćijaństwie Ordery teraz i niegdy kwitnące krótko opisującym Zebrane, a zaś od Adama
Chodkiewicza, Błudeńskiego Daugieliskiego, Wielońskiego Starosty z Łacińskiego Języka przetłumaczone”, została wydana w 1730 r. w Warszawie 31. Sapieha aspirował do napisania pewnego rodzaju traktatu historycznego, w którym chciał przedstawić historię orderu Orła Białego, jego genezę i etapy kształtowania. Pracę uzupełnił skromną bibliografią oraz „Regestrem Orderów różnych w tej księdze najdujących się” i ilustracjami autorstwa Jana Surmackiego 32. Warto zaznaczyć, że dołączył również spis: „Sławniejsze w Chrześcijaństwie Kawalerskie Ordery”, łącznie z starannymi ilustracjami i szczegółowymi opisami 33. Trudno jednak nie zauważyć, że autora traktatu najbardziej

Przede wszystkim dotyczyło to koncepcji pochodzenia Punigały i Sunigały, jednych z założycieli rodu. W legendach o początkach Domu Sapieżyńskiego, Sunigajło uznawany był za jednego
z protoplastów rodu. W wyniku błędów literowych, w 1631 r. na kazaniu pogrzebowym Krzysztofa Sapiehy, ks. Jakub Olszewski przemianował Sunigajłę na Punigajłę. Błąd ten utrzymał się
przez wiele lat, a Jan Fryderyk Sapieha wykorzystał go, by przedłużyć swoją genealogię o kolejne
pokolenie, czyniąc z Punigajły ojca Sunigajły (po chrzcie Semena); J. F Sapieha, Monumenta…,
s. 276 – 277.
31
Tak jak w przypadku „Monumenta...” praca pierwotnie została napisana po łacinie i dopiero
potem Sapieha przetłumaczył ją na język polski; J. F. Sapieha, Adnotationes historicae de origine,
antiqvitate, excellentia, heroici ac celeberrimi in Regno Poloniae ordinis Equitum Aquilae Albae...,
Coloniae 1730.
32
Ilustracje przede wszystkim przedstawiały wizerunki wybitnych – zdaniem Sapiehy – władców
Rzeczpospolitej oraz różne wersje orderu Orła Białego z łańcuchem. W sumie ilustracji było
jedenaście.
33
J. F. Sapieha, Annotacye Historyczne..., s. 169 – 238.
30
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interesowała historia utworzenia Orderu Orła Białego przez Augusta II. Kanclerz genezy odznaczenia doszukał się w popularnej legendzie o Lechu, który
ok. 550 r. przekazał kolejnym pokoleniom „herbowany klejnot” z wizerunkiem
Orła 34. Z drugiej strony przytoczył również dzieje Sarmatów, którzy po zwycięskiej bitwie z cesarzem Augustem „między inszemi łupami wzięli orły
srebrne trzem pułkom rzymskim” 35. Mimo rozbieżnych informacji Sapieha
podkreślił, że geneza orderu sięga pradawnych czasów. Kolejne rozdziały dzieła
zawierały wiadomości na temat przekształceń tego odznaczenia na przestrzeni
stuleci, od rozbicia dzielnicowego, poprzez zjednoczenie Rzeczpospolitej przez
Władysława Łokietka, do działalności Władysława IV Wazy i Augusta II Sasa.
Ostatnie części pracy przedstawiły listę osób odznaczonych, ceremoniał nadania orderu i szczegółowy opis jego wyglądu: „Orzeł biały z rozciągnionemi
skrzydłami, koronę na głowie swej pokazuje, na drugiej zaś stronie, krzyża wydaje się we śrzodku cyrkuł, na którym jest wyrażony krzyżyk wsparty herbownemi saskiemi mieczami, i literami imienia królewskiego przeplatany, z napisem: Pro Fide Rege et Lege; przydana przy tym do boku kawalerów, jakoby
w straży serca zawsze czująca złota gwiazda słusznej wielkości haftowana, i gęsto
promienista, mając we śrzodku krzyż ze srebra, na którego rogach podobne
słowa najduią się: Za wiarę, króla i wolność” 36.
Zainteresowanie pisarstwem oraz całym procesem wydawniczym zaliczało
się do jednego z nurtów kultury, który skupił wokół siebie zaangażowane grono
magnatów. Przyświecał im cel krzewienia tradycji literackich Rzeczpospolitej
oraz potrzeba wyrażenia za pomocą słowa pisanego swoich przemyśleń lub ambicji naukowych i kulturalnych. Niewątpliwie jedną z największych zasług
w rozwoju i wspieraniu działalności literackich w epoce staropolskiej odnieśli
bracia Załuscy, Andrzej Stanisław oraz Józef Andrzej. Kontynuując i rozwijając
rodzinne tradycje utworzyli w 1747 r. pierwszą Bibliotekę Publiczną na ziemiach polskich. Instytucja ta miała stać się „jedną z najświetniejszych placówek
Rzeczypospolitej uczonych w Europie” oraz być głównym polskim ośrodkiem

Roczną datę podał Sapieha, jednak nie wyjaśnił skąd miał taką informację; J. F. Sapieha,
Annotacye Historyczne..., s. 59 – 60.
35
J. F. Sapieha, Annotacye Historyczne..., s. 60.
36
Tamże, s. 135-136.
34
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skupiającym wszystkich zainteresowanych książką i piśmiennictwem 37. Załuscy poszukiwali i skupywali księgi w niemal całej Europie; gromadzili również
numizmaty i ryciny 38. W trakcie tworzenia zasobu starali się także uzupełnić
go o starodruki i dawne polskie kolekcje tj. bibliotekę żółkiewską króla Jana III
Sobieskiego zawierającą fragmenty księgozbiorów Zygmunta Augusta i Stefana
Batorego 39. Równolegle Załuscy prowadzili ożywioną działalność na polu wydawniczym. Jednym z ich wzniosłych celów było wydanie w 1732 r. w języku
polskim, a w późniejszych latach również i po łacinie, broszury „Programma
Litterarium” 40. Głównym celem programu było opracowanie i opublikowanie
informacji o wszystkich pracach omawiających sprawy polskie. Podjęta inicjatywa zakładała stworzenie i wydanie drukiem bibliografii obejmującej dzieła
współczesne Załuskim oraz kolejnej, związanej z pracami historycznymi. Planowano również edycję źródeł (m.in. kronik średniowiecznych) i encyklopedii.
Realizując się jako mecenasi kulturalni bracia Załuscy prowadzili szeroką
działalność kolekcjonerską, ale także fundatorską na polu piśmienniczym.
Wspierali wielu pisarzy i poetów często stawiających pierwsze kroki w pracy
literackiej. Doprowadzili do publikacji „Zebrania rytmów przez wierszopisów
żyjących lub naszego wieku zeszłych pisanych” umieszczając w niej m.in. prace
Józefa Eifaniego Minasowicza i popularnej w kręgach magnackich poetki Elżbiety Drużbackiej. Jednym z jej opiekunów był Jan Klemens Branicki, który
finansowo wspierał pisarkę 41. Sam hetman był znany z licznych przedsięwzięć
na polu artystycznym i kulturalnym. Tak jak pozostali magnaci posiadał rodzinną bibliotekę wyposażoną w popularne dzieła, jak prace Owidiusza i Woltera, komedie Moliera oraz traktaty filozoficzne i gospodarcze 42. Doprowadził
również do wydania drukiem „Diariusza życia mego” Marcina Matuszewicza

J. Kozłowski, Szkice …, s. 6.
M. Banacka, Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne, Warszawa
2001, s. 93 – 98.
39
Tamże, s. 93.
40
Uznawana za pierwowzór przyszłych publikacji bibliograficznych; P. Bańkowski, Biblioteka
Publiczna Załuskich i ich twórcy, Warszawa 1959, s. 15 – 16.
41
Hetman płacił Drużbackiej stałą pensję, a ta w zamian tworzyła liryki ku czci opiekuna i jego
rodziny, np. upamiętniając zaślubiny magnata z Elżbietą Poniatowską, czy z okazji imienin,
urodzin; K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz
o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko…, Olsztyn 2001, s. 117-119.
42
P. Stasiewicz, Dwór Branickich w Białymstoku na tle kultury XVIII w., w: Mecenat artystyczny
Branickich, red. M. Olesiewicz, B. Puchalska – Dąbrowska, Białystok 2004, s. 12.
37
38
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oraz prowadził prenumeratę „Encyklopedii” Diderota 43. Obfite życie towarzyskie w atmosferze artystyczno-intelektualnej prowadziła Barbara z Duninów
Sanguszkowa. Zasłynęła z prowadzenia salonu literackiego, na którym spotykali się miłośnicy oraz twórcy słowa pisanego, m.in. Ignacy Krasicki. Sama magnatka trudniła się pisaniem, tworząc poradnik o charakterze moralizatorskim
dla swej córki Anny, z okazji jej zaślubin z Antonim Barnabą Jabłonowskim,
pt. „Nauka matki córce swojej idącej za mąż daną” 44.
Analizując problematykę mecenatu kulturalnego nie sposób również pominąć Jana Stanisława oraz Józefa Aleksandra Jabłonowskich. Jan Stanisław
odniósł sukcesy jako autor pamiętników i diariuszy 45. Również poświęcił się
badaniu koligacji rodzinnych. W swym „Traktacie o familiach i colligatach”
zawarł kompleksowy wywód genealogiczny, w którym dążył m.in. do umocnienia wręcz królewskiego statusu swojego rodu i siebie samego 46. Z kolei Józef
Aleksander w 1744 r. utworzył w Lipsku Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich zwane Societas Jablonoviana 47. Równolegle tłumaczył francuskie prace,
finansował i edytował dzieła pisarzy, wydawał traktaty i podręczniki. Trudnił
się także pisarstwem. W latach 30. i 40. opublikował dzieła z zakresu heraldyki
i numizmatyki, np. „Szachownica dla łatwiejszego pojęcia nauki heraldycznej
w grę zabawną obrócona”. Dodatkowo, nawiązał współpracę z Józefem Andrzejem Załuskim, z którym wspólnie planował zrealizować cele zawarte
w druku „Programma Litterarium”.
To pokrótce opisanie działalności na polu literackim innych magnatów
ma na celu nie tylko ukazanie, że powszechnie przyjęta opinia o upadku kultury słowa w czasach saskich jest błędna, ale także ma za zadanie przedstawienie
niektórych postaci, które wywarły ogromny wpływ na zainteresowania Sapiehy. Nawiązał on kontakty z niektórymi magnatami, których efektem były
owocne wymiany książkami oraz toczone dyskusje na tematy pisarskie. Przykładem takiej współpracy były relacje jakie łączyły Józefa Andrzeja Załuskiego
oraz Jana Stanisława Jabłonowskiego z Janem Fryderykiem Sapiehą. Dla kanclerza znajomości te były szczególnie istotne, ponieważ mogły mu one pomóc
B. Noworolska, Jan Klemens i Izabela. Dwa oblicza mecenatu, w: Mecenat artystyczny..., s. 21.
K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elżbiecie
Drużbackiej i nie tylko, Olsztyn 2001, s. 85.
45
A. Betlej, Sibi, Deo, posteritati: Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010, s. 28-31.
46
Tamże, s. 69-70.
47
Tamże, s. 313 – 314.
43
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w zaistnieniu w kręgach magnackich nie tylko jako zręczny polityk, ale także
jako mecenas głęboko zainteresowany sztuką i literaturą. Wraz z Załuskim
i Jabłonowskim stworzył pewnego rodzaju grupę pasjonatów, którzy wzajemnie oceniali swoje próby pisarskie i obdarowywali się różnymi dziełami 48.
Każdy z nich był zapalonym kolekcjonerem książek. Jak już wspomniano zasłynęli oni z utworzenia imponujących rodowych bibliotek, zawierających
obok klasycznych pozycji, nierzadko także i bezcenne egzemplarze 49. Z zachowanej korespondencji wynika, że magnaci regularnie wymieniali się zbiorami
oraz wspierali w poszukiwaniach pożądanych pozycji 50.
Także i Jan Fryderyk dążył do utworzenia bogatego księgozbioru. Największą kolekcję ksiąg umieścił w rodowej siedzibie. To z kodeńskiej biblioteki
Sapieha przede wszystkim zasłynął 51. Cały zbiór liczył ok. 3700 pozycji, część
była zdublowana, inne były wielotomowe 52. Składała się ona z pięciu części,
obejmujących księgi pisane po łacinie, w języku polskim, francuskim, a także

48
Wielokrotnie przy swoich próbach pisarskich Sapieha korzystał z uwag Załuskiego oraz Jabłonowskiego. Regularnie dosyłał im kolejne części swoich prac, a także korzystał z pomocy Jabłonowskiego podczas wybierania drukarni. W formie prezentu przekazywano zazwyczaj własne
prace bądź książki specjalnie zamówione i przywiezione z różnych wojaży; List Jana Fryderyka
Sapiehy do Józefa Andrzeja Załuskiego z 6 lutego 1730 roku, 24 marca 1730 roku i in., w:, Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego 1724 - 1736, red. B. Kupść, K. Muszyńska, WrocławWarszawa-Kraków 1967, s. 23 - 30.
49
A. Betlej, dz, cyt., s. 296-299.
50
W trakcie prac nad oceną rokoszu gliniańskiego z 1381 r., Załuski korzystał z pomocy Sapiehy,
który dostarczał mu notatek ze zbiorów prywatnych jego ojca, Kazimierza Władysława; List Jana
Fryderyka Sapiehy do Józefa Andrzeja Załuskiego z 2 maja 1730 roku, w: Korespondencja Józefa
Andrzeja Załuskiego …, s. 29.
51
Analizując działalność kulturową Sapiehy należy przynajmniej krótko nawiązać do jego warszawskiej kolekcji książek. Księgozbiór ten był znacznie skromniejszy i powielał niektóre pozycje,
które znajdowały się w bibliotece kodeńskiej. Niektórzy badacze uznają go za podręczny zbiór
złożony z książek przywiezionych z Kodnia. Brakuje jednak podstaw źródłowych, by jednoznacznie stwierdzić, czy były one częścią księgozbioru kodeńskiego; Regest pozostałych Xiąg w Warszawie skonstruowany die 20 May 1741, AN Kraków, odz. Wawel, AMCh, rkps 1005, k. 237-242;
H. Domańska, Z dziejów biblioteki kodeńskiej Sapiehów, w: Z badań nad polskimi księgozbiorami
historycznymi, red. B. Bieńkowska, z. 1, Warszawa 1975, s. 100-101, A. Tło-macki, Sapiehowie
kodeńscy …, s. 117.
52
Szczegółowy wykaz zbiorów obecnie przechowywany jest w Bibliotece Książąt Czartoryskich,
Katalog Ksiąg Biblioteki Kodeńskiej Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Jana Fryderyka Hrabi na Kodniu, Kopyłach, Dorohostajach i Czarnobylu, Sapiehy Kanclerza Wielkiego W. X. Litewskiego, Brześciańskiego Sądowego, Gorzdowskiego, Propylskiego ett Starosty, Kawalera Orderu Orła Białego, łacińskich, polskich, francuskisch, niemieckich, włoskich, spisany 1ma Mai anno 1744, BCzart., rkps
MNK 818.
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niemieckim i włoskim 53. Tematyka księgozbioru była zróżnicowana. Zainteresowania Sapiehy oscylowały wokół tematyki politycznej, gospodarczej i naukowej. Posiadał pisma antycznych filozofów, dramaturgów i historyków m.in.
Arystotelesa, Agryppy, Horacego, Liwiusza, Platona, Homera i Tacyta. Uzupełniono je o traktaty myślicieli średniowiecznych oraz nowożytnych 54. Nie
zabrakło również prac z zakresu geografii oraz nauk matematyczno-przyrodniczych 55. Z pozostałych pozycji o charakterze naukowym warto wymienić różne
kompendia, podręczniki oraz traktaty dotyczące gramatyki wybranych języków, kaligrafii. Duży zbiór książek obejmował oczywiście tematykę religijną.
Sapieha posiadał kilka wersji Biblii, kazania pogrzebowe i na niedzielę, parę
wydań Ewangelii. Sporą część stanowiły żywoty świętych oraz teksty nabożeństw 56. Z całej kolekcji można było również wyodrębnić prace na tematy
gospodarcze, przydatne do zarządzania majętnościami oraz w życiu codziennym. Do tej kategorii można zaliczyć „Apteki i lekarstwa domowe”, „Gospodarskie nauki o kwiatach, ziołach, warzywach i innych sekretach”, a także traktaty m.in. autorstwa Jakuba Haura 57. Sapieha z racji pełnionych urzędów, żywo
interesował się literaturą polityczną. Wśród jego zbiorów można uwzględnić
liczne mowy sejmowe, konstytucje koronne oraz analizy, np. „Lekarstwo na
uzdrowienie Rzeczypospolitej” 58. Uzupełnieniem całej biblioteki były różne
wspomnienia osób zasłużonych (np. Stefana Czarnieckiego), teksty o wybranych wojnach, prace o herbach rodowych oraz podręczniki do wychowania 59.
Ciekawym elementem była kolekcja ponad stu map i planów 60.
Najobszerniejszą część stanowiły prace w języku łacińskim – ok. 2118 pozycji, a najmniejszą
książki włoskie i niemieckie (po ok. 59 i 88 prac). Polonika oscylowały wokół 680 pozycji i miały
najbardziej zróżnicowaną tematykę – od traktatów politycznych, przez porady domowe, do
wspomnień wojennych i żywotów świętych. Z kolei dział francuski liczący ok. 830 pozycji obejmował głównie klasyki literatury autorstwa m.in. Moliera i Remarque; Katalog Ksiąg Biblioteki
Kodeńskiej…
54
Sapieha posiadał prace m.in. św. Augustyna, św. Hieronima, Francisa Bacona, Jean Bodina
oraz Niccolo Machiavellego; Katalog Ksiąg Biblioteki Kodeńskiej…
55
Przykładem są prace Marcina Bielskiego („Opisanie Świata”), Benedykta Chmielowskiego
(„Nowe Ateny”), Władysława Łubieńskiego („Świat geograficznie i historycznie określony”);
Katalog Ksiąg Biblioteki Kodeńskiej…
56
Katalog Ksiąg Biblioteki Kodeńskiej…
57
Tamże.
58
Tamże.
59
Np. „Instrukcje dla młodych panów przez de la Chetardie opisane”, „Xięgi o wychowaniu
i ćwiczeniu Leonarda Lorychiuza”; Katalog Ksiąg Biblioteki Kodeńskiej…
60
A. Tłomacki, Sapiehowie kodeńscy …, s. 114-115.
53
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Należy uparcie powtarzać, że kultura słowa w czasach saskich nie uległa
zacofaniu, czy wręcz unicestwieniu. Nietrudno bowiem zauważyć, że powszechnie przyjętą opinię o spadku jakości literatury w czasach saskich można
uznać za błędną. Zaledwie kilka pobieżnie opisanych działalności ukazują jak
istotną rolę odgrywała literatura w życiu rodów magnackich. Bazując na zaangażowaniu poszczególnych przedstawicieli kręgów magnackich i szlacheckich
nie można kategorycznie odmówić im starania się w utrzymaniu tradycji pisarskich oraz chęci w zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa literackiego Rzeczpospolitej. W nurt ten po części wpasował się także Jan
Fryderyk Sapieha. Warto wspomnieć, że to m.in. na podstawie jego dokonań
pisarskich Eustachy Sapieha wydał w 1995 roku monografię ukazującą historię
swojej rodziny 61. Choć obecnie mocno rozproszony księgozbiór kodeński uległ
sporemu zubożeniu, to zachowany inwentarz jest świadectwem zaangażowania
kanclerza w stworzeniu miejsca pełnego cennych i przydatnych zbiorów literackich.
Jan Fryderyk pozostawił po sobie imponującą spuściznę, więc nietrudno
zignorować jego dokonania, ale ciężko jednak zaliczyć go do kręgu wybitnych
działaczy. Publikacje Sapiehy powielały funkcjonujące w XVIII wieku trendy,
przez co nie wyróżniały się na tle prac podobnego charakteru 62. Zawierały
wtrącenia po łacinie, przewijały się motywy mitologiczne 63. Zgodnie z ówcześnie panującą modą, zostały napisane pompatycznym językiem, pełnym przesadnie rozbudowanych zdań. Co więcej, tekst wielokrotnie bywał chaotycznie
poprowadzony, a wiele wtrąceń i dziwnych metafor utrudniało staranne zapoznanie się i zrozumienie poruszanej tematyki. Należy jednak pamiętać, że nie
tylko wrażliwość na piękno oraz potrzeba krzewienia kultury przyświecała
kanclerzowi. Każdy podjęty krok miał na celu wykazanie jak potężny mógł być
ród Sapiehów. Jego dzieła – choć bliskie grafomanii – stanowiły uzupełnienie
całokształtu przedsięwzięć i dążyły do potwierdzenia snutych przez niego teorii.
Obok innych inicjatyw kulturalnych i artystycznych, Sapieha zaangażował się
w działalność na polu literackim, by wypromować siebie i swoją rodzinę oraz
uczynić na nowo z domu sapieżyńskiego potężną i liczącą się w kręgach społecznych rodzinę.
E. Sapieha, Dom Sapieżyński, Warszawa 1995.
A. Tłomacki, Sapiehowie kodeńscy …, s. 115-116.
63
J. F. Sapieha, Monumenta..., s. 52, 57, i in.
61
62
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Streszczenie
Postać Jana Fryderyka Sapiehy odegrała istotną rolę w historii domu sapieżyńskiego. Obok stosunkowo prężnie rozwijającej się kariery politycznej, Sapieha zasłynął
jako mecenas zaangażowany w krzewienie kultury w czasach saskich. Współpracując
z wybitnymi intelektualistami (Józef Andrzej Załuski, Jan Stanisław Jabłonowski) realizował się jako pisarz i bibliofil. Doprowadził do wydania swoich prac, które były
efektem badań genealogicznych nad swoim rodem. Pochylił się nad historią cudownego obrazu Matki Kodeńskiej oraz nad dziejami Orderu Orła Białego. Równolegle
stworzył bogaty księgozbiór liczący ponad 3 tys. pozycji. Jego charakterystyczny barokowy styl pisania dokładnie odzwierciedla cechy piśmiennictwa doby staropolskiej,
a zamiłowania bibliofilskie podkreślają wkład Sapiehy w krzewienie kultury literackiej
Rzeczpospolitej czasów saskich.
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Sprawa pewnego mezaliansu
w Wielkim Księstwie Litewskim.
Rzecz o sporze Jana Kazimierza
Kaczanowskiego z Krzysztofem Zawiszą
w latach 1701-1702 i jego kreacji
w pamiętnikarskiej narracji
wojewody mińskiego

Sprawa małżeństwa oraz związanych z tym kwestii majątkowych zawsze budziła żywe zainteresowanie wśród szlachty, zwłaszcza tej zaliczającej się do elity
Rzeczpospolitej i chcącej utrzymać swoją pozycję społeczno-polityczną 1. Z tych
względów duże kontrowersje, wywoływał w środowiskach średnioszlacheckich
i magnackich, mezalians pojmowany w dwojaki sposób, jurystyczny oraz społeczny. Z punktu widzenia prawa szlacheckiego, w tym konkretnym przypadku
mamy tu na myśli trzy Statuty Litewskie, w których za tzw. niestosowne mał-

1
W. Spasowicz, O stosunkach majątkowych między małżonkami wedle dawnego prawa polskiego,
w: tenże, Dzieła, t. 4, Petersburg 1892, s. 3 – 49; J. Bardach, Studia z ustroju i prawa Wielkiego
Księstwa Litewskiego XIV – XVII w., Warszawa 1970, s. 261 – 315; T. Zielińska, Rozważania nad
kwestią wyposażenia szlachcianek w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII stuleciu, KH, t. 96, z. 12, 1989, s. 93 – 109; taż, Przyczynek do kwestii konfliktu pokoleń na tle majątkowym w osiemnastowiecznym środowisku magnackim, w: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Ł. Kądziela,
W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, s. 132 – 139; B. Popiołek, Pozycja kobiety w czasach
Augusta II, w: Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX
wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000, s. 291 – 301; B. Popiołek, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003, s. 181 – 230, 239 –
255; I. Kulesza – Woroniecka, Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI – XVIII wieku, Poznań – Warszawa 2002.
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żeństwo uznano, związek z osobą niższego stanu, czyli nieszlacheckiego pochodzenia 2. Pociągał on za sobą daleko idące konsekwencję, zwłaszcza w przypadku
kobiet, które traciły imiona ojczyste i macierzyste oraz wiano. W obrębie tej części warstwy szlacheckiej, która stała najwyżej w hierarchii stanowej państwa polsko-litewskiego, za mezalians uważano również ślub z osobą bez majątku lub pochodzącą ze środowiska niżej cenionego w społeczeństwie, czyli np. z gołotą lub
szlachtą zagrodową 3. Równość w łonie stanu szlacheckiego była pozorna, gdyż
wciąż zostały zachowane w nim elementy feudalnego poddaństwa. Najbardziej
jaskrawym tego przejawem był klientelizm, który w Wielkim Księstwie rozwinął
się w najwyższym stopniu. Wynikało to z pewnej odrębności Litwy od Korony,
zarówno pod względem stosunków ustrojowych, jak i społecznych. W Wielkim
Księstwie przetrwały nie w sposób formalny, ale faktyczny dawne struktury hierarchiczne, które uzależniały szlachtę litewską nie bezpośrednio od hospodara,
później monarchy, lecz od panów i kniaziów litewskich, a zwłaszcza wielkich
magnatów tj. oligarchów. Zdarzał się jednak przepływ pomiędzy warstwami szlacheckimi, a w związku z tym np. szlachcic powiatowy mógł osiąść w majątku
Radziwiłła lub Sapiehy, po przyjęciu określonych zobowiązań, które dotyczyły
głównie poparcia działań politycznych tych możnowładców 4.

2
I Statut Litewski z 1529 (dalej: St. Lit.) nie wspomina o tym bezpośrednio (Statut litewski. Zbiór
praw litewskich od roku 1389 do roku 1529. Tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku
1544 do roku 1563, oprac. A. T. Działyński, Poznań 1841; S. Lazutka, E. Gudavicius, Primasis
Lietuvos Statutus, t. 1, cz. 2, Vilnius 1985; S. Lazutka, E. Gudavicius, Primasis Lietuvos Statutus,
t. 2, cz. 1, Vilnius 1991); II St. Lit. z 1566, roz. V, art. 11 (Statut Litewski drugiej redakcji (1566),
oprac. F. Piekosiński, w: Archiwum Komisji Prawniczej, t. 7, Kraków 1900); III St. Lit. z 1588, roz.
V, art. 12 (Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego…, Wilno 1744).
3
T. Ostrowski, Prawo cywilne narodu polskiego, t. 1, Warszawa 1787, s. 58 – 65; P. Dąbkowski,
Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 1910, s. 368 – 369; W. Spasowicz, O stosunkach majątkowych…, s. 22 – 23, 45; A. B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI – XVII w.). Prawo –
ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, s. 46.
4
T. Wasilewski, Walka o zrównanie praw szlachty litewskiej z Koroną od unii lubelskiej do początku
XVIII wieku, ZH, t. 51, z. 1, 1986, s. 48; Z. Kiaupa, J. Kiaupiene, Historia Litwy. Od czasów
najdawniejszych do 1795 roku, tłum. P. Grablunas, Warszawa 2007, s. 263 – 265; A. B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 61 – 69, 72; M. Liedke, Rody ruskie w elicie politycznej Wielkiego
Księstwa Litewskiego w XVI – XVIII wieku, w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa. Społeczeństwo
a polityka, t. 1, red. A. Karpiński, Warszawa 2008, s. 137 – 163. O stosunkach klientalnych zob.
A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa
2002; tenże, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003;
Z. Zielińska, Mechanizm sejmikowy i klientela radziwiłłowska za Sasów, PH, t. 62, z. 3, 1971,
s. 397 – 419; M. Sawicki, Średnioszlachecka klientela Radziwiłłów nieświeskich w województwie mińskim w czasach saskich, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 27, 2007, s. 31 – 44.
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W niniejszym tekście pochylimy się nad sporem, jaki zaistniał pomiędzy
skarbnikiem wołkowyskim (później starostą dawgieliskim) Janem Kazimierzem
Kaczanowskim a Krzysztofem Zawiszą, wówczas starostą mińskim. Konflikt rozgrywał się w latach 1701 – 1702, a wywołany został przez mezalians, jakiego
dopuściła się szwagierka ostatniego z wymienionych. Rozważania w sferze źródłowej oparte zostały głównie na „Pamiętnikach Krzysztofa Zawiszy, wojewody
mińskiego (1666 – 1721)”, wydanych przez Juliana Bartoszewicza w 1862 r. 5,
czyniąc to ze świadomością pewnych ułomności, jakie niosą ze sobą dziewiętnastowieczne edycje źródłowe pamiętników, które wyłożył Alojzy Sajkowski 6. Poprzez ich analizę chcielibyśmy jednak ukazać punkt widzenia jednego z głównych bohaterów tego konfliktu na istotę sporu w życiu szlacheckim oraz jego
konsekwencji.
Sama nazwa „Pamiętniki…” została nadana przez wydawcę, faktycznie zaś
zapisy Krzysztofa Zawiszy mają charakter tzw. księgi pamiętnej 7. Sugeruje to podział dzieła na pięć części. Pierwsza (sama składająca się z dwóch fragmentów)
ma formę raptularza, gdzie zostały zawarte informacje genealogiczne na temat
rodziny („Wiadomość treściwa o rodzinie Zawiszów dla pamięci i informacji następującym”; „Pamięć śmierci rodziców, braci, krewnych i lata ich, także rodzina
dziatek i sukcessya ich”). Druga odsłona wspomnień zatytułowana „Wiek życia
mojego” to autobiografia autora. Trzecia, będąca diariuszem i mająca najbardziej
charakter pamiętnikarski, nosi tytuł „Notacya ciekawa obrotów moich, zabaw
różnych, konwersacyi, gościny itd.” Kolejna część, relacjonująca sprawy polityczne („Sprawy polskie spisywane od roku 1693. Ciekawości i tajemnice”)
znowu ma formę raptularza. Natomiast ostatni z fragmentów tj. „Notacya różnych klęsk i przygód pamięci godnych”, to ponownie diariusz.
Źródła pamiętnikarskie są nader subiektywnym spojrzeniem na relacjonowane wydarzenia. Stanowi to oczywiście celowy zabieg wynikający z wyboru
i wyraźnych założeń twórczych. Nieodłącznym elementem takiego przekazu jest
również nawarstwianie się w perspektywie czasu pewnego rodzaju zmyśleń, mistyfikacji czy bałamuctw pamięciowych. Jednak retrospektywne spojrzenie po-

Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666 – 1721), wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862.
6
A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 3 – 7.
7
Tamże, s. 55 – 57.
5
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zwalało autorowi na dokonanie bardziej precyzyjnej selekcji materiału. Następuje wówczas uogólnienie zdarzeń i ich interpretacja oraz wartościowanie. Celem głównym takiego przekazu stanowiącego medium komunikacyjne, adresowane do wąskiego grona odbiorców, ze względu na jego rękopiśmienną formę,
co sugerowało elitarność zawartego w nim komunikatu, będącego znakiem wyodrębnionej elity, była przede wszystkim edukacja przyszłych pokoleń w obrębie
rodu tj. spadkobierców. Dawano im tym samym wskazówki oraz przykłady, jak
uniknąć błędów życiowych i wyznaczano cele, w jaki sposób mogą przysłużyć się
rodowi i ojczyźnie. Wynikało to z troski piszącego, aby potomni wiedzieli, jak
szlachcic był wysoko urodzony, aktywny politycznie i miał znaczące koneksje.
Ubarwiano więc wydarzenia historyczne i własne biografie 8.
Pamiętniki tego typu, powstałe w wyniku pewnego zamysłu i w oparciu
o formy wyjściowe, były rodzajem moralitetów osadzonych w sprawach codziennych, dziejących się w najbliższym otoczeniu, oraz na płaszczyźnie publicznopolitycznej 9. Wyznaczało to w głównej mierze zakres horyzontów umysłowych
tej warstwy społecznej Rzeczypospolitej tj. szlachty. Hanna Dziechcińska stwierdziła dodatkowo, że „znaczna część […] przekazów pamiętnikarskich zawierała
jednocześnie indywidualne oceny, komentarze, uwagi krytyczne lub pochlebne,
które dotyczą problemów etyki, moralności, patriotyzmu, wartości obywatelskich” 10, czy patriarchalnej ideologii. Wyrażony był tam również stosunek do
korupcji, klientelizmu, honoru jako nadrzędnej wartości przynależnej społeczności szlacheckiej, przestępstwa i wymierzania sprawiedliwości bez odwoływania
się do instytucji państwowych 11. Krzysztof Zawisza w kreowaniu tego typu narracji nie był wyjątkiem.

Tamże, s. 21 – 28, 31 – 35; H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do
sensualizmu, Bydgoszcz 1999, s. 15; P. Borek, O polskim pamiętnikarstwie doby baroku. Rekonesans,
w: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, red. tenże, Kraków 2012, s. 31 –
35; R. Krzywy, Funkcje komunikacyjne staropolskiego pamiętnika. Na przykładzie zapisków moskiewskich Stanisława Niemojowskiego, w: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa…, s. 126 – 129.
9
A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami…, s. 65.
10
H. Dziechcińska, Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII, Warszawa
2003, s. 100.
11
Zob. tamże, s. 11, 17 – 27, 101 – 102, 105 – 115. Pamiętniki szlacheckie stawały się częstokroć
zbiorem wskazówek (spuścizną rodu) przekazywanym z ojca na syna, który czynił uwagi co do
wcześniejszych zapisków. Służyło to przestrzeganiu hierarchii i godności w rodzinie, a także utrzymaniu poczucia ciągłości i integralności rodu. Tworzona była tzw. historia szlachecka poprzez re8
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Wypada w tym miejscu przypomnieć niektóre fakty z jego życia. Legitymował się on herbem Łabędź i tytułem pana na Baksztach i Zawiszynie, w ostatnim roku swojego życia piastował zaś urząd wojewody mińskiego. Urodził się 20
IV 1666 r. jako czwarty syn Jędrzeja Zawiszy, pisarza wielkiego litewskiego oraz
starosty mińskiego i Aleksandry Konstancji Ogińskiej kasztelanki trockiej. Od
najmłodszych lat był pod opieką swojego stryja kanclerza wielkiego litewskiego
Marcjana Ogińskiego, za którego wstawiennictwem w 1685 r., otrzymał od Jana
III Sobieskiego starostwo mińskie i posłował na sejmy. Brał udział w poselstwie
Krzysztofa Grzymułtowskiego do Moskwy w 1686 r. W roku następnym ożenił
się z Teresą Tyszkiewiczówną, krajczanką litewską, dzięki czemu powiększył swój
majątek i spowinowacił się z Sapiehami, z którymi pozostawał w przyjaźni. Po
śmierci króla Jana III w 1696 r. uczestniczył w sejmie konwokacyjnym i elekcyjnym w roku następnym, gdzie poparł kandydaturę elektora saskiego Fryderyka
Augusta I oraz zabiegał o koekwację praw dla Wielkiego Księstwa, przez co znalazł się w konflikcie z Domem Sapieżyńskim. Od 1698 r. w imieniu króla pełnił
funkcję mediatora w konflikcie na Litwie, za co otrzymał obietnicę na pisarstwo
wielkie litewskie lub nadania mu mniejszej pieczęci litewskiej. Jednak na przełomie 1698/1699 r., August II dla zjednania sobie republikantów litewskich, wysunął na urząd podkanclerzego kandydaturę Michała Kazimierza Kociełła. Ostatecznie na sejmie pacyfikacyjnym urząd ten otrzymał Stanisław Antoni Szczuka.
Takie postępowanie króla mogło wynikać z postrzegania starosty mińskiego jako
człowieka sapieżyńskiego. Sam jednak Zawisza był chwiejny i nie cieszył się także
pełnym zaufaniem Sapiehów, aczkolwiek w kampanii przedsejmowej w 1699 r.
aktywnie uczestniczył w ich działaniach. Wobec takiego biegu wydarzeń w lipcu
1700 r. udał się on na pielgrzymkę do Rzymu, z której wrócił w marcu następnego roku 12.
Po powrocie do kraju zastało Zawiszę kilka spraw politycznych i prywatnych, które wymagały rozwiązania. W sferze politycznej wiązało się to z napiętą
sytuacją na Litwie. W czasie jego pielgrzymki do Włoch Sapiehowie zostali pokonani przez szlachtę republikancką w bitwie pod Olkiennikami (18 XI 1700

konstrukcję elementu upływu czasu. W takim ujęciu pamiętnik przechodził od funkcji informacyjno-sprawozdawczej do poznawczej. Zob. P. Borek, O polskim pamiętnikarstwie doby baroku. Rekonesans…, s. 31, 35.
12
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. V – XVIII; D. Wićko, Kampania przedsejmowa 1699 roku
w Wielkim Księstwie Litewskim, ZH, t. 79, z. 2, 2014, s. 36 i 38.
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r.), gdzie następnie 24 XI 1700 r. uchwalono tzw. „Postanowienie generalne”
pozbawiające ich dóbr i urzędów 13. Z tych względów starali się oni pozyskać starostę mińskiego do walki z „Rzeczpospolitą Litewską” 14, co zakończyło się jego
pojednaniem z podskarbim wielkim litewskim Benedyktem Pawłem i hetmanem wielkim litewskim Kazimierzem Janem. Czując urazę do Augusta II,
Krzysztof Zawisza, za namową swoich protektorów, przystąpił nieformalnie do
tworzącego się stronnictwa szwedzkiego. Oficjalnie nastąpiło to na przełomie
marca i kwietnia 1702 r. 15
W kwestii prywatnych problemów starosty mińskiego, jakie się pojawiły
w czasie jego pobytu w Rzymie, na plan pierwszy wysunęła się sprawa małżeństwa podkanclerzyny litewskiej Marianny Tekli z Naruszewiczów, która w 1701
r. poślubiła zarządcę swoich dóbr Jana Kazimierza Kaczanowskiego, skarbnika
wołkowyskiego. Rzeczona podkanclerzyna była przyrodnią siostrą żony Zawiszy,
Teresy Tyszkiewiczówny – miały one wspólną matkę, Teodorę Aleksandrę Sapieżankę, córkę Pawła Jana Sapiehy, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego
litewskiego 16. Naruszewiczówna była dwukrotnie zamężna, wpierw z Jerzym Karolem Chodkiewiczem (1646 – 1691), oboźnym litewskim, a potem z Piotrem
Michałem Pacem (zm. 1696 r.), starostą żmudzkim 17. Nie mogąc znieść samotności, postanowiła po raz trzeci wyjść za mąż, tym razem, za wspomnianego Kaczanowskiego herbu Ostoja, szlachcica o miernym pochodzeniu i pozycji 18.

Postanowienie wileńskie 1700 die 24 novembris, Oss., rkps 233/II, k. 513 – 515; J. Staszewski,
„Postanowienie wileńskie” z 1701 r. i jego wpływ na unię polsko – litewską w czasach saskich, ZH, t.
51, z. 1, 1986, s. 83 – 96; G. Sliesoriūnas, Czy tak zwane postanowienie wileńskie mogło zostać
uchwalone w 1701 roku, ZH, t. 74, z. 2, 2009, s. 7 – 30; A. Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w
systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569 – 1763, Warszawa 2002, s. 324 – 326.
14
Termin ten szeroko omówił Przemysław Piotr Romaniuk w: Pojęcie „Rzeczpospolita Litewska”
w ruchu republikanckim na przełomie XVII i XVIII wieku, „Barok”, t. 13, nr 1 (25), 2006, s. 31 –
40.
15
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. XIX, 205 – 212; J. Burdowicz-Nowicki, Piotr I, August II
i Rzeczpospolita. 1697 – 1706, Kraków 2013, s. 336 – 337.
16
Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S. J., t. 6: L-N, wyd. J. B. Bobrowicz, Lipsk 1841, s. 525;
tamże, t. 9, Lipsk 1842, s. 181; A. Rachuba, Sapieha Paweł Jan, PSB, t. 35, z. 1, Kraków 1994, s.
138 – 148. Maria Tekla była córką Aleksandra Naruszewicza, podkanclerzego litewskiego. Ojcem
Teresy był natomiast Władysław Tyszkiewicz krajaczy litewski.
17
R. Mienicki, Chodkiewicz Jerzy Karol, PSB, t. 3, z. 4, Kraków 1937, s. 369; A. Rachuba, Pac
Piotr Michał, PSB, t. 24, z. 4, Wrocław 1979, s. 744 – 745.
18
Herbarz Polski. Część I. Wiadomości historyczno – genealogiczne o rodach szlacheckich, wyd.
A. Boniecki, t. 9, Warszawa 1906, s. 128.
13
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Ponowny związek małżeński wdowy należał do naturalnych zachowań,
które były akceptowane przez Kościół i większość społeczeństwa, aczkolwiek mogły się spotkać z dezaprobatą rodziny zmarłego męża, zwłaszcza jeżeli chodziło
o kwestie finansowe. Większość kobiet nie potrafiła znieść samotnego życia, zdając się na niewielki majątek i wątpliwą łaskę krewnych. Człowiek bezżenny był
uważany, w porównaniu z żonatym, za społecznie niżej stojącego. Inaczej rzecz
się miała, gdy wdowa była kobietą majętną i z pozycją. Powszechnie postrzegano
małżeństwo jako istotny czynnik awansu społecznego, pozwalający przebić się
do wyższych warstw stanu szlacheckiego. Wagę do wyboru współmałżonków
przywiązywała zwłaszcza magnateria. Chodziło przede wszystkim o ważne interesy rodowe i z tych względów, były to decyzje o charakterze polityczno-ekonomicznym. Równie istotnym było uniknięcie procederu wyłudzania przez mężów
zapisów na dobra żony, a także tzw. „polowań na posagi”. Bardzo intratny był
ślub kawalera z bogatą wdową, która wnosiła w posagu swoje dobra, a także swoich dzieci z poprzednich małżeństw 19.
Związek Naruszewiczówny z Kaczanowskim od razu wzbudził podejrzenia.
Chodziło m.in. o wiek oraz kondycję fizyczną obu małżonków, co stanowiło
przedmiot złośliwych docinków i niesmacznych komentarzy. Jednak największy
niepokój wzbudziła dzieląca ich różnica społeczna i majątkowa, która była
znaczna, ze względu na to, że Marianna Tekla miała powiązania z Chodkiewiczami, Pacami i Sapiehami, a także posiadała rozliczne dobra w Wielkim Księstwie Litewskim, w których Kaczanowski był tylko jednym z oficjalistów 20. Zaniepokojeni krewni wyrobili u króla, na początku 1700 r. kuratelę nad osobą
i dobrami Naruszewiczówny, która powierzona została Benedyktowi Pawłowi
Sapieże. W kwietniu udało się zaś podkanclerzynie litewskiej, uzyskać dla Kaczanowskiego, konsens na cesję starostwa dawgieliskiego z folwarkiem Rymszany.
Oburzyło to jej bliskich krewnych, za których żądaniem wyrobiła w czerwcu
1701 r., konsens na cesję starostwa błudeńskiego, swojemu synowi Janowi Karolowi Chodkiewiczowi, oboźnicowi litewskiemu 21.
19
B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 202, 205, 229; P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie…, t. 1,
s. 210; I. Kulesza – Woroniecka, Rozwody…, s. 24, 27 – 30. Głównymi celami małżeństwa były:
1) zapewnienie spadkobiercy fortuny; 2) powiększenie fortuny; 3) sojusz polityczny.
20
J. Wolff, Pacowie. Materyjały historyczno – genealogiczne, Petersburg 1885, s. 206 – 211; B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 207 – 208.
21
J. Wolff, Pacowie…, s. 210; T. Zielińska, Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej, Wrocław 1977, s. 145 – 146.
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Ślub Naruszewiczówny z Kaczanowskim musiał nastąpić w lipcu bądź
w sierpniu 1701 r. Ponieważ, już 15 września tego roku, Jan Kazimierz Kaczanowski starosta dawgieliski, wspólnie z małżonką Marianną Teklą, będącą starościną żmudzką, pozwali Krzysztofa Zawiszę i jego żonę Teresę Tyszkiewiczównę,
o sumę 6 tys. zł., należną Piotrowi Michałowi Pacowi i teraźniejszej pani Kaczanowskiej 22. Starosta miński, niejako przez bliskie powinowactwo z Naruszewiczówną, czuł się zobowiązany wystąpić jako jej przedstawiciel. Oskarżył on swojego szwagra o „[…] czary za któremi się ożenił, o nierówność małżeństwa, bo
niepewny szlachcic […]” i o nadużycia m.in. kradzież majątku oraz dóbr podkanclerzyny, na którą śmiał podnieść oczy 23.
Należy się w tym miejscu zastanowić czy wspomniane małżeństwo magnatki (podwójnej wdowy), z prostym szlachcicem miało podstawy prawne.
W Statutach Litewskich znaleźć możemy zapis, że wdowy mogą po raz kolejny
wyjść za mąż, ale nie otrzymują one wiana, jeżeli nie były dziewicami, od drugiego, trzeciego i następnych mężów 24. Związane to było m.in. z rozdzielnością
majątkową małżonków. Jeżeli nie było stosownych zapisów, wdowa mogła pozostać w majątku męża aż do jego śmierci lub ponownego małżeństwa, co jednak
wiązało się z tym, że musiała ona zwrócić wszystkie dobra i majętności zmarłego
jego sukcesorom, którymi były zazwyczaj dzieci, a w przypadku bezpotomności,
najbliżsi krewni 25.
W kwestii regulacji dotyczących wyboru kawalera występują jednak pewne
nieścisłości. W I Statucie Litewskim (roz. IV, art. 15) zostało wyrażone, że panny
oraz wdowy zachowają swoje wolności i nie będą wydawane wbrew ich woli,

J. Wolff, Pacowie…, s. 211. Akt pozwu został wydrukowany w: Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…,
s. 104 – 105. Seweryn Uruski (Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 6, Warszawa 1909, s. 132)
podaje, że zawarcie małżeństwa nastąpiło w 1697 r. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne,
ze względu na to, że Krzysztof Zawisza, mógł wcześniej dokonać rozprawy z Janem Kazimierzem
Kaczanowskim, a nie dopiero po swoim powrocie z Rzymu.
23
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. XIX, 211.
24
I St. Lit. roz. IV, art. 14; II St. Lit. roz. V, art. 15; III St. Lit. roz. V, art. 16; P. Dąbkowski,
Prawo prywatne polskie…, t. 1, s. 210; W. Spasowicz, O stosunkach majątkowych…, s. 32, 45, 47.
Prawo pozwalało wstąpić wdowie w nowy związek małżeński po upływie sześciu miesięcy, od dnia
śmierci poprzedniego męża, ale pod groźbą utraty zapisanego jej wiana lub kary „12 rubli groszy”.
25
W. Spasowicz, O stosunkach majątkowych…, s. 29 – 30, 40, 42 – 43, 47 – 48; P. Dąbkowski,
Prawo prywatne polskie…, t. 1, s. 210, 413 – 439; T. Ostrowski, Prawo cywilne narodu polskiego…,
t. 1, s. 192 – 196; por. T. Zielińska, Rozważania nad kwestią wyposażenia szlachcianek…, s. 100 –
106.
22

164

Sprawa pewnego mezaliansu …

zanim nie poradzą się bliskich 26. Jednak głębsza analiza I Statutu i dwóch następnych, wskazuje, że kobieta nieletnia lub pełnoletnia, panna czy wdowa, nawet po śmierci rodziców, w kwestii wyboru męża, musiała zdać się na krewnych
(braci, stryjów itd.). W przypadku, gdy miała ona już sporo lat, mogła znaleźć
poparcie dla swojego ślubu u innych krewnych lub w urzędzie. W takim przypadku nie traciła ona dobrego imienia, gdy poszła za mąż za równego sobie, natomiast temu, który ją pojął, wolno było dysponować jej majętnością 27. Problem
pojawiał się wtedy, gdy szlachcianka poślubiła plebejusza, gdyż na stanowisku
równości stanowej stały przepisy Statutów Litewskich. Zawierały one postanowienie, że jeżeli osoba ze stanu szlacheckiego poślubi człowieka niewolnego, staje
się wraz z potomstwem niewolnikami. W II Statucie Litewskim zaznaczono jednak, iż w przypadku, gdy małżeństwo zostało zawarte z nieświadomością, że małżonek jest niewolnikiem, następował rozwód, a osoba szlacheckiego pochodzenia
nie doznawała żadnego uszczerbku. W przeciwnym wypadku traciła ona wszystkie swe majątki rodowe i posagi na rzecz najbliższych krewnych, którzy byli zobowiązani wypłacić jej połowę wartości tych dóbr 28.
Według niektórych znawców starolitewskiego prawa, wdowy nie były jednak związane radą krewnych, w przypadku ponownego zamążpójścia. Musiały
się jednak stosować do pewnych przepisów względem stolca wdowieńskiego, jeśli
nie chciały utracić prawa do dożywocia 29. Związane było to prawdopodobnie
z silniejszą pozycją kobiet w Wielkim Księstwie Litewskim, w stosunku do panien z Korony. Wdowy były w praktyce niezależne majątkowo i osobiście, co
pozwalało im na aktywność w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza w polityce,
sprawach gospodarczych oraz sądowych 30.

I St. Lit. roz. IV, art. 15.
I St. Lit. roz. IV, art. 10, 11; II St. Lit. roz. V, art. 7, 8; III St. Lit. roz. V, art. 8, 9; P. Dąbkowski,
Prawo prywatne polskie…, t. 1, s. 355 – 356.
28
I St. Lit. roz. IV, art. 12, 15, 16; roz. V, art. 11; II St. Lit., roz. V art. 11; III St. Lit. roz. V, art.
9, 12; W. Spasowicz, O stosunkach majątkowych…, s. 45; P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie…,
t. 1, s. 368 – 369.
29
T. Ostrowski, Prawo cywilne narodu polskiego…, t. 1, s. 58 - 65; W. Spasowicz, O stosunkach
majątkowych…, s. 22 – 23, 47; P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie…, t. 1, s. 358.
30
B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 215, 228 – 229; taż, Pozycja kobiety w czasach Augusta II, s. 294;
W. Spasowicz, O stosunkach majątkowych…, s. 41; M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998, s. 59 –
60.
26
27
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Zasadniczo więc z prawnego punktu widzenia, małżeństwo Naruszewiczówny z Kaczanowskim było pełnowartościowe. Jednak w aspekcie społecznotowarzyskim postrzegano je jako mezalians. Takiego stanu rzeczy nie mógł znieść
Krzysztof Zawisza, któremu przeszkadzał głównie fakt, że skarbnik wołkowyski
(starosta dawgieliski) rozporządzał potężnymi dobrami i kapitałami podkanclerzyny. Zajął on więc Możejków i zabrał tam w niewolę przyrodnią siostrę swojej
żony. Jednak już 12 XII 1701 r. Kaczanowski odbił miasto przy pomocy sił
zorganizowanych przez starostę żmudzkiego Grzegorza Antoniego Ogińskiego,
skonfliktowanego z Zawiszą. Sam starosta miński uciekł wraz z panią Kaczanowską do Rohotnej. Tam skarbnik wołkowyski (starosta dawgieliski) 6 I 1702 r.
podjął nieudaną próbę odbicia żony, napadając na Krzysztofa Zawiszę „[…] sparzył się [jednak – A. J. W.] na zuchwalstwie, wypędzony i ludzi natraciwszy nie
mało, sam ledwie ujechał” 31. Familii zaś starosty mińskiego udało się zdobyć jakiś
„nuncyaturski dekret” z wyrokiem na Jana Kazimierza Kaczanowskiego za zawarcie „nieprawego małżeństwa” 32.
Krzysztof Zawisza zyskał przewagę nad swoim adwersarzem, dzięki temu,
że swoimi chorągwiami wspomógł go Michał Serwacy Wiśniowiecki, od dawna
skonfliktowany w sprawach wojskowych z Grzegorzem Antonim Ogińskim,
który popierał Kaczanowskiego 33. W dniu 16 I 1702 r. starosta miński wziął
odwet za niedawne zniewagi. W pamiętniku napisał, iż: „Bóg sprawiedliwy mściciel honoru mego dał mi go atakować […]” i zajął Możejków 34. Skarbnik wołkowyski (starosta dawgieliski) uciekł w pośpiechu do Żołdka (majętności sapieżyńskiej), gdzie Zawisza postanowił ostatecznie się z nim rozprawić. Tam rozegrał się ostatni akt tego dramatu. Kaczanowski schronił się w sklepie pod ołtarzem tamtejszego kościoła karmelitów, jednak ludzie starosty mińskiego znaleźli
go, wyrąbali drzwi i wywlekli przed zakrystię, katując prawie do nieprzytomności. Napominania księży, aby nie profanowano kościoła, nie zyskały posłuchu
u Zawiszy. Jednego z nich z najświętszym sakramentem wyprowadzono ze świątyni, resztę obdarto z sukien i skrępowano. Starosta miński rzucił na podłogę
5 talarów mówiąc, że to na mszę za jeszcze żyjącego Kaczanowskiego. Następnie

Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. XX, 26, 211.
Tamże, s. XX, 211.
33
Tamże, s. 26; zob. T. Ciesielski, Wojsko litewskie w latach 1698 – 1709, w: Wojny Północne
w XVI – XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, red. B. Dybaś, Toruń 2007, s. 173.
34
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 211.
31
32
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nakazał Eustachemu Burbie, słudze Benedykta Pawła Sapiehy, rozprawienie się
ze swoim adwersarzem. Wpierw jednak skarbnika wołkowyskiego (starostę
dawgieliskiego) poddano całodniowym torturom, a następnie został przewieziony do Nowogródka na sesję Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po szybkim „procesie”, którego animatorem był Zawisza i wydaniu wyroku skazującego, zaprowadzono go pod przydrożny krzyż i rozstrzelano 35. Umęczone ciało Kaczanowskiego włożono do trumny i zakopano przy cerkwi w Więzowcu, tak aby nikt z najbliższych nie mógł znaleźć miejsca jego pochówku 36.
W „Pamiętnikach…” natomiast wojewoda miński, po latach dał dwa nieco
różne ujęcia ostatnich chwil życia Jana Kazimierza Kaczanowskiego:
1) „[…] p. [Jan Kazimierz – A. J. W.] Kaczanowski samo trzeć schronił
się był do sklepu kościelnego, z którego nie przemocą ale raczej
z obawy tamże zginienia wyprowadzony, wreszcie nazajutrz najlepiej
przygotowany na śmierć koniec życiu uczynił. Taki koniec żeniącym
się nierównie i spierającym się z dostojniejszemi [wyróżnienie A. J.
W.]. Kościół żołudzki zamkniony” 37.
2) „Sam Kaczanowski do Żołdka umknął, ztamtądem go z sklepu z między umarłych wziąść rozkazał; wzięty i nazajutrz należycie sprawy
swoje złożywszy, sądzony za poradą p. [Eustachego – A. J. W.] Burby,
pochowany w cerkwi w Więzowcu. Niechaj spoczywa w pokoju:
bom mu wszystkie urazy darował [wyróżnienie A. J. W.]” 38.
Zapisy te nie mają emocjonalnego charakteru. Przybierają raczej ton moralnych
i retorycznych sentencji. Zawisza był bardzo religijny, wykształcenie zdobyte
w domu i w szkole jezuickiej, uczyniło go żarliwym katolikiem. Nie powstrzymało go to jednak przed załatwieniem swoich porachunków z bronią w ręku na
terenie obiektu sakralnego, naruszając tym samym obowiązujące odwieczne
prawo azylu. Dopuścił się on profanacji, w wyniku której kościół w Żołdku został zamknięty. Z przytoczonych powyżej fragmentów, wyłaniają się dwa odmienne obrazy postępowania Zawiszy. W pierwszym wojewoda miński pisze,
że to sam Kaczanowski poprosił, aby go wyprowadzono z kościoła, w drugim
35
Widymus z Xiąg Grodzkich Trybunalskich w Wilnie Odprawowanych, 11 XI 1702, AN Kraków,
oddział Wawel, AMCh, rkps 174, k. 39 - 44; Notacya z Jm Panem Starostą Mińskim, AN Kraków, oddział Wawel, AMCh, rkps 174, k. 2.
36
Notacya z Jm Panem Starostą Mińskim, AN Kraków, oddział Wawel, AMCh, rkps 174, k. 3.
37
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 211.
38
Tamże, s. 106.
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fragmencie wskazuje zaś, że dokonało się to na jego rozkaz. Zawisza w swojej
własnej sprawie był więc stroną i sędzią. Pokrętna religijność jaką się kierował,
sprawiała że nie rozumiał, jakiej zbrodni się dopuścił, uznając że było to postępowanie słuszne i godne odnotowania 39.
Jego system zasad moralnych był zdeterminowany przynależnością do
trzech grup: katolików, magnaterii i rodziny. Wobec innowierców i ludzi spoza
elity Zawiszę przestawał obowiązywać dekalog i przykazania miłości bliźniego 40.
W następujący sposób ocenił on heretyka Sebastiana Cedrowskiego, autora nieudanego zamachu na wojewodę wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego Kazimierza Jana Sapiehę, podczas odbywającego się w Wilnie (4 I - 5 II 1700) antyrepublikanckiego Trybunału Skarbowego, który wykazał nadużycia sapieżyńskich adwersarzy 41: „[…] p. [Sebastian – A. J. W.] Cedrowski od ran niedługo
w sekwestrze żyjąc umarł. Mój to też był na sejmikach adwersarz. Życzyłbym mu
przecie spokoju wiecznego, ale był i umarł kalwinem; niech tam tedy odpoczywa
gdzie zasłużył” 42.
Charakterystyczna była też dla Krzysztofa Zawiszy krytyka samosądów, zajazdów i mordów 43, ale gdy chodziło o spór magnata z „szarakiem”, zawsze potępiał on racje tego drugiego „występując w roli chroniącego prawa i normy

39
Tamże, s. XXI; M. Żeromska-Ciesielska, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy jako źródło w badaniach
etnologicznych (prolegomena), w: Prace uczestników studium doktoranckiego 1. Historia, red. A. Filipczak – Kocur, Opole 2000, s. 39 – 40; M. Żeromska-Ciesielska, Religijność i obrzędowość świecka
szlachty litewskiej na przykładzie domów Zawiszów i Szyrmów, w: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. A. Jankowski i A. Klonder, Bydgoszcz 2004, s. 177 – 194.
40
E. Kaczyńska, Wizerunek własny człowieka polskiego baroku („Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy”),
„Litteraria”, t. 39, 2012, s. 56; J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, KH, t. 83,
z. 4, 1976, s. 784 – 797; M. Sawicki, Zdrowie i choroba w mentalności rodziny Zawiszów herbu
Łabędź w czasach saskich, w: Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji Wrocław 23 – 24 października 2004 r., red. B. Rok i F. Wolański, Wrocław 2004, s. 263 – 278; Osiemnastowieczne
systemy moralne szeroko omówił Piotr Badyna: Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773 r.), Warszawa 2004.
41
A. Rachuba, Sapieha Kazimierz Jan Paweł, PSB, t. 35, z. 1, Kraków 1994, s. 43; tenże, Wielkie
Księstwo Litewskie…, s. 322 – 323.
42
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 206.
43
„[…] jp. Słuszka wojewoda połocki, zawadziwszy się naprzód z jp. Tworowskim sędzią ziemskim
orszańskim, człowiekiem wieku sędziwego, tamże go zrespektowawszy, nazajutrz z dobrej woli
z towarzystwem i sługami na dwór jego w Wilnie raniuchno najechawszy, leżącego i niespodziewającego się napadu, tyrańsko sam swoją ręką szablą na łóżku zabił” (tamże, s. 181); „Pan Kniażewicz
we dni zapustne napiły, z ochoty jp. Biegańskiego starosty starodubowskiego, o małą rzecz bardzo
powadziwszy się, bo tylko o miejsce na którem miał spać, a to miejsce także podpity zajął p. Bandomir kawaler bardzo grzeczny, sztyletem przebił, że na miejscu skonał i drugiego oficera na ten
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usankcjonowane Boskim autorytetem”. Magnacka pogarda dla zwykłego szlachcica była, więc utrwaloną cechą światopoglądu wojewody mińskiego 44. Nie tolerował on starań ludzi niżej urodzonych, którzy usiłowali się wybić ponad swój
stan. Co więcej, gdy chodziło o spory polityczne, a zwłaszcza obrazę honoru,
Zawisza nie sprzeciwiał się nadużywaniu prawa, ale uznawał takie działania za
godne 45. W systemie wartości, jakie wyznawał wojewoda miński, honor i kultywowanie rycerskiego etosu, zajmowały najwyższe miejsce w hierarchii. Zawisza
stawiał je na jednej płaszczyźnie z życiem, a sam honor uznawał za wartość elitarną i punkt wyjścia do oceny moralnej. Wynikało to z pojmowania honoru na
kilku płaszczyznach, jako atrybutu całej społeczności szlacheckiej, poszczególnych rodów oraz pojedynczych jednostek. Z tych też względów dyshonor ze
strony niżej urodzonego odbierany był jako atak na całą społeczność sarmacką
i wzbudzał wśród szlachty chęć ratowania czci poprzez odwet, który przybierał
formy bandyckich najazdów lub mordów 46. Dla okresu zmagań Sapiehów z Kryszpinami-Kirszensteinami w latach 90. XVII w., kiedy to zostało podważone
szlachectwo tych ostatnich, dał następującą charakterystykę: „Z jpany Kryszpinami [-Kirszesteinami – A. J. W.] doszła komplanacja jpp. Sapiehów, acz niezupełnie nagrodzono honoru skażonego […]. Sejmik gromniczy na Żmudzi
[w lutym 1697 r. – A. J. W.] w hałasie odprawił się pod dyrekcją jp.[Bededykta
Pawła – A. J. W.] Sapiehy podskarbiego wielkiego księstwa litewskiego, a to p.
[Teofil Jan – A. J. W.] Narkiewicz, który się targnął na honor domu jp. Kryszpinów jako głos wziął, chcąc przeprosić i odwołać jawnie, szlachta nie tylko żeby
mówienia miała pozwolić, ale zaraz okrzyknąwszy rzuciła się do szabel, tamże jp.
podskarbi [Benedykt Paweł Sapieha – A. J. W.] wyprowadził go do zakrystyi, bo
był sejmik w kościele. Zakrystią odbili i [Teofila Jana – A. J. W.] Narkiewicza
na kawałki rozsiekali drobniusieńkie. Taka nagroda tym, co się na honory,
zacność i urodzenie targają [wyróżnienie A. J. W.]” 47.

rozruch biegającego także pchnął i zabił sztychem, i trzeciego lokaja, ale i sam od warty wzięty do
Królewca zaprowadzony i okowany” (tamże, s. 264).
44
E. Kaczyńska, Wizerunek własny człowieka polskiego baroku…, s. 57.
45
A. Roćko, Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy – świat wojen, żywiołów,
niepokojów, „Napis”, t. 7, 2001, s. 316; E. Kaczyńska, Wizerunek własny człowieka polskiego baroku…, s. 56.
46
M. Sawicki, Honor w mentalności szlachty województwa mińskiego w czasach saskich, w świetle
korespondencji, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 4, 2007, s. 142 – 144, 147, 152.
47
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 188.
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Teofil Jan Narkiewicz, podstoli inflancki, był stronnikiem Sapiehów i to
z ich polecenia od 1695 r. występował przeciwko Kryszpinom-Kirszenszteinom,
prowadząc akcje zakwestionowania ich szlachectwa 48. Tego jednak już Zawisza
nie dostrzegł, konkludując zwyczajowo o niepodnoszeniu ręki na szlachetnie
urodzonych.
Wojewoda miński był bardzo wyczulony na punkcie honoru i rodziny. Wywodził on swój ród od rycerstwa polskiego – Zawiszów Kurozwęckich herbu
Róża, względnie rodu Różyców. Protoplastą rodu miał być sam Zawisza Czarny.
„W ten sposób, osadzając początek swojego rodu w średniowieczu, przypisywał
sobie istotne zasługi i udział w najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski
i Litwy” 49. Dodatkowo wojewoda miński, wprowadził do legendy rodowej kult
św. Felicjana męczennika oraz chętnie nawiązywał do tradycji starego litewskiego
rodu Kieżgajłłów, po których Zawiszowie odziedziczyli większość swoich dóbr.
Wskutek tak przemyślanej polityki wizerunkowej byli skoligaceni lub spokrewnieni z wielkimi rodami litewskimi: Ogińskimi, Sapiehami czy Radziwiłłami.
W przypadku tych ostatnich, wywodzących swe pochodzenie od Rzymian, doszło nawet do połączenia ich legendy rodowej z Zawiszami. Mitologizowało to
pochodzenie rodu oraz sankcjonowało, w połączeniu z bogatą tradycją genealogiczną, ich ideologiczne przewodnictwo nad niżej urodzonymi, oraz uprzywilejowaną pozycję wśród formalnie równej statusem szlachty 50.
Czując się członkiem elity, nie mógł Zawisza zaakceptować miernego pochodzenia swojego szwagra. Dodatkowym czynnikiem była tutaj kwestia majątkowa. Starosta miński liczył, że sprawując pieczę nad znacznymi dobrami podkanclerzyny litewskiej, poprawi swój status społeczny i sytuację finansową.
Zwłaszcza że, Naruszewiczówna z dwóch pierwszych małżeństw miała tylko jednego syna Jana Karola Chodkiewicza, który był chory psychicznie: „Ostatni
domu [Jan – A. J. W.] Karol Chodkiewicz zaczarowany, nasłanych szatanów
pełen, bezpotomny, w młodym wieku nikczemnie, nie jak Chodkiewicz, ale jako

48
Zob. M. Sawicki, „Wojna” parlamentarna i sądowa Sapiehów z Kryszpinami Kirszenszteinami
w latach 90 XVII wieku, w: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 262 – 266.
49
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 1 – 4; M. Żeromska – Ciesielska, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 35 – 36; M. Sawicki, Powstawanie szlacheckiej tradycji rodowej w czasach saskich – casus
rodziny Zawiszów, w: Studia z dziejów XVII i XVIII wieku, red. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocław
2003, s. 94 – 96.
50
M. Sawicki, Powstawanie szlacheckiej tradycji rodowej…, s. 93 – 103.
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najnędzniejszy mizerak, opuszczony od najbliższych w Borunach u tamecznego
exorcysty, na kuracyi umarł dnia 26 grudnia [1712 r. – A. J. W.]” 51.
Bardzo prawdopodobne jest, że Marianna Tekla Naruszewiczówna też cierpiała na załamanie psychiczne: „Jp Kaczanowska zwyczajny swój defekt przez
[…] pomieszanie się (variationis) w głowie [miała – A. J. W.]”, z czego Zawisza
wysnuł wniosek, że została ona „sczarowana”, ponieważ kobieta o tak wysokiej
pozycji społecznej nie mogła wyjść za mąż za „niepewnego szlachcica”, swego
sługę 52.
Szlachta znienawidziła Zawiszę za haniebny czyn, którego się dopuścił,
mordując szwagra. W 1702 r. Marianna Tekla Naruszewiczówna Kaczanowska
wytoczyła rodzinie Zawiszów proces o zabójstwo męża, który zakończył się
w 1726 r. Wojewoda miński nie doczekał jednak jego wyniku, zmarł bowiem
w 1721 r. 53 Natomiast jeszcze w 1703 r., wdowa wniosła skargę przed królem
na Sapiehów i ich adherentów. Oskarżeni zostali oni o zajazd jej dóbr i wydanie
rozkazu zabicia starosty dawgieliskiego. August II unieważnił kuratelę Sapiehów
nad Naruszewiczówną i potwierdził jej przywileje na starostwa z prawem przekazania ich komu zechce 54.
Jednak jak zauważył Marcin Sawicki: „Paraliż instytucji państwowych
w państwie szlacheckim powodował, iż prawne rozwiązania nie mogły w pełni
regulować relacji międzyludzkich w tak drażliwej sprawie, jaką był honor. Kiedy
wszelkie argumenty legalne zawodziły odwoływano się wówczas do aktów przemocy, osiągających niekiedy drastyczne formy”. Aczkolwiek, winny ekscesów,
by móc pozostać bezkarnym, musiał się odwołać do protekcji wpływowego patrona 55. Sam Zawisza uniknął sądu dzięki doskonałym stosunkom z Sapiehami
i wojskami szwedzkimi, będącymi już wówczas w granicach Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Za uprowadzenie podkanclerzyny, zajazd dóbr, podpalenie domów, zabicie Kaczanowskiego oraz profanację kościoła w Żołdku, groziła mu
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 301. Krzysztof Zawisza często utrwalał wydarzenia dotyczące
chorób dzieci: zob. M. Sawicki, Zdrowie i choroba w mentalności rodziny Zawiszów…, s. 269 – 272,
277 – 278.
52
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy…, s. 107; A. Roćko, Obraz życia i obyczajów w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy, w: Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, red. K. Stasiewicz,
S. Achremczyk, Olsztyn 2000, s. 124.
53
Proces z Zawiszami o zabójstwo trzeciego męża Jana Kaczanowskiego (1702-1726), AN Kraków,
oddział Wawel, AMCh, rkps 174, k. 1 - 366.
54
J. Wolff, Pacowie…, s. 212.
55
M. Sawicki, Honor w mentalności szlachty województwa mińskiego…, s. 149.
51
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ekskomunika, kara pieniężna i więzienia, utrata dóbr, a w najgorszym przypadku
śmierć 56. Aczkolwiek wedle prawa mógł on bezkarnie zabić tego, który dokonywał zamachów na jego życie i najeżdżał dobra, wraz z jego wspólnikami, ale musiał zgłosić to w sądzie i wykazać swoją rację 57. Jednak wskutek panującego na
Litwie fermentu i toczącej się wojny północnej, były to zadania dość uciążliwe.
W połowie 1702 r. odbył swoje posiedzenie, w Wilnie i Mińsku, rozdwojony
wskutek najazdu szwedzkiego Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego, na którym Zawisza sprawował dyrekcję, tam też musiał się zająć bardziej
prestiżowym dla niego sporem finansowym z kasztelanem trockim Michałem
Kazimierzem Kociełłem, toczącym się zasadniczo do końca jego życia 58.
Przekaz pamiętnikarski Krzysztofa Zawiszy wykazuje istotną funkcję komunikacyjną na kilku płaszczyznach. W zakresie treści społecznych ukazuje on,
iż należy karać tych, którzy targnęli się na honory wyżej urodzonych, występując
tym samym przeciwko porządkowi społecznemu usankcjonowanemu przez
Boga. Dopuszczał on w tej materii niekierowanie się prawem państwowym, ale
własnym osądem, a precyzując, grupy określanej mianem elity szlacheckiej. Zawisza, stosując własny ogląd świata, w dwojaki sposób pojmował porywanie się
na życie człowieka. Raz jako tyraństwo, a w innych okolicznościach dawał temu
działaniu ocenę pozytywną.
W przekazie religijnym potępił natomiast wojewoda miński, wszelkiej maści innowierców (heretyków), a więc tych, którzy występowali, w jego przekonaniu, przeciwko jedynej prawdziwej religii tj. katolicyzmowi. Czynnikiem, który
wzmacniać miał w jego rodzie przekonanie o słuszności wyznawanej konfesji
było m.in. promowanie kultu św. Felicjana.

I St. Lit. roz. VII, art. 1, 2, 3, 8, 9, 12, 20; II St. Lit. roz. XI, art. 1, 2, 3, 11, 13, 21, 22, 26; III
St. Lit. roz. XI, art. 1, 2, 3, 10, 14, 18, 20; T. Ostrowski, Prawo cywilne narodu polskiego…, t. 1,
s. 331 – 335, 342 – 344.
57
I St. Lit. roz. VII, art. 10; II St. Lit. roz. XI, art. 6, 7, 13; III St. Lit. roz. XI, art. 19, 20.
58
Limitacja obrad Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, obradującego w Mińsku,
z powodu wkroczenia wojsk szwedzkich, Mińsk 6 V 1702, AGAD, AR, dz. II, nr 1950, k. 1 – 4;
Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697 – 1794). Spisy, oprac. A. Rachuba, Warszawa 2004, s. 45 – 50; J. Gierowski, Kociełł Michał Kazimierz, PSB, t. 13, z. 2, Wrocław 1967 – 1968, s. 223 – 225. Zob. A. Skrzypietz, Spór Krzysztofa Zawiszy z podskarbimi litewskimi w latach 1699 – 1721. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w dobie Wojny Północnej,
„Studia Historyczne”, t. 46, z. 2, 2003, s. 205 – 214.
56
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Najistotniejsze pozostają jednak funkcje edukacyjne, moralizatorskie i propagandowe tegoż przekazu pamiętnikarskiego. Gloryfikacja rodu Zawiszów następuje poprzez wykazanie m.in. jego legendarnego pochodzenia od Zawiszy
Czarnego, sukcesji tradycji starolitewskiego rodu Kieżgajłłów, koneksji i kontaktów z wielkimi rodami: Ogińskimi, Sapiehami, Wiśniowieckimi czy Radziwiłłami. Z tymi ostatnimi wojewoda miński związał swoją legendę rodową, mitologizując pochodzenie rodziny, wywodząc jej początek od starożytnych Rzymian.
Komunikował tym samym swoim potomnym o ich chwalebnej przeszłości legitymizującej ich władzę w stosunku do niżej urodzonych oraz to, dokąd i w jaki
sposób mają zmierzać.

Streszczenie
Kwestia małżeństwa z osobą o niższej pozycji w hierarchii stanowej Rzeczypospolitej, zawsze budziła kontrowersje w społeczeństwie szlacheckim, gdzie pomimo pozornej
równości w jego obrębie, wciąż zostały zachowane elementy feudalnego poddaństwa,
zwłaszcza na Litwie. Niniejszy artykuł ukazuje lokalny konflikt w Wielkim Księstwie Litewskim z lat 1701-1702. Podłożem tego sporu była sprawa nierównego małżeństwa
podkanclerzyny litewskiej Marianny Tekli Naruszewiczówny ze skarbnikiem wołkowyskim Janem Kazimierzem Kaczanowskim. Starosta miński Krzysztof Zawisza, spowinowacony przez żonę z podkanclerzyną, nie mógł tolerować człowieka z mniej znamienitego rodu w swojej familii. Zabił go wiec, czując że jest kimś wyżej stojącym w hierarchii
szlacheckiej. Przyczyny jego postępowania zostały zanalizowane na podstawie sporządzonego przez niego pamiętnika, który pełnił funkcję komunikacyjną dla rodu Zawiszów.
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Dyplomacja francuska
w Rzeczypospolitej około połowy
XVIII w. - kulisy funkcjonowania

Wojna o sukcesję polską (1733-1735) zakończyła się klęską dyplomacji
francuskiej popierającej Stanisława Leszczyńskiego. Polsko-francuskie stosunki
dyplomatyczne zostały wówczas zerwane i przywrócono je dopiero w 1744 r.,
kiedy Alphonse-Marie de Saint-Séverin przybył na sejm grodzieński w roli ambasadora nadzwyczajnego. Jego następcy: chargé d’affaires Duperron de Castéra
(1745-1752) i ambasadorowie Charles-Hyacinthe de Galléan, markiz des Issarts (1747-1750) oraz Charles-François de Broglie (1752-1758) podjęli działania mające na celu odbudowanie poparcia dla Francji wśród szlachty związanej ze stronnictwem patriotycznym. Dyplomaci próbowali przeciwdziałać
wpływom rosyjskim nad Wisłą i potencjalnemu akcesowi Rzeczypospolitej do
traktatu petersburskiego z 1746 r. – układu sojuszniczego z Austrią i Rosją.
Obok polityki wyznaczanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od około 1745 r. realizowali również projekty polityczne „Sekretu Króla” – niejawnej
instytucji Ludwika XV, której głównym celem było zapewnienie polskiej korony Louis-François de Conti (1717-1776) 1.
Artykuł nakreśli kulisy funkcjonowania francuskiej ambasady w Rzeczypospolitej na podstawie materiałów archiwalnych z misji wspomnianego de
1
J. A. Gierowski, Dyplomacja polska doby saskiej (1699-1763), w: Historia dyplomacji polskiej,
red. Z. Wójcik, t. 2, Warszawa 1982, s. 438, 442; tenże, Dyplomacja polska w dobie unii
personalnej z Saksonią, w: Historia dyplomacji polskiej X-XX w., red. G. Labuda, Warszawa 2002,
s. 235; R. Przeździecki, Diplomatie et protocole à la cour de Pologne, t. 1, Paris 1934, s. 259-260;
J. L. Vieillard, Le Secret du Roi, tentative de bureaucratisation des services secrets, „Perspectives
internationales”, nr 1, 2012, s. 153-154; M. Antoine, D. Ozanam, Introduction, w: Correspondance secrète du comte de Broglie avec Louis XV (1756-1774), red. M. Antoine, D. Ozanam, t. 1,
Paris 1956, s. 19-22, 24-25, 28, 40-48.
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Broglie’a 2 oraz opublikowanej korespondencji dyplomatycznej 3. Przedstawione zostaną rodzaje tworzonej dokumentacji oraz metody pozyskiwania informacji. Ważnymi aspektami będą komunikacja między placówką warszawską
a instytucjami zwierzchnimi we Francji oraz powstała wówczas sieć kontaktów
między ambasadą a francuskimi dyplomatami w innych krajach, cudzoziemcami oraz Polakami. Ze względu na „dwutorowość” francuskiej dyplomacji
zostanie także nakreślona organizacja pracy „Sekretu”.
Charles-François de Broglie został ambasadorem zwyczajnym przy królu
i stanach sejmujących Rzeczypospolitej, jakkolwiek protokół dyplomatyczny
zobowiązywał go do przebywania w miejscu pobytu władcy 4. W latach 17521756 gościł zatem głównie w Dreźnie. Po wybuchu wojny siedmioletniej
i przeniesieniu dworu do Warszawy de Broglie wyjechał do Francji (listopad
1756), po czym wrócił nad Wisłę w połowie następnego roku i pozostał w Polsce do marca 1758 r. 5 Ambasadorowi podlegali jednocześnie urzędnicy w Saksonii, jak i przebywający w Warszawie rezydenci (od 1755 r. wyższy rangą
minister) oraz ich sekretarze. Do jego współpracowników należał ponadto rezydent w Gdańsku, który zajmował się głównie sprawami gospodarczymi, ale
sporządzał też sprawozdania odnoszące się do krajów bałtyckich, w tym
Polski 6.
Francuscy posłowie podejmowali działania w oparciu o otrzymane z Ministerstwa (w XVIII w. zwanego Departamentem do spraw cudzoziemskich –
Département des affaires étrangères) instrukcje, które służyły jako wskazówki do
realizacji głównych celów misji. Zazwyczaj dołączano do nich memoriały wyj-

AMAEDI, Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (dalej: Courneuve),
Correspondance Politique (dalej: CP), Pologne, vol. 236-250; AMAEDI, Pologne supplément
(dalej: Pologne suppl.), vol. 11; AMAEDI, Mémoires et documents (dalej: MD), Pologne, vol.
26; AN, Monuments Historiques (dalej: MH), Titré IX, Histoire Étrangère-négociations,
(dalej: HEN), sygn. K 1364.
3
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de
Westphalie jusqu'à la Révolution française, red. L. Farges, Pologne, vol. 5, t. 2, Paris 1888.
4
Mémoire sur la place de Résident pour sa Majesté en Pologne vacante par la mort de M. de Castéra,
AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 237, k. 389r; S. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej
dyplomacji, Wrocław 1971, s. 84.
5
W maju 1758 r. de Broglie został oficjalnie odwołany z pełnionej funkcji; M. Antoine,
D. Ozanam, Introduction…, s. 40-48.
6
„Podwójne” przedstawicielstwo w Gdańsku i na dworze króla polskiego utrzymywały: Francja,
Prusy, Rosja, Dania, Holandia, Wielka Brytania i Szwecja; A. Gierowski, Dyplomacja polska doby
saskiej…, s. 430.
2
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aśniające sytuację wewnętrzną w docelowym kraju, cele poszczególnych aktorów politycznych, państw ościennych oraz rady i ostrzeżenia służące do jak najlepszej orientacji w wydarzeniach bieżących 7.
Koordynatorem misji dyplomatycznych we Francji był tzw. sekretarz stanu do spraw cudzoziemskich (secrétaire d’État aux affaires étrangères), którego
w historiografii umownie nazywa się ministrem spraw zagranicznych 8. Do jego
zadań należało zwołanie Rady Stanu (inaczej zwaną Radą Gabinetową lub Tajną Radą), podczas której dyskutowano o kształcie polityki zagranicznej pod
przewodnictwem króla. Minister przyjmował obcych ambasadorów, analizował raporty dyplomatów przebywających zagranicą, uzgadniał z królem instrukcje dyplomatyczne i nadzorował pracę Sekretariatu Ministerstwa. Wydzielono w nim działy, w których pracowali funkcjonariusze zajmujący się sprawami
odnoszącymi się do poszczególnych regionów geograficznych (Rzeczypospolita
została włączona do działu Nord). Na czele każdego z departamentów stał premier commis 9, który odpowiadał za przygotowywanie listów i instrukcji dla
dyplomatów, szyfrowanie i deszyfrowanie korespondencji czy redagowanie
memoriałów dla ministra 10.
Sprawozdania te opracowywano na podstawie korespondencji dyplomatycznej nadawanej przez dyplomatów przebywających zagranicą 11. PrzygotoInstrukcje te częściowo opublikowano; por. przyp. 2.
Stosuję współczesne nazewnictwo „minister spraw zagranicznych” oraz „Ministerstwo Spraw
Zagranicznych”.
9
Zarówno tłumaczenie S. E. Nahlika sekretarz generalny ministerstwa, jak i określenie dyrektor
departamentu w tłumaczeniu pracy G. Perraulta wydają się być mylące, stąd stosuję nazwę
francuską; por. S. E. Nahlik Narodziny…, s. 63-64; G. Perrault, Sekret Królewski. Polskie
szaleństwo, t. 1, tłum. A. Choińska i K. Choiński, Warszawa 1997, s. 262.
10
Premiers commis nadzorowali prace podległych im simples commis; L. Pierry. The French
Secretary for Foreign Affairs. Birth and Evolution of a Fully-edged Political Representative of the
State, Université d'Avignon 2011, s. 147, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00604011/ [dostęp:
01.11.2015 r.]; A. Owtrey, Histoire et principes de l'administration française des Affaires étrangères,
„Revue française de science politique”, t. 3, nr 2, 1953, s. 298-318.
11
Zob. Extrait de ce qui s’est passé de plus intéressant en Pologne depuis la Diète ordinaire tenue
à Grodno en 1752, AMAEDI, Courneuve, MD, Pologne, vol. 26, k. 99-191v; Extrait de ce qui
s'est passé de plus intéressant en Pologne depuis la Diète ordinaire tenue à Varsovie en 1754 r.,
AMAEDI, Courneuve, MD, Pologne, vol. 26, k. 216r-250v; w departamencie Nord powstawały
również memoriały dla nowo wybranych ministrów wraz ze wskazówkami, gdzie szukać
szczegółowych informacji w korespondencji gromadzonej w Ministerstwie; por. Mémoire sur les
principales maisons de Pologne et de Lituanie, les sénateurs ecclésiastiques et séculiers, les ministres
d’État et de guerre, et sur quelques particuliers polonois [pour] M. Rouillé, septembre 1754 r.,
AMAEDI, CP, Pologne, vol. 242, k. 222r-230r.
7
8
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wywały je również osoby spoza grona formalnie zatrudnionego w Sekretariacie,
posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę o sprawach kraju, na temat
którego pisali. W przypadku Polski często sięgano po analizy generała Moneta,
który poślubił zaangażowaną politycznie wdowę po francuskim rezydencie
w Polsce Elim de la Fayardim 12. Premiers commis przedstawiali ministrowi
raporty na jego życzenie lub po otrzymaniu istotnej depeszy 13. Zdarzało się,
że miały one charakter doradczy 14. Minister wymagał, aby jego bezpośredni
podwładni odnosili się do zawartości prezentowanej treści, co zobowiązywało
premiers commis do regularnej lektury notatek i/lub korespondencji dyplomatycznej nawet jeśli nie spisywali raportów osobiście 15.
François Callières – poseł Ludwika XIV i autor XVIII-wiecznego „podręcznika” dla dyplomatów – twierdził, że każdy ambasador to „zasłużony
szpieg” („un honorable espion”). Nie bez powodu w pracy dyplomaty ceniono
dobrych i dyskretnych obserwatorów. Ich relacje z pełnionej misji odgrywały
ważną rolę w komunikacji z rodzimym krajem. Ambasadorowie pisali o wszystkim co wydawało im się godne uwagi: sprawach politycznych, ekonomiicznych, militarnych, „wpadkach” króla i królowej i ich słabych stronach.
Oprócz ich sprawozdań 16, w Archiwum w La Courneuve znajdujemy też doku-

12
Zob.Considérations ou Remarques sur les affaires du Nord relatives aux circonstances présentes
remis par M. le Genal Monet en Decembre 1756 r., b.m.d., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 250, k. 547r-557v.
13
AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 250, Mémoire sur la Pologne de M. Tercier lu
à Monseigr [...] 3 et remis le 13 mars 1754 r., k. 45r-66r.
14
Zob. AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 250, Sur le parti à prendre au sujet des affaires
de Pologne, juillet 1754 r., k.174r-177v.
15
Minister Puyzieulx doceniał pracę premiers commis, bez których – jak twierdził – pełnienie
funkcji ministra byłoby niemożliwe; J.-P. Samoyault, Les bureaux du Secrétariat d’État des
Affaires étrangères sous Louis XV, Paris 1971, s. 63; A. Owtrey, Histoire et principes…, s. 314.
16
Zob. Journal de la Diète générale des États de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie tenue
à Grodno l’an 1752, AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 238, k. 11r-156r; Lettre de M. le
Cte Branicki Grand Général de la Couronne aux diétines 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 240 i vol. 242, k. 523r-524v i k. 323r-324v; Rapport de la conférence tenue au
Palais du Grand Maréchal de la Couronne Bielinski avec l’envoyé des Tartares Mahmont-aga
à laquelle ont assisté à Varsovie le 19 VIII 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 241,
k. 76r-80v; Copie du Manifeste du Palatinat de Volhinie contre le partage de l’ordination d’Ostrog,
b.m.d., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 241, k. 86r-88r; Premier mémoire présenté
à S. Mjté Polonoise par M. le Cte Mniseck Grand Chambellan de Lituanie à son arrivée à Dresde
[joint à la] lettre de M. le [Cte] de Broglie du 6 [septembre] 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 242, k.87r-89v; Second mémoire donné par le même avant son départ de Dresde [joint
à la] lettre de M. le [Cte] de Broglie du 6 [septembre] 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,

178

Dyplomacja francuska w Rzeczypospolitej …

menty innej natury: kopie listów wymienianych przez polską szlachtę z dworem, innymi władcami i ważnymi politykami wewnątrz kraju (zob. Tab. 1).
Sięgano także do notatek dotyczących przeszłych wydarzeń, głównie sejmów 17.
Niektóre dokumenty tłumaczyli Polacy – zaufani stronnicy Francji. Wielu osobiście wysyłało listy do Wersalu i ambasadora, jak np. pułkownik Wojciech
Jakubowski 18. Bywało, że ich sprawozdania, zwłaszcza te dotyczące bieżących
wydarzeń politycznych, szyfrowano w ambasadzie i stąd wysyłano do Wersalu 19. Informatorami Francuzów byli też cześnik koronny Eustachy Potocki,
generał Andrzej Mokronowski i sekretarz Jana Klemensa Branickiego, Jan
Beck 20. De Broglie utrzymywał zresztą liczne kontakty z polską szlachtą (zob.
Tab. 2) 21.
vol. 242, k. 90r-93v; Mémoire envoyé par M. le Cte de Broglie [joint à la lettre du] août 1754 r.
[sur l’ordination] d‘ostrog, AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 242, k. 332r-337r.
17
Zob. Extrait de la Diète de pacification de l’année 1717, AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 242, k. 180v-181v; AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 242, Extrait des constitutions
arrêtées à la Diète extraordère de pacification tenue à Varsovie le 25 juin 1736, k. 181v-182r.
18
Zob. W. Jakubowski do J. P. Terciera, Paryż 24 I 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 240, k. 493r-494r; W. Jakubowski do J. P. Terciera, Paryż 1 VIII 1754 r.,
AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 241, k. 4r-4v; [treść transakcji kolbuszowskiej] joint
à la lettre de Mr. Jakubowski du 24. Juillet 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol.
242, k. 168r-173r; W. Jakubowski do J. P. Terciera, Warszawa 18 X 1754 r., AMAEDI,
Courneuve, CP, Pologne, vol. 243, k. 123r-125v; W. Jakubowski do J. P. Terciera, Reims
3 VIII 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 243, k. 30r-20v; W. Jakubowski do J.
P. Terciera, Haguenau 9 VIII 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 243, k. 46r47v; W. Jakubowski do J. P. Terciera, Warszawa 1 IX 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 243, k. 162r-163v; W. Jakubowski do J. P. Terciera, Warszawa 15 IX 1754 r.,
AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 243, k. 213r-213v; W. Jakubowski do J. P. Terciera,
Warszawa 4 XI 1754r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 243, k. 252r-253v [relacje
z wydarzeń sejmowych]; W. Jakubowski do J. P. Terciera, Warszawa 20 XII 1754r., AMAEDI,
Courneuve, CP, Pologne, vol. 243, k. 416r-417v; W. Jakubowski do J. P. Terciera, Warszawa
15 IV 1755 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 244, k. 233r-234r; Copie de la lettre du
Grand Général au Maréchal de la Cour du 29 d’avril 1756 r., b.m., AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 250, k. 218r-219r [kopia sporządzona przez W. Jakubowskiego].
19
Copie de la lettre de M. Mokranowski du 23 janvier [1754 r.], AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 240, k. 30r-31v.
20
Copie de la lettre de M. Cte de Broglie à M. de St Contest de Varsovie le 17 juillet 1755, AMAEDI,
Courneuve, CP, Pologne, vol. 242, k. 156r; J. Beck do F.-M Duranda lub Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Białystok 15 IV 1756 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 250, k. 167r170r.
21
Por. Copie de la lettre de M. le Cte Broglie à M. Branicki, Warszawa 6 I 1754 r., AMAEDI,
Courneuve, CP, Pologne, vol. 240, k. 391r-396v; Mémoire du Comte de Broglie pour M. le Grand
Général 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 242, k. 215v-219r [brudnopis], 427r431r [kopia]; Ch.-F. de Broglie do J. K. Branickiego, Drezno 8 I 1755, AMAEDI, Courneuve,
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Dyplomaci w Polsce utrzymywali łączność z francuskimi posłami w innych krajach. Ważna była wymiana informacji z ambasadorami Francji w Turcji, Berlinie, Sztokholmie oraz Kopenhadze 22. W związku z komplikującą się
sytuacją na arenie międzynarodowej w przededniu wojny siedmioletniej Charles-François de Broglie żywo interesował się polityką brytyjską, wieści czerpiąc
od ambasadora Francji w Zjednoczonych Prowincjach – François-Armanda
d’Usson, markiza de Bonnac 23. W Wersalu zalecano ponadto współpracę z cudzoziemcami. Ministerstwo przestrzegało jednak przed nadmiernym zaangażowaniem – na przykład przed dzieleniem się wiedzą z przedstawicielem Berlina
Maltzahnem na temat rozmów z polską szlachtą i metod pozyskiwania jej przychylności (tj. przekazywanych pensji) 24. Większym zaufaniem darzono przedstawicieli władzy tureckiej: hospodara wołoskiego Konstantina Rakowitzę
i chana Krymu Arslana Gireja. Stworzona sieć kontaktów ułatwiała pracę nad
realizacją projektu „bariery wschodniej”: stworzenia sojuszu zbiorowego Francji, Turcji, Szwecji, Prus i Rzeczypospolitej.
Depesze dyplomatyczne zwykle nadawano pocztą tradycyjną. W XVIIIwiecznym Paryżu na list z Warszawy należało czekać do dwudziestu dni. Zazwyczaj korzystano z dobrze prosperującej sieci pocztowej, działającej dwa razy
w tygodniu: Ryga - Gdańsk - Hamburg - Zjednoczone Prowincje - Paryż.
W przypadku zatrudniania kurierów trudno oszacować czas oczekiwania: kilka
dni wewnątrz kraju, dwa tygodnie z Polski do Francji, ale zdarzało się, że okoliczności przyśpieszały lub opóźniały przesyłkę. De Broglie czekał przykładowo
miesiąc na list wysłany przez Konstantina Rakowitzę z Wołoszczyzny do Drezna 25. W związku z mobilnością przedstawicieli elit Rzeczypospolitej zdarzało
się, że korespondencja docierała po tym, jak szlachcic opuścił wskazany nadawcy adres. François-Marie Durand, w Warszawie od 1755 r., wysłał przykładowo wiadomości Janowi Klemensowi Branickiemu do Żwańca, jednak posłaCP, Pologne, vol. 246, k. 16r-16v; CH.-F. de Broglie do J. K. Branickiego, Paryż 6 VIII 1755,
AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 246, k. 256r-257v.
22
Instruction du roi au sieur comte de Broglie, brigadier-colonel attaché au régiment des grenadiers
de France, son ambassadeur près le roi et la République de Pologne, w: Recueil des instructions…,
s. 125-126; G. Perrault, Sekret Królewski…, s. 231.
23
CH.-F. de Broglie do F.-A. de Bonnaca, Drezno 14 I 1756 r., AN, MH, Titré IX, HEN,
sygn. K 1364/10, b.p.
24
Instruction du roi au sieur comte de Broglie…, s. 120.
25
K. Rakowtiza do Ch.-F. de Brogliego, b.m. 1 VII 1756 r., AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 250, k. 328r-329r.
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niec nie zastał go na miejscu. Z tego powodu na dostarczenie przesyłek hetman
wielki koronny musiał poczekać kolejne osiem dni 26. List Jana Becka do wojewody bełskiego Antoniego Potockiego trafił z kolei do Konstantynopola pod
adres odwiedzanego przez niego Karola Malczewskiego, kiedy Potocki opuścił
już stolicę Turcji 27.
Gilles Perrault twierdzi, że de Broglie przekazywał korespondencję adresowaną do Francji z Drezna Maltzahnowi, który powierzał ją francuskiemu
przedstawicielowi w Berlinie, kawalerowi de la Touche, aby ten wysyłał ją nad
Sekwanę przez Hanower lub Brukselę 28. Korzystanie z pomocy posła pruskiego, nawet gdybyśmy przyjęli za Kazimierzem Waliszewskim, że Maltzahn
miał pewien wpływ na ambasadora, wydaje się jednak mało prawdopodobne.
Francuska dyplomacja znała szpiegowskie możliwości agentów Fryderyka II.
Hanower i Bruksela leżały zresztą w krajach wówczas wrogich Francji, a więc
ambasador prawdopodobnie nie ufał tamtejszej poczcie. Transport morski pozostawał poza tym drogą najbezpieczniejszą, a przynajmniej w najmniejszym
stopniu narażoną na szpiegostwo pocztowe, dlatego francuscy posłowie zwykle
powierzali listy rezydentowi w Gdańsku 29. Hrabia mógł też nadawać depesze
przez Hamburg, korzystając z tego samego szlaku pocztowego co gdański rezydent lub wysyłać kurierów.
Obawy dotyczące przejęcia poczty dyplomatycznej przez inne państwo
stanowiły jedne z głównych zmartwień pracowników ambasady i Ministerstwa.
Działalność szpiegowska brytyjskiego Secret Office, austriackiego Geheime
Kabinettskanzlei, ich odpowiedników pruskich, rosyjskich, hiszpańskich czy
holenderskich polegała na przechwytywaniu owej korespondencji, kopiowaniu
jej i przywracaniu do obiegu, tak aby odbiorca nie mógł dopatrzeć się ich
interwencji 30. Na potrzeby szpiegostwa pruskiego Fryderyk II zatrudnił Jana
J. K. Branicki do F.-M. Duranda, Białystok 6 IV 1756 r., AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 250, k. 150r-151r.
27
A. Potocki do J. Becka, b.m. 4 IV 1756 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 250,
k. 141r.
28
G. Perrault, Sekret Królewski…, s. 220.
29
E. Cieślak, Francuska placówka konsularna w Gdańsku w XVIII wieku. Status prawny – zadania
– działalność, Kraków 1999, s. 28.
30
M. Belissa, É. Schnakenbourg, Les circulations diplomatiques en Europe au XVIIIe siècle:
représentation, information, diffusion des modèles culturels, w: Les Circulations internationales en
Europe, années 1680-années 1780, red. P.-Y. Beaurepaire, P. Pourchasse, Rennes 2010, s. 287291.
26
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Becka – sekretarza w kancelarii hetmana Branickiego [przyp. – D.W.]. Charles-François de Broglie prawdopodobnie podejrzewał jego „podwójną grę”,
dlatego w 1754 r. zalecał hetmanowi, aby nie kierować do rąk Becka listów
o szczególnie tajnej wymowie 31.
Jednym ze środków zaradczych szpiegostwu było kodowanie korespondencji, którą rozszyfrowywano po dostarczeniu (we Francji – w ministerialnym departamencie chiffre lub w Sekretariacie Ministerstwa). De Broglie
i jego współpracownicy w Rzeczypospolitej korzystali natomiast ze wsparcia
sekretarzy (m.in. Thomelina czy Géraulta). Ambasador miał ich czterech, ale
nie nadążali oni z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków, chociaż pracowali zazwyczaj od szesnastu do siedemnastu godzin dziennie.
Je commence [...] à être moins étonné que Mr. de Belle-Isle eut tant de sécretaires. Quand j’en aurais encore quelquesuns, ils ne resteroient pas oisifs” –
pisał do księcia Conti niedługo po przebyciu do Polski 32. Szyfrowanie i dekryptaż znacznie spowalniały pracę, szczególnie w przypadku stosowania nieznanego dotąd kodu czy klucza. Hrabia narzekał na ten aspekt stosowania szyfrów:
„[…] Monsieur, la lettre du 3 [septembre] qui a été plus longue à déchiffrer
qu’elle n’auroit dû l’être, ce qui est assez simple quand on ne fait que commencer à se servir d’un chiffre, ce qui est cause que je vous réponds plus tard que je
n’aurais fait 33.

Szyfr zmieniano prewencyjnie co jakiś czas lub na wypadek podejrzeń co
do możliwego przechwycenia poczty przez obce „służby wywiadowcze”. Stało
się tak na przykład, po tym jak w czasie nieobecności de Broglie’a w Dreźnie
w 1755 r. poseł pruski Maltzahn złożył wizytę opiekującemu się wówczas placówką Linau. Co prawda w godzinę po jego przybyciu wszystkie dokumenty

Mémoire du Comte de Broglie pour M. le Grand Général 1754, AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 242, k. 429r.
32
„Zaczynam [...] być mniej zdumiony tym, że marszałek de Belle-Isle miał tylu sekretarzy.
Gdybym miał ich jeszcze kilku, nie pozostawaliby bezczynnymi” – tłum. D. W.; cyt. za: Analyse
historique de la correspondance secrète de Louis XV avec le Prince de Conti et le comte de Broglie,
AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne suppl., vol. 11, k. 9r.
33
„Panie, rozszyfrowanie listu z 3 [września] zajęło więcej czasu niż powinno, [gdyż] jest to
proste jeśli nie rozpoczynamy pracy z nowym szyfrem; to jest powód, dla którego odpowiadam
później niż powinienem” – tłum. D. W.; Déchiffrement de la lettre du 26 septembre 1752 r.,
w : Recueil des instructions…, s. 127.
31
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opieczętowano, aby uniemożliwić konsultację na miejscu, jednak nie uchroniono ich przed wyniesieniem 34.
Ważne listy pakowano wraz z innymi mało istotnymi przesyłkami lub stosowano fałszywe adresowanie kopert 35. Wynajmowano też podróżników lub
kupców, którzy nie wzbudzali podejrzeń przez wzgląd na towarzyszącą tej profesji mobilność. Korespondencję między Polską a Francją często dostarczali posłańcy podróżujący oficjalnie w innych celach, jak na przykład przybyły do Polski na nauki Vincent 36, Linchou – Francuz w służbie Konstantina Rakowitzy
czy Eustachy Potocki 37. Listy z Wersalu do polskiej szlachty załączano do poczty dla przebywających w Rzeczypospolitej rezydentów, którzy dostarczali je odbiorcom lub przekazywali otrzymane wiadomości ustnie 38. Nie korzystano
z usług poczty królewskiej, gdyż obawiano się wnikliwości saskiego ministra
Henryka Brühla 39. Ważny był odpowiedni kamuflaż – Wojciech Jakubowski
miał na przykład przekazać François-Marie Durandowi odpowiedź hetmana
Branickiego, oficjalnie składając wizytę swojej przyjaciółce, marszałkowej wielkiej litewskiej, Barbarze Sanguszkowej w jej podwarszawskiej posiadłości (prawdopodobnie w Szymanowie) 40. Katarzyna z Zamoyskich Mniszchowa powie-

34
R. Przeździecki, Diplomatie et protokole…; J.-F. Warlin, J.-P. Tercier, l’éminence grise de Louis
XV. Un conseiller de l’ombre au Siècle des lumières, Paris 2014, s. 133, 139.
35
M. Belissa, É. Schnakenbourg, Les circulations…, s. 290-291.
36
J. K. Branicki do Ludwika XV, b.m. 9 X 1752, AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 238,
k. 76r-76v.
37
Ch.-F. de Broglie do J. K. Branickiego, Warszawa 6 IX 1754, AMAEDI, Courneuve, CP,
Pologne, vol. 242, k. 207r-208r; Ch.-F. de Broglie do J. K. Branickiego, Warszawa 21 IX 1754
r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 242, k. 217r; Mémoire du Comte de Broglie pour M.
le Grand Général 1754, AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 242, k. 215v-219r
[brudnopis], 427r-431r [kopia].
38
A.-L. de Rouillé do J. K. Branickiego [joint à la lettre à M. Durand du 21 may 1754], Marly
16 V 1755, AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 244, k. 294r-295v; F.-M. Durand
dostarczył list W. Jakubowskiemu od J.-P. Terciera; zob. W. Jakubowski do J.-P. Terciera,
Warszawa 15 IV 1755 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 244, k. 233r-234r. W czasie
pobytu we Francji Ch.-F. de Broglie komunikował się z J. K. Branickim za pośrednictwem
sekretarza Géraulta; Ch.-F. de Broglie do J. K. Branickiego, Drezno 8 I 1755 r., AMAEDI,
Courneuve, CP, Pologne, vol. 246, k. 16r-16v.
39
Ch.-F. de Broglie do J. K. Branickiego, Drezno 8 I 1755, AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 246, k. 16r-16v.
40
Le comte de Broglie à M. Jakubowski [vers la fin de Javier 1755], w: Correspondance secrète
inédite de Louis XV sur la politique étrangère avec le Comte de Broglie, Tercier, etc., t. 1, red. E.
Boutaric, Paris 1866, s. 201.
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rzyła z kolei korespondencję mężowi, który w drodze do Drezna oddał ją jednemu ze Zboińskich, aby ten dostarczył przesyłkę Eliemu de la Fayardiemu 41.
W powstałym około 1745 r. „Sekrecie Króla” za koordynację prac odpowiadał jego kierownik – książę de Conti, który podlegał bezpośrednio Ludwikowi XV 42. Conti nie uczestniczył w obradach Rady Królewskiej, kiedy zatwierdzano instrukcje dla dyplomatów, ale otrzymał od władcy specjalne prerogatywy umożliwiające kierowanie, w sekrecie, wskazówek i rozkazów do wybranych reprezentantów Francji zagranicą 43. Nadzorował też komunikację
między agentami i utrzymywał z nimi stały kontakt 44.
Do poufnej służby powoływano zazwyczaj ambasadora w danym kraju
i niektórych jego podwładnych. Relacjonowali oni księciu istotniejsze obserwacje z dworu, na którym przebywali i przekazywali treści listów wymienianych z ministrem 45. Zwyczajowo każdy dyplomata po powrocie z misji był
zobowiązany do sporządzenia notatek. Chodziło o opisy praw i obyczajów na
danym dworze, ceremoniału, informacji na temat władców oraz najważniejszych dygnitarzy i rodzin. Należało uwzględnić politykę zagraniczną i wewnętrzną oraz zaplecze militarne kraju. Do Sekretariatu Ministerstwa składano
też (a przynajmniej należało złożyć) wszystkie dokumenty zgromadzone w czasie pobytu zagranicą 46. Agenci musieli więc zachować ostrożność, aby ich niejawne działania pozostały w tajemnicy. Jeżeli poseł wrócił do Wersalu, miał szansę osobiście podzielić zebrany materiał i przekazać wybraną część. Sprawa komplikowała się, jeśli umarł w trakcie pełnienia misji, jak miało to miejsce
w przypadku Dupperona de Castéry. Wówczas dokumenty przejął de Broglie,

K. Mniszchowa do E. de la Fayrdiego, b.m. 6 III 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 240, k. 151r-152r.
42
Po dymisji księcia Conti, od około 1756 r. kierownikiem „Sekretu” był J.-P. Tercier. Z czasem
dołączył do niego Ch.-F. de Broglie, który po śmierci J.-P. Terciera w 1767 r. samodzielnie
pełnił tę funkcję; L. Bély, Secret du Roi, w: Dictionnaire de l’Ancien Régime, red. L. Bély, Paris
2002, s. 1147-1148.
43
M. Antoine, Louis XV, Paris 1989, s. 645-646; zob. Supplément aux instructions particulières
données à M. Durand par S. A. S. Msr le prince de Conti w: Recueil des instructions…, s. 185-188.
44
E. Boutaric, Introduction, w: Correspondance secrète…, s. 58.
45
Tamże, s. 59.
46
Instruction du roi au sieur comte de Broglie…, s. 126; por. Mémoire pour servir d’instruction
au sieur de la Fayardie allant résider pour le service de sa majesté en Pologne, w: Recueil des
instructions…, s. 152.
41
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którego zadaniem było oddzielenie listów wymienianych z Contim i innych
śladów działalności „czarnego gabinetu” 47.
„Sekret Króla” stosował powszechnie znane zabezpieczenia przed szpiegostwem – zwykle posługiwano się szyfrem. Od 1754 r. za bezpieczeństwo informacji odpowiadał premier commis i kierownik działu chiffre w Ministerstwie
– Jean-Pierre Tercier, który (chociaż służył ministrowi) cieszył się zaufaniem
księcia Conti 48. Listy do kierownika dostarczano panu Moninowi, zajmującemu się ich dekryptażem i wysyłaniem odpowiedzi 49. Był on sekretarzem
Contiego, który doskonale – z racji zaufania księcia i pełnionej funkcji – orientował się w projektach swego zleceniodawcy 50. Wymiana listów następowała
zazwyczaj za pośrednictwem gońców, którzy zastępowali tańszą, ale niewzbudzającą zaufania pocztę 51. Jean Michel – kupiec podróżujący z Francji do
Petersburga – przewoził sekretną korespondencję, inkasując 15 tys. liwrów rocznie 52. Ze względu na tajny charakter instytucji część wiadomości była przekazywana ustnie przez posłańców, którzy zatem – przynajmniej częściowo –
byli dopuszczani do wiedzy na temat „czarnego gabinetu” 53. Korespondencja
polskich polityków z księciem czy agentami przechodziła z kolei przez ręce rezydentów i ich sekretarzy. Przykładowo w celu zamaskowania kontaktów Franciszka Bielińskiego z Louisem-Françoisem de Contim, listy trafiały do sekretarza Thomelina 54. W przypadku informacji ściśle tajnych do Wersalu pod-

Déchiffrement de la lettre…, s. 132-133.
S. Genêt, Les espions des Lumières. Actions secrètes et espionnage militaire sous Louis XV, Paris
2013, s. 315-328; J.-F. Warlin, J.-P. Tercier…, s. 153.
49
Déchiffrement de la seconde [lettre], b.m. 8 X 1752 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 236, k. 11r.
50
Mémoires du chevalier d’Éon, publiés pour la première fois sur les papiers fournis pas sa famille, et
d’après les matériaux authentiques désposés aux Archives des Affaires étrangères, red. F. Gaillardet,
Paris 1836, s. 286.
51
Déchiffrement de la seconde [lettre], b.m. 8 X 1752 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 236, k. 11r.
52
J.-F. Warlin, J.-P. Tercier…, s. 122-123; innym przykładem często podróżującego między
Francją a Saksonią i Rzeczypospolitą gońca był sekretarz Linau; L.-F. de Conti do Ch.-F. de
Broglie’a, b.m. 8 XI 1752 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 236, k. 27v;
W. Jakubowski do J.-P. Terciera, Warszawa 18 X 1754 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 243, k. 123r-125v.
53
Déchiffrement de la seconde [lettre], b.m. 8 X 1752 r., AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne,
vol. 236, k. 13r.
54
Copie d’une lettre du 11 octobre 1752 écrite au Grand Maréchal Bielinski du Prince envoyé à M.
le [?], AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 236, k. 25r.
47
48
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różował Wojciech Jakubowski 55. Agenci „Sekretu” w Rzeczypospolitej mogli
korzystać też z portu w Gdańsku – jego wysoka aktywność gospodarcza i zgiełk
dużego miasta zapewniały bezpieczeństwo 56.
Problemem z jakim borykał się „Sekret” było zachowanie tajności organizacji w samym Wersalu. Ludwik XV wzbraniał się przed rozszerzaniem grona
wtajemniczonych. Nalegał na zachowanie pełnej anonimowości, tak więc zaangażowani nie znali wszystkich członków organizacji, a jedynie osoby kluczowe dla wypełnienia przydzielonego im zadania. Początkowo regularne spotkania króla z Contim nie wywoływały zdziwienia na dworze – wyjaśniały je
koligacje rodzinne oraz funkcje wojskowe pełnione przez księcia w czasie wojny
o sukcesję austriacką. Po pokoju w Akwizgranie (1748) zaczęto jednak nabierać
podejrzeń, dlatego hrabia de Broglie wysyłał księciu depesze, wykorzystując pośrednictwo Marie-Charlotte Hippolyte de Boufflers, która prowadziła salon
towarzyski w paryskiej rezydencji Contiego, i używano fałszywych danych
osobowych 57. Pomimo podjętych środków ostrożności, chociaż nie zdemaskowano „Sekretu”, król nie zdołał uniknąć domysłów i plotek na temat tajemnicy 58.
Jednym ze „zdrajców” okazał się sługa odpowiedzialny za przekazywanie
poczty królewskiej Jeannel, który o aktywności władcy i księcia poinformował
markizę Jeanne Antoinette de Pompadour 59. Obserwator życia na dworze Ludwika XV, książę de Luynes, zauważył podejrzane zbliżenie Contiego z królem
już 14 lutego 1748 r. 60 René Louis d’Argenson (minister spraw zagranicznych
w latach 1744-1747) spisał zaś liczne przesłanki świadczące o istnieniu
„Sekretu”. Zwracał uwagę na ożywioną działalność polityczną księcia. Dziwiły
L’instruction pour M. Jakubowski, w: Recueil des instructions…, s. 140-144.
O. Maurin, Le marquis des Alleurs et les réseaux de correspondances en Europe centrale (17041708), w: La correspondance et la construction des identités en Europe centrale (1648-1848), red.
F. Cadilhon, M. Figeac, C. Le Mao, Paris 2013, s. 179.
57
A. Broglie, Le secret du roi. Correspondance secrète de Louis XV avec ses agents diplomatiques,
t. 1, Paris 1878, s. 70; A. Vandal, Louis XV et Élisabeth de Russie, Paris 1903, s. 230-232;
E. Boutaric, Introduction…, s. 78.
58
E. Boutaric, Introduction… , s. 59, 79.
59
Conti nie ufał dyrektorowi poczty i pieczę nad korespondencją przekazał wspomnianemu
J.-P. Tercierowi (1754). Sam król dalej powierzał jednak listy Jeannelowi, aby ten za pośrednictwem służącego przekazywał je Tercierowi; E. Boutaric, Introduction…, s. 7, 62-63.
60
Mémoires de duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735-1758), t. 8, red. L. Dussieux,
E. Soulie, Paris 1862, s. 447; częste spotkania króla z księciem Conti wzbudzały ciekawość
uczestników życia dworskiego, zob. tamże, t. 9, s. 177.
55
56
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go długie godziny spędzane przez Contiego z królem oraz jego częste spotkania
z ministrem wojny. Wiedział, że A.-M. de Saint-Séverin działał w interesach
księcia. Otrzymał też dokumenty związane z misją płk Jakuba Błędowskiego,
który przybył do Contiego w 1746 r. 61 Polak zwrócił się wtedy do Argensona
z propozycją przekazania cennych dokumentów w zamian za wynagrodzenie
lub między nim a księciem doszło do nieporozumienia. Miał zresztą zastrzeżenia co do kandydatury Contiego do tronu polskiego i proponował w zamian
Karola Edwarda Stuarta 62. Minister nie wywołał skandalu na dworze. Za radą
brata, ówczesnego ministra wojny, sporządził jedynie instrukcje dla ambasadora Francji przebywającego wówczas w Dreźnie – des Issartsa (agenta „Sekretu”!), w których podkreślił przychylny stosunek Ministerstwa do Wettinów
i ich obecności na polskim tronie. Informacje te przekazane do wglądu Ludwika XV nie spotkały się z żadną reakcją z jego strony, co uspokoiło ministra.
Wątpliwości co do poparcia króla dla ambicji politycznych Contiego rozwiała
następnie nominacja na ambasadora de Broglie’a – członka rodu należącego do
otoczenia Marii Józefy, córki panującego w Polsce Augusta III 63. Podejrzenia
mógł wzbudzić dopiero przebieg misji dyplomaty, chociaż wątpić należy,
że znano szczegóły dotyczące działań i organizacji „Sekretu” 64. Te zostały ujawnione w Wersalu dopiero w obliczu śmierci Ludwika XV 65.
Francuscy dyplomaci w Rzeczypospolitej byli w stałym kontakcie z instytucjami zwierzchnimi w Wersalu. Regularnie wysyłali relacje do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych na temat bieżących wydarzeń oraz prosili o wytyczne,
kiedy sprawy wykraczały poza otrzymane na początku misji instrukcje. Na
podstawie ich doniesień pracownicy Ministerstwa sporządzali zaś memoriały
o sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej i analizowali jej wpływ na politykę
międzynarodową. Francuzi interesowali się kontaktami polskiej szlachty, jej
relacjami z dworem w Dreźnie oraz przedstawicielami innych państw.
Nawiązywali też liczne znajomości z Polakami – głównie z sympatyzującymi
z Francją republikantami, którzy dostarczali im informacje na temat spraw
Rzeczypospolitej. Wymiana korespondencji dyplomatycznej odbywała się

A. Broglie, Le secret du roi…, t. 1, s. 19-20.
B. Grosfeld, Potocki Antoni Michał, PSB, t. 27, Wrocław 1982-1983, s. 785.
63
A. Broglie, Le secret du roi…, s. 20-21, 36.
64
E. Boutaric, Introduction…, s. 61.
65
Tamże, s. 51.
61
62
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zwykle przy pomocy usług powszechnie dostępnej poczty lub za pośrednictwem kurierów. Zabezpieczenie przed akcjami obcych „służb wywiadowczych” miał zaś zapewnić szyfr liczbowy, uniemożliwiający odczytanie treści
listu bez odpowiedniego klucza. Dyplomaci zaangażowani w działania „Sekretu Króla” musieli dodatkowo dbać o zachowanie tajemnicy o istnieniu organizacji. Dlatego też ograniczano liczbę zaangażowanych do minimum, agenci
zwykle nie znali się nawzajem, a król ukrywał swoje poparcie dla planów osadzenia księcia Contiego na polskim tronie.

Tab. 1. Kopie listów polskiej szlachty zgromadzone w Centre des Archives
diplomatiques de La Courneuve dla okresu 1754-1756 (korespondencja
wymieniana z dworem, innymi władcami
i ważnymi politykami wewnątrz kraju) 66.
Copie de la lettre du Roy de Pologne au Palatin de
Cracovie Grand Général de la Couronne

Drezno, 14 I 1754 r.

J. K. Branicki do Augusta III

b.m. 21 II 1754 r.

Copie de la lettre de M. le C Branicki Grand Général
de la Couronne à Sa Majté Polonoise

Lwów, 6 III 1754 r.

Lettre du même [M. le Cte Branicki] à M. le Cte de
Brühl

Lwów, 6 III 1754 r.

Lettre de M. le Cte Rzewuski Petit Général de la
Couronne au Roi

Lwów, 6 III 1754 r.

Lettre du même [M. le Cte Rzewuski] à M. le Cte de
Brühl

Lwów, 6 III 1754 r.

Copie de la lettre de M. Branicki à M. le Cte de Brühl

Tomaszów, 8 IV 1754
r.

Copie d’une lettre de M. le Cte de Brühl au Grand
Général de la Couronne

Drezno, 23 III 1754 r.

Copie de la lettre de M. le Comte Branicki à M. le C. de
Brühl

b.m. 8 IV 1754 r.

Copie de la lettre du Roy de Pologne à M. le Grand
Général de la Couronne

Warszawa, 8 VII 1754
r.

Réponse de M. le Grand Général à la lettre précédente

b.m. 20 VII 1754 r.

te

66

W tabeli na ciemnym tle wyróżniona została korespondencja zagranicznych respondentów.
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Copie de la lettre du M. le Grand Général de la
Couronne à M. le Comte de Brühl

b.m. 20 VII 1754 r.

Copie de la lettre écrite au Roy de Pologne par M. le
Grand Maréchal de la Couronne

b.m. 18 VIII 1754 r.

Copie de la lettre du Roy de Pologne au Grand Général

b.m. 26 V 1755 r.

Copie de la lettre de M. le Grand Général à S. M. Pol.

b.m.d.

Lettre de M. le C Rzewuski Petit Général de la
Couronne au Roy

b.m.d.

Lettre du même [M. le Cte Rzewuski] à M. le Cte de
Brühl

b.m.d.

Copie de la lettre de Mechmet Visir Sieraskier Basza de
Choczim, écrite à M. le Comte Potocki Palatin de Belz

Chocim, 14 IV1753 r.

Copie de la lettre de M. le gd Général Cte Branicki à M.
le Prince Constantin Rakowitza Hospodar de Valachie

Białystok 18 IX 1754
r.

Copie de la lettre du Grand Général de la Couronne de
Pologne au Gd Vizir

b.m. XII 1754 r.

Copie de la lettre du Gd Général de la Couronne de
Pologne écrite au Grand Visir

b.m. I 1755 r.

Copie de la lettre du Gd Général de la Couronne de
Pologne écrite au Grand Visir

b.m. I 1755 r.

Traduction de la lettre de M. le Grand Général au
Grand Visir du 29 nov. 1755 r.

b.m. 3 XII 1755r.

Copie de la lettre du Palatin de Belz à M. Spineck

b.m. I 1754 r.

Copie d’une lettre de M. le Grand Général de Couronne
à M. le Czesnik [E. Potocki]

b.m. VIII 1754 r.

Copie de la lettre du Grand Général au Maréchal de la
Cour

b.m. 29 IV1756 r.

te

Lettres d’Abramovitz

1757

Lettres de Malczewsky

1757

Lettres de Zalousky Grand Referendaire

1755

Lettres de Pce Lubomirsky

b.d.

Un billet polonois signé [par] comte de Brühl

1754

Lettres de Solloumb [?]

1757

Lettres de Prince Sulkowsky

1758

Rapport de M. [?] d’une conversation avec le Grand
Général

b.d.

Lettres de M. Jakubowsky

1753 à 1755
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Lettres de M. le Comte Flemming

1756 à 1757

Lettres de M. le Comte de Podewitz

1757

Lettres de M. le Comte Zinzendorft

1757

Lettres de M. le Comte Starhemberg

1757

Lettres de C Sternberg

1760

Correspondance avec Mad la C Mniszeck

1757

Lettres de M. [?] de Fontenay

1757

sse

e

sse

Lettres de Martange

1757

Lettres de Baron dhyrn [?]

1756

Lettres de comtesse de Brühl

1756

Lettres du Roy de Pologne

1757 à 1762

Lettres de la reine de Pologne
Lettres du M. le Dauphin 1761

1756

Lettres de Made la Dauphine

1757 à 1761

Lettres du Prince Xavier

1757 r. à 1761

Lettres du Roy Stanislas

1756

Źródło: AMAEDI, Courneuve, CP, Pologne, vol. 240-250.

Tab. 2. Dokumenty ambasadora Francji w Rzeczypospolitej
Ch.-F. de Broglie’a z lat 1750-1762
Politique
Instruction du Roy à M. le Comte de Broglie

14 VII 1752

Cérémonial des ambassadeurs de France en Pologne

14 VII 1752

Copie de la lettre du Roy à S. M. Polonoise

14 VII 1752

Copie de la lettre du Roy au Senat

14 VII 1752

Mémoire sur la steüer [sic]
Propositions faites par la cour de Saxe au ministre de
S. M. Prussienne sur la steüer [sic]

6 V 1751

Traduction d’une ordonnance du Roy de Pologne sur
la steüer [sic]

14 IV 1752

Copie d’une lettre du ministre du Roy de Prusse au
Comte de Hennicken sur la steüer [sic]

28 VIII 1750

Copie d’une lettre du ministère de Prusse sur le
même sujet

26 III 1751
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Réponse du ministère de Prusse à un mémoire de
milord Tyrconnel sur la steüer [sic]
Lettre du Roy à M. le Comte de Broglie

22 III 1751
16 IX 1752

Instruction sur la manière de chiffrer
Instruction du Roy à M. le Comte de Broglie
Lettres patentes du Roy pour un traité de subsides

10 X 1755

Minute d’une lettre de M. le Comte de Broglie au
Roy

5 IX 1756

Lettre du Roy à M. le Comte de Broglie

19 IX 1756

Mémoires
Extrait des papiers de Pologne

1742 à 1752

Idem

1748 à 1750

Différences entre le clergé et la noblesse de Pologne

1753

Anecdotes du Clergé séculier et régulier de Pologne

1752

Anecdotes sur le Duché de Courlande

1752

Mémoires sur le Duché [de Courlande ?]

1752

Mémoire latin

1757

Mémoire sur les limites

1752

Minute pour les universaux
Affaire de l’ordination d’ostrog

1753 à 1757

Observations sur les services que les puissances amies
de la république pourroient luy rendre au prochain
traité

b.d.

Copie d’une convention entre M. le Grand Général,
quelques seigneurs Polonois et M. Durand

b.d.

Extrait des avis secrets remis en Juillet

1756

Observations sur une dépêché du M. le Chev de
Vergennes

1757

Observations sur différentes dépêches du M. Durand

1757

Observations sur une dépêche du M. le chev Douglas

1757

r

r

Différents mémoires sur Dantzick

b.d.

Copie d’un mémoire du M. le Comte Branicky au
ministère de France

1758

Déclaration publique de M. Mokranowsky

1758

Mémoire relatif aux liasons entre la Porte et la
Pologne

b.d.

Mémoire de [?] au Roy de Pologne

b.d.
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Mémoire sur le dédommagement à obtenir au Roy de
Pologne de la ruine de ses États

b.d.

Mémoire de M. le Comte de Broglie à Made la
Dauphine pour l’engager à demander M. le Gl
Fontenay

b.d.

Mémoire pour la remonte en Pologne de la cavalerie
Saxonne

1758

Projet pour une remonte en Pologne

b.d.

Instruction pour M. de Rient [?]

b.d.

Affaire des S Mayssonier et Molina [?]

b.d.

Questions faites à M. Monet sur la Pologne [et] ses
reponses

b.d.

Mémoire historique sur la Pologne

1758

r

Mémoire géographique sur la Pologne
Correspondance
Lettres de M. le Comte de Brühl

1755 à 1758

Lettres de M. le Comte de Broglie à ce ministre

1755 à 1758

Lettres de M. le Comte Branicky

1752 à 1761

Lettres de l’abbé Betansky

1759 à 1761

Lettres de M. le Comte de Broglie

1752 à 1761

Lettres de M. le Comte Bielinsky

1752 à 1758

Lettres de M. le Comte au même

1752 à 1758

Lettres de différents Princes et Princesses de la maison
Jablonowsky et quelques réponses

1753 à 1758

Lettres du Duc de Radzivil Grand Général de
Lithuanie

1752 à 1758

Lettres de Madame la Psse Maréchale Sangusko

1753 à 1758

Lettres de différentes personnes de la maison Potocky

1752 à 1758

Lettres de M. Spineck

1753 à 1754

Lettres de Cte Surdno [?] Pal[atin] de Rava [Stanisław
Wincenty Jabłonowski]

1752 à 1755 [S. W.
Jabłonowski umarł w
1754 r.]

Lettres de Mokronowsky

1753 à 1754

Lettres de Comtesse Oginska

1753

Lettres de Comtesse Sapieha

1754

Lettres de Swidzinsky Pal[atin] de Braclavie

b.d.
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Lettres d’Ossolinsky

1754

Lettres de Zabielo

1754

Lettres d’évêque de Cracovie

1753 à 1757

Lettres de Skrzetowsky

1757

Lettres d’Opalinsky

1757

Źródło: État général des papiers du comte de Broglie, suivant l’ordre dans lequel ils sont
arrangés, b. m. 20 VII 1762 r., AN, MH, Titré IX, HEN, sygn. K 1364/146.

Streszczenie
Artykuł opisuje kulisy funkcjonowania francuskiej ambasady w Rzeczypospolitej
w latach 1752-1758, kiedy funkcję ambasadora pełnił hrabia Charles-François de
Broglie. Na podstawie materiałów archiwalnych i drukowanych odnoszących się do tej
misji, przedstawia rodzaje tworzonej dokumentacji oraz metody pozyskiwania
informacji. Skupiono się na komunikacji między placówką warszawską a instytucjami
zwierzchnimi we Francji i powstałej wówczas sieć kontaktów między ambasadą a francuskimi dyplomatami w innych krajach, cudzoziemcami oraz Polakami. Obok polityki wyznaczanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od około 1745 r. dyplomaci realizowali projekty polityczne „Sekretu Króla” – niejawnej instytucji Ludwika
XV, której głównym celem było zapewnienie polskiej korony księciu Louis-François
de Conti (1717-1776). Ze względu na tę „dwutorowość” francuskiej dyplomacji, podjęto również próbę scharakteryzowania organizacji pracy „Sekretu”.
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Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Wiek dziecinny jest
najniebezpieczniejszy dla błędów” 1.
Wychowanie domowe na dworach
magnackich w drugiej połowie XVIII w.

Wychowanie domowe stanowiło ważny etap w życiu dziecka. Szczególną
uwagę przywiązywano do niego w środowisku elit politycznych. Dzięki odpowiedniej edukacji młode pokolenie magnaterii miało stać się w przyszłości godnym reprezentantem swojego stanu, a także z powodzeniem spełniać związane
z nim oczekiwania, zarówno w życiu politycznym, jak i kulturalnym. Zdobywało ono wówczas nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim kształtowało swoją
osobowość i uczyło się funkcjonowania w społeczeństwie. Nabyte w tym czasie
umiejętności miały stanowić również bazę dla dalszego procesu kształcenia.
Dotyczyło to jednak przede wszystkim chłopców, dla których ostatnim etapem
przygotowania do wejścia w dorosłość było odbycie podróży zagranicznej.
Proces wychowania i nauczania małoletnich w epoce przedrozbiorowej
cieszy się w polskiej historiografii niesłabnącym zainteresowaniem. Warto
w tym miejscu wymienić chociażby bardzo szeroko opisujące historię dzieciństwa prace Doroty Żołądź-Strzelczyk 2. Badania historyków nad kształceniem
dzieci, pochodzących z rodzin szlacheckich i magnackich dotykały m. in. takich zagadnień, jak zagraniczne podróże edukacyjne 3, funkcjonowanie szkół
Cytat za: S. Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 18.
D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem.
Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2012; D. Żołądź-Strzelczyk,
Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2006; taż, „Pod każdym względem szlachetne ci daje
wychowanie...”. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej, Wrocław 2017; taż,
„A cacek też dużo było”: zabawki dziecięce na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej,
KH, nr 1, 2013, s. 5-30.
3
W. Czapliński, J. Długosz, Podróż młodego magnata do szkół, Warszawa 1969; W. Sokołowski,
Studia i peregrynacje Janusza i Krzysztofa Radziwiłłów w latach 1595-1603. (Model edukacji syna
1
2
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i uniwersytetów 4, czy rozwój ideałów wychowawczych oraz piśmiennictwa pedagogicznego 5. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem
wychowania domowego na dworach magnackich w drugiej połowie XVIII w.
Magnateria zajmowała w społeczeństwie polskim miejsce szczególne - nie tylko
wywierała olbrzymi wpływ na życie polityczne kraju, ale przede wszystkim była
nośnikiem kultury oraz wszystkiego tego, co było wówczas uznawane za
modne. Okres oświecenia przyniósł natomiast Rzeczypospolitej wiele zmian
nie tylko na polu kultury, ale także obyczajowości, co miało swoje odzwierciedlenie w ówczesnym sposobie wychowywania potomstwa. W artykule poruszone zostaną trzy zasadnicze zagadnienia: wpływ rodziców na proces wychowania i kształcenia oraz ich relacje z dziećmi, kształcenie w zakresie moralności
i obyczajowości oraz pobierane nauki. Podstawę źródłową rozważań będzie stanowić natomiast głównie literatura pamiętnikarska, zawierająca wiele cennych
i interesujących informacji na temat życia rodzinnego.

magnackiego na przełomie XVI i XVII w.), „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 35, 1992, s. 3-35;
H. Dziechcińska, Podróż – jej miejsce w świadomości społecznej, OiR, t. 33, 1988, s. 27-51;
D. Żołądź-Strzelczyk, Wyjazdy edukacyjne młodzieży polskiej na tereny niemieckojęzyczne w XVII
wieku, „Przegląd Zachodni”, nr 2, 1989, s. 106-122.
4
D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na
akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Poznań 1996;
D. Rolnik, Lata szkolne we wspomnieniach pamiętnikarzy czasów stanisławowskich (1764-1795),
w: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, Kraków 2014, s. 271-291; tenże, Pamiętnikarze
czasów panowania Stanisława Augusta o nauczaniu zakonnym w Rzeczypospolitej, w: Klasztory
mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Gwioździk, R. Witkowski i A. M.
Wyrwa, Poznań 2014, s. 425-445; J. Buba, Współpraca pijarów z Komisją Edukcji Narodowej,
w: Pijarzy w kulturze dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia, praca zbiorowa Księży Pijarów, Kraków
1982, s. 104-130; K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczpospolitej
1565-1773, Gdańsk 1999; tenże, Model kształcenia szlachty w kolegiach jezuickich, w: Między
Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz i S. Achremczyk,
Olsztyn 1996, s. 100-104; K. Puchowski, Przemiany w szkolnictwie zakonnym w Rzeczpospolitej
czasów saskich, w: Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, red.
S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 14-24.
5
J. Freylichówna, Ideał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początku XVII wieku, Warszawa
1996; K. Bartnicka, Wychowanie rodzinne w Polsce w XVIII wieku w świetle wydawnictw o typie
„Poradnik Dobrego Chrześcijanina”, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red.
J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 225-238; J. Freylichówna, Koncepcje wychowania obywatelskiego
i patriotycznego w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, w: Studia z dziejów edukacji, wyb.
J. Miąso, Warszawa 1994, s. 53-80; B. Parysiewicz, Z badań nad rozwojem polskiej myśli
pedagogicznej o wychowaniu w rodzinie, w: Wychowanie w rodzinie..., s. 211-223; D. ŻołądźStrzelczyk, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego
i siedemnastego wieku, Warszawa-Poznań 1990.
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Na samym początku należy podkreślić, że w omawianym czasie coraz bardziej zdawano sobie sprawę ze znaczenia edukacji oraz wychowania, a u schyłku
istnienia Rzeczypospolitej świadomość ta była zjawiskiem raczej powszechnym 6. O przyszłość małoletnich dbali zresztą nie tylko rodzice, ale także dalsi
krewni. Ich zaangażowanie w tej kwestii przybierało różne formy. Bardzo często
pomagali w wyborze guwernantów, czy nauczycieli. Zdarzało się również, że
osobiście brali udział w wychowaniu młodego pokolenia. Aktywna na tym
polu była Zofia Lubomirska, która swoją bratanicę Franciszkę Krasińską najpierw umieściła na popularnej wówczas pensji u Madame Strumle, a następnie
wprowadziła w życie towarzyskie, prezentując na salonach 7. Z kolei Anna Jabłonowska, wojewodzina bracławska – znana kolekcjonerka i założycielka siemiatyckiego gabinetu historii naturalnej – wywarła duży wpływ na wychowanie i późniejsze przyrodnicze zainteresowania swojego siostrzeńca Aleksandra
Sapiehy 8.
Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna miała zresztą bardzo
ważne znaczenie dla wszystkich jej członków, bez względu na wiek. Dlatego też
w procesie wychowania dużą wagę przywiązywano do zaszczepienia w najmłodszych poczucia więzi rodowych. Kto nie był dobrym synem nie mógł być
bowiem dobrym obywatelem 9. W związku z tym jedną z powinności, do których dzieci powinny przysposabiać się od pierwszych lat życia było dbanie
o dobre imię swojej rodziny oraz darzenie szacunkiem krewniaków. Kwestię tę
poruszyła w swoim pamiętniku Franciszka Krasińska: „to znakomite nazwisko
nosząc, broń Boże! Abym je kiedy splamić miała, owszem radabym uświetnić
je i dlatego żałuję czasem, żem nie mężczyzną, gdyż znadniejby mi to przyszło.
[…] ja genealogję Krasińskich i historję każdego z nich tak umiem, jak pacierz,
i łatwiejby mi było poczet przodków moich niźli kolej królów polskich wymienić” 10. Poprzez poznanie swoich korzeni i historii młodzież miała stać się świadoma znaczenia swojej rodziny oraz stanu, z którego pochodziła. Miało to tym
samym zachęcić ją do dokładania w przyszłości starań, aby pomnażać zasługi
D. Rolnik, Lata szkolne we wspomnieniach..., s. 282.
K. Hoffmanowa, Dziennik Franciszki Krasińskiej: w ostatnich latach Augusta III pisany,
Warszawa 1898, s. 79, 98.
8
Z. Wójcik, Aleksander Sapieha, PSB, t. 34, Wrocław 1992-1993, s. 569.
9
K. J. Skrzetuski, Prawidła początkowe nauki obyczajów do pojęcia uczącej się młodzi przystosowane
[…], Warszawa 1793, s. 134.
10
K. Hoffmanowa, Dziennik Franciszki Krasińskiej..., s. 15.
6
7
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krewniaków, czy to poprzez piastowanie godności publicznych, czy staranne
zarządzanie rodzinną fortuną. Wiedza na temat genealogii miała również wymiar praktyczny. Jak sygnalizował bowiem Adam Winiarz szlachta, mając na
uwadze interes prywatny, często doszukiwała się nawet najbardziej odległych
koligacji, a ich dobra znajomość okazywała się pomocna na przykład w kwestiach spadkowych 11.
Literatura pamiętnikarska przekazuje niejednolity obraz stosunków rodzinnych. W zdecydowanej większości przedstawia ona jednak rodziców, jako
surowych. Szczególną pozycję zajmował w tym względzie ojciec – starano się
nie tylko zaspokoić jego oczekiwania, ale przede wszystkim nie obrazić go nieodpowiednim zachowaniem. Dużym autorytetem cieszyła się również matka.
Zofia Czartoryska wspominając swoje relacje z rodzicami pisała w sposób następujący: „z większym taktem, niż się ma zwykle w tym wieku umiałam unikać
tego co im się nie podobało oraz przypodobać się im, a czyniłam to z wielkiej
miłości do rodziców” 12. Jakub Sobczak podkreślał, że w ciągu XVIII stulecia
wzrosło co prawda zainteresowanie kwestiami wychowania – co miało swoje
źródła w pracach ukazujących się na Zachodzie Europy – jednakże zdecydowana większość szlachty w dalszym ciągu hołdowała autorytatywnemu modelowi rodziny 13. Istotnie, zasady panujące na dworach magnackich przez niektórych autorów pamiętników określane były jako zbyt surowe, a co za tym
idzie spotykały się z niezrozumieniem. Przykładem rygorystycznej matki dla
Marcina Matuszewicza była Konstancja Rzewuska, która nie pozwalała swoim
córkom, Marii i Izabeli, opuszczać swoich apartamentów 14. Podobnego cha-

A. Winiarz, Polskie rodziny arystokratyczne i szlacheckie w XVIII i XIX wieku jako środowiska
wychowawcze, w: Wychowanie w rodzinie..., s. 242.
12
Z. Czartoryska, Z pamiętnika Zofii Zamoyskiej, w: Puławy (1762-1830): monografia z życia
towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie,
t. 4, red. J. Dębicki, Lwów 1888, s. 290.
13
J. Sobczak, Przejawy zainteresowania wychowaniem rodzinnym w pracach niektórych polskich
pisarzy i pedagogów u schyłku XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, z. 18, 1992, s. 98; Kalina Bartnicka
pisała natomiast, że w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XVIII w. znacznie zmieniła się pozycja
i rola kobiety w rodzinie, co spowodowało, że „zwiększało się znaczenie emocji w wychowaniu
i poprzez uczucie próbowano oddziaływać na kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy
generacjami”; K. Bartnicka, Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia,
w: Studia z dziejów..., s. 129, 130. Por. A. Winiarz, Polskie rodziny arystokratyczne..., s. 244.
14
M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. 2, Warszawa 1986, s. 172.
11
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rakteru była również Anna Potocka, która swojego syna, Szczęsnego Potockiego, „nigdy nie spuszczała z dziecinnych pasków i gdy chce konno objeżdżać
łańcuch rozstawionej przeciwko dżumie straży daje mu do opieki ochmistrza” 15. Wszelkie próby złamania obowiązujących reguł nierzadko pociągały za
sobą stosowanie kar, w tym również cielesnych, przy czym należy zaznaczyć, że
w omawianym czasie miały one zupełnie inny wymiar niż w dniu dzisiejszym.
W opinii ówczesnych kara – nawet ta najsurowsza – miała służyć właściwemu
kształtowaniu charakteru dziecka 16.
W analizowanym materiale źródłowym pojawia się również model wychowania, pełen rodzicielskiego ciepła. Blędem byłoby jednak sądzić, że serdeczne relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi wykluczały dystans pomiędzy
nimi, gdyż ten w dalszym ciągu był bardzo widoczny 17. Teofila Sapieżyna, pomimo, że była matką surową i wymagającą, nie szczędzącą swojemu potomstwu słów krytyki to zwracała się do niego raczej przyjaźnie i życzliwie. Do syna
Aleksandra pisała Olesiu, zapewniając go jednocześnie, że największą przyjemnością dla każdej matki jest to, co może zrobić dla swojego dziecka 18. Osobą
serdecznie odnoszącą się do swoich dzieci była również księżna Izabela Czartoryska. Znajdując się pod dużym wpływem poglądów pedagogicznych Jana Jakuba Rousseau starała się angażować w ich życie oraz spędzać z nimi wiele
czasu. W swoich listach do syna, Adama Jerzego, wyrażała swój olbrzymi smutek, kiedy czuła się przez niego ignorowana: „Kiedy tej wiosny wróciłeś z Siedlec, nie przychodziłeś do mnie aż gdy zabębniono na obiad lub wieczerzę,
a gdy wstawszy od stołu zmuszony byłeś pozostać z nami, przechadzałeś się po
pokoju, a potem zagrzebałeś się w fotelu nie mówiąc ani słowa. […] Względem
kogo to tak bywało? Względem matki, która oddałaby za ciebie życie i szczęście
własne!” 19. Wielokrotnie zapewniała go także o swoich matczynych uczuciach
A. Chrząszczewski, Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1976, s. 39.
16
W. Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób postronnych: wiązanka spraw poważnych, ciekawych
i błahych, Warszawa 1998, s. 37; D. Rolnik, Lata szkolne we wspomnieniach..., s. 284. O poglądach pedagogów na stosowanie kar w czasach nowożytnych: D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko
w dawnej Polsce..., s. 218-226. K. Bartnicka w swoim artykule zaznaczyła jednak, że pod koniec
XVIII w. w kwestii wychowania zaszły pewne zmiany, co przyczyniło się do zmniejszenia rygoru:
K. Bartnicka, Dziecko w świetle..., s. 110.
17
K. Bartnicka, Dziecko w świetle..., s. 104.
18
T. Sapieżyna do A. Sapiehy, bdm., BCz., rkps 7040, t. 3, k. 11.
19
I. Czartoryska, Listy księżny Izabelli z hr. Flemingów Czartoryskiej do starszego syna Księcia
15
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oraz gotowości poniesienia dla niego wszelkich wyrzeczeń bez względu na czas
i miejsce, gdyż jak pisała: „Mój drogi, jeśli kiedy w przyszłości będziesz mnie
potrzebował, powiesz tylko: Moja matko, daruj mi trzy lub sześć miesięcy; a ja
polecę natychmiast, aby cię przekonać o przywiązaniu mojem i zamiast sześć
miesięcy pozostanę rok cały” 20. On sam na kartach swojego pamiętnika, wspominając szczęśliwe lata dzieciństwa, opisywał wspólne zabawy z matką i siostrami w puławskich posiadłościach: „rzadko kiedy przyjmowano tu gości; żyliśmy sami, matka dla dzieci, a my dla niej, wesoło i pożytecznie czas spędzając.
Była to istotna ciągła sielanka, prawdziwy obraz wiejskiej poezji” 21.
Zbyt wielka zażyłość według ówczesnych pisarzy nie była jednak zjawiskiem pożądanym. Ignacy Krasicki w „Panu Podstolim” radził rodzicom, aby
opierali stosowane przez siebie metody wychowawcze przede wszystkim na poznaniu uczuć oraz pragnień swojego dziecka, gdyż miało to ułatwić kształtowanie jego charakteru. Z drugiej strony uważał zaś, że nadmierna poufałość
pomiędzy dziećmi a opiekunami jest równie szkodliwa, co nadmierna bojaźliwość 22. Skutki przesadnego rozpieszczania podopiecznych przedstawił w swoim pamiętniku Franciszek Karpiński. Bardzo źle wspominał on okres pełnienia
funkcji opiekuna siedmioletniego Romana Sanguszki. Głównym powodem
jego trosk było zachowanie babci podopiecznego – Barbary Sanguszkowej. Jak
bowiem pisał: „z księciem Romanem trzy razy na tydzień u księżnej, babuni
jego, na obiadach być musieliśmy, i rozruchy przez trzy dni najludniejszego
w Warszawie domu tego wybijały dziecięciu z głowy, czego się trochę nauczyć
mógł przez cztery; […] to pieszczenie babki i matki [Anna z Cetnerów Sanguszkowa], też niższych ludzi dla niego względy, nazywanie go powszechnie
księciem, a podlejszych go nawet w ręce całowanie, do tego nadawszy mu rzeczy księżna wiele bogatych, jako to, zegarków dwa kameryzowanych i pierścionków drogich kilka zepsuli tak dobre dziecię” 23. Zdaniem Franciszka Karpińskiego podobne metody wychowawcze powodowały, że dzieci nie uczyły się
szacunku dla innych ludzi. Pokazywał to przykład małego Romana, który
Adama, Kraków 1891, s. 14-15.
20
Tamże, s. 9.
21
A. J. Czartoryski, Pamiętniki ks. Adama Czartoryskiego i korespondencya jego z cesarzem
Aleksandrem, t. 1, Kraków 1904, s. 15.
22
J. Sobczak, Przejawy zainteresowania wychowaniem..., s. 96.
23
F. Karpiński, Pamiętniki, Warszawa 1898, s. 105-106. Por. W. Chomętowski, Pamiętnik hr.
Feliksa Łubieńskiego ministra sprawiedliwości, Warszawa 1876, s. 76.

200

„Wiek dziecinny jest najniebezpieczniejszy dla błędów” …

chciał, aby rówieśnicy traktowali go w sposób wyjątkowy. Dlatego też podczas
zabawy nazywał swoich rówieśników lokajami i furmanami, natomiast ci, których chciał w jakoś wywyższyć otrzymywali miano dworzan 24. Podobną rolę
w wychowaniu syna odegrała Zofia Dorota Fryderyka von Thurn-Taxis matka
Dominika Radziwiłła, która swoją pobłażliwością psuła wszelkie zamiary Franciszka Karpińskiego i w konsekwencji doprowadziła do jego rezygnacji z pełnionych obowiązków 25.
Nauka obyczajów wymagała więc pewnego wysiłku ze strony samych
opiekunów, zwłaszcza, że jak uważał Stanisław Staszic, „wiek dziecinny jest najniebezpieczniejszy dla błędów” 26. Dotyczyło to przede wszystkim rodzin zamożnych, prowadzących bardzo aktywne życie towarzyskie. Małoletni uczestniczyli w niektórych rozrywkach dorosłych, poprzez które szybko nabierali
ogłady, ale także narażali się na pewne niebezpieczeństwa, takie jak wyniosłość,
popędliwość czy pycha. W związku z tym przed rodzicami stało ważne i odpowiedzialne zadanie, które Kajetan Józef Skrzetuski w swojej pracy dotyczącej
wychowania definiował w następujący sposób: „rodzice są zobligowani żywić,
bronić i wychowywać dzieci swoje w maksymach cnoty i obyczajności, a przez
to sposobić je do nabywania szczęścia. Prócz tego starać się mają: aby sposób
wychowania stosował się do ich stanu i przeznaczenia, dla ich własnego i społeczności pożytku; nareszcie: do zapewnienia: ile z nich bydź może, szczęśliwego na przyszłość losu” 27. Głównym obowiązkiem dorosłych było zatem przekazywanie swoim podopiecznym odpowiednich wzorców oraz napominanie
ich, gdy pozwalali sobie na zbyt wiele. Relacje pamiętnikarskie przekazują co
prawda informacje o tym, że dzieci były dość często ganione za swoje przewinienia, z drugiej strony wskazują natomiast, że zepsucie obyczajów przekładało
się również na proces wychowania. Faktem jest, że w omawianym czasie dużą
wagę przywiązywano do powierzchowności. Starano się pielęgnować na różne
sposoby urodę panien 28, a stroje dzieci i młodzieży niewiele różniły się od
ubioru dorosłych 29. Zofia Czartoryska z perspektywy czasu – już jako dorosła
F. Karpiński, Pamiętniki..., s. 106.
Tamże, s. 122.
26
S. Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne..., s. 18.
27
K. J. Skrzetuski, Prawidła początkowe nauki..., s. 72.
28
H. Błędowska, Pamiątka przeszłości: wspomnienia z lat 1794-1832, Warszawa 1960, s. 45;
W. Fiszerowa, Dzieje moje własne..., s. 26.
29
J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, t. 1, Warszawa 2003, s. 47. Więcej
24
25
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kobieta – bardzo negatywnie oceniała wpływ życia dworskiego na ówczesną
obyczajowość młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt. Jak bowiem pisała: „przez
miesiąc następny wożono mnie w Warszawie po teatrach, balach, gdziem tańcowała kozaka, menueta, co mi jednało ciągle pochwały. Zwolna wszystko to
mnie olśniewało, a do wszystkiego było tyle przygotowań, prób, przymierzania
sukien, że nauczyłam się uważać za prawdziwy obowiązek chęć podobania się,
wzbudzania wrażenia i pochwał ogólnych, przywykłam bać się, abym ich nie
uzyskała lub aby mnie niedość, nie za mało chwalono” 30. Rozluźnienie obyczajów oraz brak dobrego przykładu ze strony dorosłych podkreślała w swoich
wspomnieniach Aleksandra z Tańskich Tarczewska, która takimi słowami opisywała środowisko panien, przebywających na dworze puławskim: „panienki
nie myślą – tylko o strojach i sposobie zwabienia wielbicieli, między którymi
żeniaci mają pierwsze miejsce, bo im trudniejsze zwycięstwo tym większa
chwała” 31. Podobny pogląd wyrażał, podróżujący po Rzeczypospolitej, Fryderyk Schulz, na którym dość duże wrażenie zrobiła atmosfera panująca na balach dziecięcych. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, miały nie ustępować dorosłym strojem, a także zalotnością 32.
W drugiej połowie XVIII w. w dalszym ciągu fundamentalne znaczenie
dla kształtowania systemu wartości miała nauka religii. Funkcjonujące w tym
czasie podręczniki oprócz przekazywania elementarnej wiedzy na tematy związane z wiarą starały się zachęcać do refleksji nad obowiązkami względem Kościoła. Zawarte w nich treści podkreślały ponadto dwoistość życia ludzkiego –
życie doczesne oraz życie wieczne. W tym kontekście miłość do Boga była nierozerwalnie związana z byciem dobrym obywatelem, a przestrzeganie nauki
Kościoła miało warunkować respektowanie praw Rzeczypospolitej 33. Wiele informacji na temat wychowania religijnego przekazują listy rodziców do dzieci,
zwłaszcza u progu opuszczenia przez nie domu rodzinnego. Dorośli przestrze-

o strojach dziecięcych: D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca...,
s. 64-105.
30
Z. Czartoryska, Z pamiętnika Zofii Zamoyskiej..., s. 295-296.
31
A. Tarczewska, Historia mego życia. Wspomnienia warszawianki, Wrocław 1967, s. 47.
32
F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793, w: Polska
stanisławowska w oczach cudzoziemców, red. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1963, s. 592.
33
G. Jakubowski, Nauka o religii i obyczayności w czterech kazaniach dana JJ. PP. Kadetom
w kaplicy korpusu roku 1787 […] roku 1790 […] do druku podana, Warszawa 1790, s. 13.
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gali w nich przed pokusami dnia codzinnego, a także zachęcali do pielęgnowania wiary chrześcijańskiej. Józef Dunin-Karwicki przed udaniem się swojego
syna, Krzysztofa, za zagranicę zwracał mu uwagę na konieczność dobrania sobie odpowiedniego towarzystwa, wyznającego podobne, co on wartości: „strzeż
się kompanij takich, w której widziałbyś osoby mniej wiary mające, strzeż się
modnisiów zawsze, którzy nie znają, że ich kara Boska czeka, za ich nieszanowanie Boga, strzeż się w takie kompanie wchodzić z takiemi osobami przebywać, którzy na tym wiek swój trawią, myśli wysuszają jakby młodych ludzi
uwieść, bo inszej intraty ani sposobu do życia nie mają” 34. Z kolei Izabela Czartoryska, przekonywała, będącego w podróżny Adama Jerzego, że religia chrześcijańska była nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji: „niezbite prawdy
religijne, przekonanie, że jest Istota, która czuwa nad szczęściem naszem, lub
wymierza nam karę są konieczne dla nas. To podwalina wszystkiego. Człowiek
uczciwy umacnia w tem jeszcze swe zasady; człowiek szczęśliwy znajduje nieprzebrany zdrój wdzięczności, a człowiek cierpiący czerpie w tem największą
nadzieję” 35.
Zdarzało się jednak, że wpajanie podopiecznym zasad wiary chrześcijańskiej nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Wynikało to przede wszystkim
z bardzo powierzchownego traktowania nauki religii, którą sprowadzano głównie do znajomości pacierza oraz uczestnictwa w nabożeństwach. W efekcie
dzieciom brakowało podstawowej wiedzy, w tym znajomości znaczenia i sensu
modlitw. Zofia Czartoryska, wspominając przystąpienie do sakramentu komunii świętej otwarcie przyznawała, że była do niego zupełnie nieprzygotowana 36.
Znacznie bardziej oddziaływała na młodzież nauka praktycznego zastosowania
wartości chrześcijańskich w życiu codziennym. Michał Dymitr Tadeusz Krajewski uważał nawet, że „nauczyciel może wszczepiać cnotę w serce dziecięcia
wpośród samych zabawek i uciech dziecinnych. Te bowiem tyle dobrego sprawić mogą w umyśle młodym, iż sposobiąc go do wszystkiego z ochotą, łatwiej
pojmie i mocniej utrzyma w pamięci, czego złe sposoby bojaźni i musu dokazać

J. Dunin-Karwicki, Jak to in illo tempore bywało. Kartka z drugiej połowy XVIII w., wyjęta
z papierów familijnych domu Duninów-Karwickich, Kraków 1896, s. 6.
35
I. Czartoryska, Listy księżny Izabelli..., s. 6-7.
36
W. Fiszerowa, Dzieje moje własne..., s. 75.
34
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nie potrafią” 37. Zdaniem Krajewskiego małoletni mogli nabywać wzorców zachowań w różnych okolicznościach, w tym także podczas nauki innych przedmiotów, dlatego też w swojej rozprawie dotyczącej wychowania zawarł projekt
gry, która składała się z pytań historycznych, do których dodane były „krótkie
maksymy obyczajowości i cnoty” 38. Jednym słowem roztropny nauczyciel powinien dawać swojemu uczniowi przede wszystkim przykłady z jego najbliższego otoczenia oraz historii, a nie jedynie przekazywać mu zasady, których
należało przestrzegać. O znacznie większej efektywności takiego sposobu nauczania świadczą relacje pamiętnikarskie. Dla Zofii z Matuszewiczów Kickiej,
wychowującej się na dworze Czartoryskich, olbrzymim przeżyciem był kontakt
z ubogą wieśniaczką, której dwójka dzieci zmarła z głodu: „wtedy zrobiło mi
się wstyd mego szczęścia i mojej zabawy; cała radość była zwarzoną. To wrażenie różnicy między stanem owych biedaków a mojej szczęściem, nie zatrze się
nigdy” 39. Ważne w kształceniu cech charakteru było również to, aby dziecko
zrozumiało swoje błędy w zachowaniu i starało się je poprawić. Adam Jerzy
Czartoryski na kartach swojego pamiętnika pisał, że bardzo zapadła mu w pamięć nauczka, którą dostał po tym, jak zrzucił swoje przewinienie na jednego
ze służących. Na nastoletnim Czartoryskim duże wrażenie zrobił widok służącego ubranego za karę w baranią skórę, dlatego przyznał się do popełnionego
czynu, a ta przykra – jak ją określał – sytuacja była dla niego nauczką na resztę
życia 40.
Podejmując problem wychowania warto poświęcić osobne miejsce kształceniu obywatelskiemu, które miało istotne znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do chłopców, przeznaczonych do pełnienia funkcji publicznych.
Edukacja domowa pozwalała młodzieży na zdobycie wiedzy niezbędnej dla jej
dalszej edukacji, w tym podróży zagranicznej, która miała wskazywać kawalerowi „nad czym ma się zastanowić, co obserwować, co się pytać, o co z pilnością

M. D. T. Krajewski, Gry nauk dla dzieci służące do ułatwienia ich edukacyi, przez które łatwo
nauczyć się mogą: poznawania liter, syllabizowania, czytania w polskim i francuskim języku,
formowania charakteru, pisania, języków ze zwyczaju, historii, geografii i początków arytmetyki,
Kraków 1777, s. 9.
38
Tamże, s. 65.
39
T. Wodzicka, Ze zwierzeń dziewczęcych: pamiętnik Zofii z Matuszewiczów Kickiej (1796-1822),
Kraków 1910, s. 11.
40
A. J. Czartoryski, Pamiętniki..., s. 14. Por. J. Kossakowski, Pamiętniki, Warszawa 1891, s. 11.
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wybadywać” 41. W drugiej połowie XVIII w. pojawiały się jednak pisma, głoszące konieczność kształcenia obywatelskiego dziewcząt – dobrze wyedukowane w tym względzie miały wychować świadome swoich obowiązków potomstwo. Panny miały więc posiadać wiedzę i umiejętności, aby w przyszłości być
użytecznymi społecznie 42. Panny miały uczyć się więc przede wszystkim tego,
aby w przyszłości być użytecznymi społecznie. Miały cenić obywatelstwo, męstwo, zdatność do usług publicznych oraz poczciwy charakter 43. Warto zaznaczyć, że jednym ze źródeł problemów Rzeczypospolitej w odczuciu Adama Kazimierza Czartoryskiego był właśnie brak odpowiedniego wykształcenia kobiet.
Ich błędne postrzeganie obowiązków względem Rzeczypospolitej, sprowadzające się przede wszystkim do dbałości o prywatny interes, miało przyczyniać się
głównie do szerzenia intryg, nie miało zaś nic wspólnego z pracą dla dobra
ojczyzny. Przyczyną tego stanu rzeczy miała być pozostawiająca wiele do życzenia obyczajowość dworów magnackich, zupełnie nie sprzyjająca wychowaniu
świadomych obywateli: „Dzielę domy w Polszcze na dwie klasy, na pańskie
i szlacheckie: pierwsze przechodzą drugie rzadko światłem lub wiadomościami,
lecz dawniejszym może uzacnieniem, większym dochodem, ale większym oraz
zepsuciem obyczajów, większym zepsuciem myślenia sposobu i lekceważeniem
wszystkiego […]. Zaraza z tych domów przechodzi w szlacheckie, z stolicy do
wsiów się przenosi, te przykłady źródłem stają się złego, chęć nierozsądna zbliżenia się do Pańskiego dobrego tonu i do wygładzenia stoliczanek, wszystko
truje” 44.
Anna Potocka brak zainteresowania młodzieży sprawami Rzeczypospolitej przypisywała, obecnym w wychowaniu, wpływom francuskim, które miały
powodować utratę przywiązania do własnej narodowości. Bardzo nieprzychylnie wypowiadała się w związku z tym o osobach, takich jak marszałkowa Izabela Lubomirska, która jej zdaniem lepiej znała wiek Ludwika XIV niż wy-

A. K. Czartoryski, Kopia Listu Imć Pana Doświadczyńskiego do przyjaciela radzącego się względem wyprawienia dzieci do cudzych krajów, w: Listy Imci Pana Doświadczyńskiego, wyd. P. Dufour,
Warszawa 1782, s. 3.
42
Tenże, Drugi List Imć Pana Doświadczyńskiego względem edukacji córek, w: Listy Imci Pana
Doświadczyńskiego..., s. 26.
43
Tamże, s. 34.
44
Tamże, s. 31-32.
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padki polskie, a co za tym idzie bardziej przejmowała się nieszczęściami Burbonów niż klęskami polskiego społeczeństwa 45. W kwestii wychowania obywatelskiego w podobny sposób wypowiadał się książę Eustachy Sanguszko:
„O jakże to winien rząd dbały, wcześnie wkładać swoich synów, do celu,
w jakim żąda mieć postawę swoją! […] Obcy nauczyciel nie stworzony do kraju, praw i obyczajów ucznia, wprawia go w gorsze jeszcze obłąkanie” 46.
Istotną rolę w procesie kształcenia obywatelskiego pełnił m. in. dwór Urszuli z Potockich Wielopolskiej, w którym opiekę i edukację zdobywała także
uboższa szlachta oraz poddani księżnej 47. W okresie funkcjonowania Rzeczypospolitej, a także po jej upadku szczególnie wyróżniał się na tym polu dwór
puławski. To on miał dostarczać młodzieży nie tylko poloru oraz znajomości
świata, ale przede wszystkim miał uczyć jej szacunku do własnej ojczyzny
i wszystkiego, co było z nią związane 48. Pobierająca tam nauki młodzież uczestniczyła w dyskusjach politycznych, nierzadko organizowała również we własnym gronie zebrania, podczas których poruszała kwestie związane z funkcjonowaniem państwa. Taka forma spędzania wolnego czasu kształciła w młodzieży przede wszystkim umiejętność formułowania i przedstawiania swoich
poglądów, a także stanowiła motywację dla dalszej nauki. Adam Jerzy Czartoryski wspominał, że podczas jednej z takich dyskusji nad najkorzystniejszą dla
Rzeczypospolitej formą ustroju Jan Ludwik Rembieliński „oświadczył się za
władzą zwierzchnią i protekcyjną. Przemówił tak świetnie, że byłem niezdolny
do odpowiedzi, co mnie bardzo zasmuciło. Nie przekonał mnie, lecz pobił” 49.
Znaczny wpływ na wychowanie domowe mieli w omawianym okresie
czasu guwernanci. W drugiej połowie XVIII w. bardzo popularne było powierzanie opieki nad dziećmi osobom pochodzenia francuskiego, co zresztą na
kartach pamiętników polskich spotykało się z dość dużą krytyką. Eustachy

A. Potocka, Wspomnienia naocznego świadka, t. 1, Warszawa 1965, s. 32.
J. Szujski, Księcia Eustachego Sanguszki Pamiętnik: 1786-1815, Kraków 1876, s. 4.
47
E. Wierzbicka, Działalność oświeceniowa Urszuli z Potockich Wielopolskiej w latach 1779-1806,
w: Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa,
A. Roćko, Warszawa 2005, s. 355.
48
L. Dembowski, Moje wspomnienia, t. 1, Petersburg 1898, s. 124. Por. N. Kicka, Pamiętniki,
Warszawa 1972, s. 85. O programie wychowawczym Czartoryskich oraz jego źródłach szerzej
pisał Andrzej Stroynowski: Wychowawcze cele oświeconego sarmatyzmu, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, t. 16, 2014, s. 399-401.
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Sanguszko, wspominając lata swojej edukacji, podkreślał, że „nie użyć do wychowania dziecięcia mistrza Francuza, było to odszczepieniem się od dobrych
obyczajów” 50. Autorzy pamiętników w zdecydowanej większości upatrywali
w tym głównej przyczyny zepsucia obyczajów w Rzeczypospolitej. Zwracał na
to uwagę także pijar Antoni Maksymilian Prokopowicz, który uważał, że francuskie opiekunki „romansowniczych dzieł miłośnice, zaraziły wiele zacnego
urodzenia panieniek, które w dalszym swym wieku zostały heroinami romansowniczemi, hańbą Familiy, obelgą Polski” 51. Zdarzało się również, że zatrudniani guwernanci nie byli wystarczająco wykształceni w konsekwencji czego
dzieciom brakowało elementarnej wiedzy, nie potrafiły nawet swobodnie się
wypowiadać, mając kłopoty zarówno z pisaniem, jak i czytaniem 52. Problem
ten dostrzegał Adam Kazimierz Czartoryski, który w „Listach do Imć Pana
Doświadczyńskiego” pisał, że „twierdzić można bez bluźnierstwa, iż pod ich
[guwernerów] postacią utajoną nie jest Minerwa bogini mądrości” 53. Dlatego
też napominał rodziców, aby wybrana przez nich osoba nie była przypadkowa,
zwłaszcza iż ciążyło na niej bardzo odpowiedzialne zadanie – miała ona nie
tylko czuwać nad edukacją młodzieży, ale także nad jej obyczajowością. Zbyt
pochopna decyzja mogła więc doprowadzić do zaprzepaszczenia wszelkich dotychczasowych wysiłków. Książę Czartoryski co prawda sam oddawał swoje
dzieci pod opiekę obcokrajowców, starał się jednak korzystać z usług osób znanych, wyróżniających się swoją wiedzą oraz charakterem. O większości cudzoziemców wypowiadał się zaś bardzo krytycznie: „najbardziej zaś rodzicom odradzam dzieci swoje powierzać tym cudzoziemcom przybywającym w ciżbach
do nas, a których najczęściej wypędza z własnego kraju niezdatność lub występek, a głód do naszego przypędza. […] uczyć mają manier, wiadomości udzielać, jedno ani drugie nie posiadając; częstokroć własnego języka nie są świadomemi, alboli też wyrazami niskimi kondycjom tłumaczyć się zwykli” 54. Na
marginesie warto zaznaczyć, iż pomimo dużego zainteresowania księcia generała kwestiami związanymi z procesem kształcenia jego najmłodsza córka, Zo-

J. Szujski, Księcia Eustachego Sanguszki..., s. 4.
A. M. Prokopowicz, Sposób nowy, nayłatwieyszy, pisania i czytania razem, dla panienek:
z przypisami dla nauczycielek, Kraków 1790, s. 1.
52
Z. Czartoryska, Z pamiętnika Zofii Zamoyskiej..., s. 286.
53
A. K. Czartoryski, Kopia Listu Imć Pana..., s. 8.
54
Tamże, s. 17.
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fia, w przeciwieństwie do swojego rodzeństwa, otrzymała dość niedbałe wykształcenie 55. Najmłodsza z Czartoryskich skarżyła się na kartach swojego pamiętnika, że jej guwernantka – panna Petit – nie przywiązywała zbyt wielkiej
wagi ani do jej nauki, ani do czystości: „zadowalano się tem, iż brałam jedną
kąpiel co sobota wieczór […] przypominam sobie ze wstrętem moje ręce poplamione atramentem od poniedziałku do soboty” 56.
Dzieci na dworach magnackich miały dość szeroki zakres zajęć. Dotyczyło
to zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Oprócz nauki przedmiotów ogólnych, takich jak literatura polska, języki obce, historia, geografia czy matematyka ważną rolę odgrywały zajęcia praktyczne, podczas których doskonalono
warsztat aktorski, ćwiczono taniec, śpiew oraz grę na instrumentach. Swoje talenty prezentowano zaś podczas różnego rodzaju spotkań towarzyskich 57. Cały
proces wychowania zmierzał więc przede wszystkim do ukształtowania osób
wrażliwych na naukę i sztukę, potrafiących odnaleźć się w życiu towarzyskim
zarówno na dworach polskich, jak i zagranicznych. Należy przy tym jednak
pamiętać, że edukacja na dworach magnackich nie zawsze stała na wysokim
poziomie, na co zwracała uwagę – wspomniana już – Zofia Czartoryska 58, czy
Eustachy Sanguszko 59.
Zdarzało się, że rodzice osobiście zajmowali się kształceniem swojego potomstwa. Józef Aleksander Jabłonowski, podczas swoich podróży, dokładnie
instruował córki, ile czasu dziennie powinny przeznaczać na naukę. Zgodnie
z jego zaleceniami miały one uczyć się dwie godziny przed i po obiedzie, a także
uczestniczyć w zajęciach muzycznych. W czasie wolnym od lekcji dziewczynki
miały natomiast „tylko w karty grać lub na klawicymbale” 60. Dużą wagę do
omawianych kwestii przywiązywała również Izabela Czartoryska. Książę Adam
Jerzy wspominał bowiem, że gdy nie zdołał nauczyć się fragmentu dzieła Jeana
Fragmentaryczne wykształcenie Zofii wynikało przede wszystkim z braku kontroli ze strony
Czartoryskich. Księżna generałowa przebywała zagranicą razem z Adamem, natomiast ojciec
zajęty był sprawami politycznymi. Sytuacji nie sprzyjały także wypadki rodzinne, a mianowicie
problemy małżeńskie Marii Wirtemberskiej; Z. Czartoryska, Z pamiętnika Zofii Zamoyskiej...,
s. 285.
56
Tamże, s. 186.
57
A. J. Czartoryski, Pamiętniki..., s. 27; J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, Paryż 1848,
s. 57.
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Z. Czartoryska, Z pamiętnika Zofii Zamoyskiej..., s. 286.
59
J. Szujski, Księcia Eustachego Sanguszki..., s. 4.
60
J. A. Jabłonowski do córek, bmd., LvNB, fond 103, dział II, teka 422, k. 11, 12.
55

208

„Wiek dziecinny jest najniebezpieczniejszy dla błędów” …

Baptista Racine'a od razu po pierwszym czytaniu matka nie pozwoliła pojechać
mu na wycieczkę do Rymczaju 61. Księżna Izabela często napominała zresztą
syna, aby przykładał się do nauki, zwłaszcza zaś do ćwiczenia ortografii i ładnego stylu pisania: „ortografia i pismo nadzwyczaj zaniedbane. Mój drogi najlepsze rzeczy mają tem większą wagę, jeśli przybrane w miłe formy; wtedy podobają się lepiej, bardziej zajmują, a przez to silniej przekonywają. […] List
nabazgrany, pełny ortograficznych błędów, źle uprzedza na pierwszy rzut oka,
tak samo jak postać niezgrabna, ubiór niedbały uprzedza przeciw ludziom częstokroć pełnym zalet” 62. Wrażliwa na tym punkcie była również Teofila Sapieżyna, która do syna Aleksandra pisała: „Lecz za coz dopatruję tak wielkiej odmiany ręki twojej, której uformowanie tyle kosztowało pracy! Charakter ręki
talentem jest wprawdzie z pomiędzy innych najdrobniejszym, ale sobie samemu i ludziom przyjemnym a w lik umiejętności jawnie poczytanym; kiedy
złe pisanie każdego mężczyzny, babskim zwykle nazywają” 63.
Przed obciążaniem dzieci zbyt wielką ilością zajęć przestrzegał jednak –
wspomniany już --- działacz oświatowy Krajewski. Uważał on bowiem, że „jest
to tym samym tępić rozum jego, nieznającemu jeszcze co jest nauka, czynić
wstręt i wprawiać go w skrytą ku niej nienawiść, która się bardziej z wiekiem
ma pomnażać” 64. W związku z tym proponował opiekunom, aby wykorzystywali różnego rodzaju gry, mające ułatwić dzieciom naukę czytania, pisania, języków obcych, historii, geografii czy arytmetyki. Takie metody chwaliła Ewa
Felińska, która twierdziła, że urozmaicenie nauki powodowało, że dzieci nie
tylko chętniej, ale przede wszystkim szybciej przyswajały nowe wiadomości 65.
W podobnym tonie wypowiadał się również Ignacy Józef Pawluśkiewicz, twierdząc, że dzieci spędzające czas na zabawie chętniej wracały do nauki. Jednocześnie uważał jednak, że rodzice bardzo starannie powinni dobierać swoim pociechom rozrywki, aby nie psuć ich moralności. Jedną z niedozwolonych form
spędzania wolnego czasu były tańce, gdyż jak pisał „taniec przyczyną był,
że tablica przykazań palcem boskim pisanych połamana była: bo gdy […] Mojżesz ku obozowi przybliżył się zobaczył tańce i rozgniewawszy się bardzo, rzucił

A. J. Czartoryski, Pamiętniki..., s. 27
I. Czartoryska, Listy księżnej Izabelli..., s. 13-14.
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T. Sapieżyna do A. Sapiehy, Wisznice 8 stycznia 1788 r., BCz., rkps 7040, t. 3, k. 83.
64
M. D. T. Krajewski, Gry nauk dla dzieci..., s. 2.
65
E. Felińska, Pamiętniki z życia, t. 1, Wilno 1856, s. 95.
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z tąd rablice i połamał je. Równy zaiste skutek podobne pląsy i teraz czynią” 66.
Pomimo licznych zajęć dzieci posiadały dość dużo swobody. Franciszka
Krasińska wspominała, że po obiedzie, który miał zazwyczaj miejsce o godzinie
dwunastej, „już do końca dnia państwo u siebie bawić nam pozwalają” 67.
Oprócz zabaw było w tym czasie miejsce na rzeczy pożyteczne – haftowano,
czytano stare kroniki, uczestniczono w czytaniu listów oraz gazet, nierzadko
przysłuchiwano się rozmowom na tematy polityczne. W Puławach z inicjatywy
Marii Czartoryskiej powstało natomiast tzw. „Towarzystwo Balonowe”, w ramach którego, pod okiem nauczyciela książęcych pociech, konstruowano z papieru dwunastościenny balon 68.
Edukacyjny charakter miał także teatr, który w omawianym czasie był
ważnym elementem życia kulturalnego 69. W szybkim tempie rozwijał się teatr
amatorski. Uczestniczyła w nim cała rodzina magnata, jego przyjaciele, goście
oraz dworzanie, zarówno osoby dorosłe jak i młodzież, mogąca w ten sposób
pochwalić się swoimi umiejętnościami. Na scenie w Powązkach bardzo często
występowało potomstwo księcia generała – córki Maria i Teresa prezentowały
się w tańcu, a małoletni Adam Jerzy popisywał się grą na kobzie 70. Wspólne
rodzinne występy robiły na widzach duże wrażenie, czego dowodzi fragment
pamiętnika podróżującego po Rzeczypospolitej Fryderyka Schulza: „Nie
można sobie wystawić nic piękniejszego nad obraz księżnej Radziwiłłowej
z czworgiem swych dzieci przy muzyce [...]. Dwaj jej synowie, młodzi wykształceni kawalerowie, córka, księżniczka Krystyna, szesnastoletnia, księżniczka
Aniela czternaście lat mająca – obie, każda w swoim rodzaju, zachwycając, zajmowały się z upodobaniem muzyką pod przewodnictwem zachęcającej je do
I. J. Pawluśkiewicz, Scire Tuum, czyli niektóre uwagi przymiotów wrodzonych, powinności
szkolnych, obyczajów przystojnych […], Kraków 1771, s. 25.
67
K. Hoffmanowa, Dziennik Franciszki Krasińskiej..., s. 26.
68
G. Pauszer-Klonowska, Pani na Puławach, Warszawa 2010, s. 74.
69
Edukacyjne znaczenie gry aktorskiej dostrzegano nie tylko na dworach magnackich, ale także
w szkołach prowadzonych przez jezuitów: I. Kadulska, Koncepcja komedii w poetykach szkół
jezuickich, „Pamiętnik Literacki”, nr 2, 1989, s. 171-214; taż, Publiczność szkolnego teatru
jezuickiego w XVIII wieku. W kręgu reguł, norm i praktyki, w: Publiczność literacka i teatralna
w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa-Łódź 1985, s. 95-116; Świat teatru. Świat
wartości. Wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.,
red. J. Okoń, Kraków 2017; S. Windakiewicz, Teatr kolegiów jezuickich w dawnej Polsce, Kraków
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tego matki. Wielce było przyjemnym słuchać tercetów, które księżna to
z dwoma synami swymi to z córkami wykonywała, a milej jeszcze napawać się
widokiem tej miłości macierzystej i dziecięcej, która w Warszawie wcale pospolitą nie była” 71.
Występy aktorskie bardzo szybko stały się jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu. Na wielu dworach magnackich zaczęły powstawać specjalne sale przeznaczone do wystawiania spektakli, najzamożniejsi zatrudniali
zaś profesjonalne trupy aktorskie 72. Całe godziny spędzano również na przygotowaniach, kształcąc się pod okiem zagranicznych nauczycieli 73. Taka aktywność miała duże znaczenie edukacyjne i wychowawcze. Była to bowiem nie
tylko doskonała okazja do zaprezentowania swoich talentów – gry na instrumencie, śpiewu czy tańca. Poprzez teatr młodzież nabywała bardzo ważnych --zwłaszcza w życiu publicznym – umiejętności retorycznych oraz kształtowała
swoją wrażliwość na sztukę. Co więcej prezentowany repertuar wpływał na jej
odbiór świata, a także propagował pewne wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o często poruszany w tamtym czasie problem kształcenia obywatelskiego. Przykładem patriotycznej sztuki była „Matka Spartanka” Dionizego Kniaźnina, wzywająca do całkowitego poświęcenia dla ojczyzny 74. Jej premiera miała miejsce
15 czerwca 1786 r. na scenie puławskiej, która wówczas świeciła swoje największe tryumfy. W operze – w towarzystwie swoich dzieci – wystąpiła sama księżna
Izabela Czartoryska. Wydarzenie to miało nie tylko olbrzymie znaczenie literackie, ale przede wszystkim polityczne, dlatego też sztuka wystawiana była
również w czasie Sejmu Wielkiego i po uchwaleniu konstytucji 3 Maja 75.
Wychowanie domowe od wieków miało fundamentalne znaczenie dla życia dziecka. To wówczas kształtowało ono cechy swojego charakteru, uczyło się
funkcjonowania w społeczeństwie, a także zdobywało wiedzę i umiejętności,
które mogło wykorzystać w dorosłym życiu. Model wychowania i kształcenia
w drugiej połowie XVIII w. w pełni odpowiadał duchowi epoki. Z jednej

F. Schulz, Podróże Inflantczyka..., s. 509.
K. Wierzbicka-Michalska, Teatr w Polsce w XVIII wieku, Warszawa 1977, s. 287.
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A. J. Czartoryski, Pamiętniki..., s. 14. Szkolenie w zakresie gry aktorskiej otrzymywały nie
tylko dzieci magnackie, ale także młodzież poddańcza; K. Wierzbicka-Michalska, Teatr w Polse
w XVIII wieku, Warszawa 1977, s. 281.
74
A. Stroynowski, „Śmierć chwalebna” w propagandzie patriotycznej epoki stanisławowskiej,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 64, z. 2, 2016, s. 244.
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strony dużą wagę przywiązywano do tradycyjnych wartości, takich jak Bóg czy
rodzina, z drugiej zaś daleko posunięte życie towarzyskie powodowało, że nauka moralności i obyczajowości nierzadko odbiegała od poglądów ówczesnych
pedagogów. Nie mniej jednak w procesie edukacyjnym dużą rolę odgrywał nie
tylko rozwój osobowościowy, ale także intelektualny. Magnateria starała się wydać na świat obok dobrych obywateli, przysposobionych do pełnienia ważnych
funkcji publicznych, także ludzi światłych i pełnych poloru, którzy podtrzymywaliby świetność swojej rodziny. Mieli oni godnie wypełniać zadanie, które
przypadło magnatom w polskim społeczeństwie – mieli przewodzić Rzeczypospolitej oraz być nośnikiem kultury i sztuki.

Streszczenie
Autor w niniejszym artykule zajął się problemem wychowania domowego na
dworach magnackich w drugiej połowie XVIII w.
Znaczenie odpowiedniego wychowania oraz edukacji w XVIII stuleciu było coraz
bardziej dostrzegane i doceniane, zwłaszcza w kręgach magnaterii, która wywierała
duży wpływ na życie polityczne kraju i odgrywała istotną rolę w życiu kulturalnym
Rzeczypospolitej. Podstawę źródłową podjętych rozważań będzie stanowić przede
wszystkim literatura pamiętnikarska, dostarczająca wielu interesujących informacji na
temat procesów wychowawczych i towarzyszącej im atmosfery dworów magnackich.
W oparciu o jej analizę autor omówił trzy główne zagadnienia: wpływ rodziców na
proces wychowania i kształcenia oraz ich relacje z dziećmi, kształcenie w zakresie moralności i obyczajowości oraz pobierane nauki.
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Jakobini i prasa.
Propaganda radykalnego stronnictwa
powstania kościuszkowskiego
na łamach „Gazety Wolnej
Warszawskiej” oraz „Gazety Rządowej”

Radykalne stronnictwo powstania kościuszkowskiego, nazywane przez
analogie do francuskiej partii „jakobinami” 1, od samego początku insurekcji
zajmowało się rewolucyjną agitacją. W tym celu wykorzystywało ono przede
wszystkim prasę. Zaangażowanie warszawskich jakobinów doceniły władze powstania oddając w ich ręce oficjalną propagandę. Wychodzące pod ich redakcją
tytuły, szczególnie „Gazeta Wolna Warszawska” oraz „Gazeta Rządowa”, nadawały ton opinii publicznej na obszarze całego kraju.
Obie gazety odegrały swoją niepoślednią rolę dla szerzenia rewolucyjnego
ducha z dwóch względów. Po pierwsze, były największymi tytułami prasowymi
w Warszawie, których nakład dotowany także przez władze insurekcji, pozwalał na szeroki kolportaż obejmujący zasięgiem cały kraj. Po drugie ukazywały
się one niemal przez cały okres powstania (łącznie od 22 IV do 3 XI 1794 r.)
z dużą częstotliwością. „Gazeta Wolna Warszawska” publikowana była dwa
Mianem Jakobinów określano skrajne stronnictwo powstania kościuszkowskiego. Odnosiło się
ono do klubu politycznego Zgromadzenia Obywateli Ofiarujących Pomoc i Posługę Magistraturom Narodowym w Celu Dobra Ojczyzny, działającego od 19 IV do 28 VI 1794, który następnie został reaktywowany w połowie października pod nazwą Zgromadzenia na Utrzymanie
Rewolucji i Aktu Krakowskiego. Głównym zadaniem klubu było szerzenie zaufania do powstania i jego Naczelnika oraz ułatwianie wykonywania zarządzeń władz. Jego członkowie mieli pomagać armii, wpajać ludowi dobre obyczaje oraz krzewić miłość do ojczyzny, a także śledzić
zbrodnie, wyszukiwać zdrajców i donosić o tym Sądowi Kryminalnemu. Te same idee przyświecały prasie redagowanej przez jego przedstawicieli; W. Tokarz, Klub jakobinów, „Kurier Warszawski”, 22 V 1935, s. 5; B. Leśnodorski, Polscy Jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794, Warszawa 1960, s. 167-170.
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razy w tygodniu, zaś „Gazeta Rządowa” codziennie 2. Pamiętać należy także, że
każda z nich reprezentowała inne środowisko wydawnicze. Pierwsza z wymienionych była pismem prywatnym, druga natomiast oficjalnym organem Rady
Najwyższej Narodowej.
Wiadomości zamieszczane na łamach „Gazety Wolnej Warszawskiej”
oraz „Gazety Rządowej” są cennym źródłem do badań nad propagandą radykalnego stronnictwa powstania kościuszkowskiego. Prasa, szczególnie ta informacyjna, jak żaden inny środek transferu informacji umożliwiła „jakobinom”
szerokie oddziaływanie na swoich odbiorców. Przewaga ta wynikała również
przez związek obu interesujących nas tytułów z instytucjami rządowymi. Jednak redagowanie tego typu gazet niosło ze sobą pewne utrudnienia. Ich autorzy
nie mogli posługiwać się w sposób bezpośredni komentarzem, a drukowane
w nich informacje, powinny odpowiadać oficjalnej polityce władz 3. Omawiając wybrane artykuły oraz ich serie, postaram się przedstawić w jaki sposób
redaktorzy radzili sobie z barierami formalnymi w trakcie tworzenia tekstów.
Kolejną kwestią będzie wyjaśnienie w jaki sposób komunikowali w nich warstwę ideologiczną oraz na ile manipulowano w tym celu informacją. Sporo
uwagi należy także poświecić problemowi wpływu władz insurekcji na pracę
redakcji i ich zaangażowanie w działania polityczne.
Zakres problemów poruszanych przez „Gazetę Wolną Warszawską” oraz
„Gazetę Rządową” był bardzo szeroki i różnorodny, przez co nie jest możliwe
omówić go całościowo. Dlatego dla potrzeb artykuły pominięto informacje
o działalności Wydziału Skarbowego w związku z emisją papierowego pieniądza, działalność edukacyjną radykalnej prasy związanej z publikacją uniwersału
połanieckiego, listów bohaterów insurekcji i ofiarodawców pomocy materialnej na rzecz powstania. Zrezygnowano także z omówienia relacji pochodzących
z prasy obcojęzycznej. Wymienione wątki wciąż jednak wymagają przebadania 4.
Nie ukazały się jedynie numery z dnia: 27 VII, 10 VIII, 24 VIII, 26 VIII. 31 IX i 26 X z 1794
r.; A Woltanowski, Prasa i pisma periodyczne powstania kościuszkowskiego, Białystok 1984, s. 240.
3
Więcej informacji o języku prasy i jego celach w polskich czasopismach nowożytnych:
W. Pisarek, Język w prasie, w: Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej. Sympozjum Historyków Prasy, Warszawa - Kraków, 6-9 grudnia 1967, red J. Skrzypek, Warszawa
1767, s. 235-254.
4
Wymienione przeze mnie obszary badawcze odnoszące się do treści „Gazety Wolnej Warszawskiej” i „Gazety Rządowej” zaprzeczają opinii wyrażonej przez Władysława Marka Kolasę w artykule poświęconemu stanowi badań nad prasą polską XVIII w., iż praca A. Wolntowskiego
2

214

Jakobini i prasa. …

Od momentu wybuchu rewolucji francuskiej zmieniły się w sposób zasadniczy zadania prasy 5. Dotychczasowa, czysto informacyjna rola gazet zaczęła
ustępować funkcji publicystycznej. Ich głównym zadaniem stało się objaśnianie czytelnikom bieżących wydarzeń oraz kształtowanie ich poglądów politycznych, co często wiązało się z chęcią przekonania ich do programu danego stronnictwa politycznego. W tym samym kierunku rozwijała się polska prasa 6. Radykalizm prasy informacyjnej nie był jednak wyrażany wprost. Znaczenia nie
posiadały komentarze, ale dobór wiadomości i sposób ich podania. „Gazeta
Wolna Warszawska” i „Gazeta Rządowa” rewolucyjny ton zawdzięczały swoim
redaktorom: kapitanowi Antoniemu Lesznowskiemu oraz księdzu Franciszkowi Dmochowskiemu. Szczególną rolę dla prasy powstańczej odegrał wymieniony duchowny, który poza pracą w redakcji sprawował również stanowisko
prezesa Wydziału Instrukcji Narodowej, jednego z resortów Rady Najwyższej
Narodowej odpowiedzialnego za edukację oraz informację.
Rolę obu wyżej wymienionych gazet w komunikacji doby powstania kościuszkowskiego należy rozpatrywać w kilku aspektach. W pierwszej kolejności
to częstotliwość i regularność ich ukazywania się. Zaczęły one dostarczać codziennie nowych informacji, mimo ograniczeń związanych z prowadzonymi
działaniami wojennymi, starając się nadążyć za dynamicznie zmieniającą się
rzeczywistością, a także zaspokoić rosnącą ciekawość czytelników sytuacją insurekcji. Inną istotną kwestią jest zbadanie ich nakładu i zasięgu. Prasa stawała
się masowym medium, powszechnie dostępnym. Jej zadaniem było oddziaływanie na jak najszersze grono odbiorców, a zarazem przekazywanie im coraz
obszerniejszych wiadomości. Czynniki te wpływały bezpośrednio na poziom
kształtowania opinii publicznej przez gazety. Teoretycznie bezstronny przekaz
miał jednak formować konkretny obraz powstania kościuszkowskiego wśród
czytelników. Wpływał na to bliski kontakt prasy z władzami centralnymi, które
były głównym dysponentem informacji. One także częściowo finansowały

Prasa i pisma periodyczne powstania kościuszkowskiego, wyczerpała zagadnienie dotyczące gazet
postania kościuszkowskiego: W. M. Kolasa, Kierunki badań nad prasą polską XVIII stulecia, „Zeszyty Prasoznawcze”, R. 15, nr 1-2, 2012, s. 91.
5
Rewolucja francuska wyznacza początek nowoczesnej prasy także ze względu na wzrost ilości
tytułów oraz różnorodność treściową; I. Próchnicki, Próba periodyzacji historii prasy polskiej,
„Biuletyn Prasoznawczy”, nr 1, 1957, s. 12.
6
K. Drewnoski, Dziennikarstwo polskie za czasów powstania kościuszkowskiego, PH, t. 33, 1936,
s. 190.
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druk i dystrybuowały prasę. W ten sposób propaganda, często radykalna,
za pośrednictwem czasopism i dzienników docierała do licznych czytelników.
Oba omawiane pisma doczekały się w historiografii osobnych opraco7
wań . Ocena ich radykalizmu była jednak różna i wymaga komentarza. Karol
Drewnoski, który jako pierwszy dokonał klasyfikacji prasy insurekcyjnej oba
tytuły przypisał do prasy informacyjnej 8. Prawdą jest, że nie należały one do
skrajnie radykalnego nurtu piśmiennictwa insurekcyjnego. Nie można bowiem
porównywać ich z takimi tytułami chociażby jak „Dziennik Powstania Narodu” czy „Gazeta Obywatelska i Patriotyczna”, także pod względem sposobu
redagowania. Jeśli oba interesujące nas tytuły były bardziej stonowane, to nadrabiały braki w tym względzie swoją powszechnością i poczytnością. Jerzy Łojek pisząc o „Gazecie Wolnej Warszawskiej” podkreślał jej lojalności wobec
władz, wykluczał jednak „jakobinizm” 9. Także Ewa Ziółek uważała, że redakcja wymienionego pisma pozostała umiarkowaną 10. Zupełnie inaczej oceniana
była „Gazeta Rządowa”. Ignacy Próchnicki nie miał wątpliwości na temat jej
radykalności, mimo, że miało ono służyć umiarkowanemu, szlacheckiemu rządowi 11. Natomiast Andrzej Woltanowski nie wymieniał jej jako pierwszego tytuły na rynku pod względem popularności. Widział w tej roli „Gazetę Wolną
Warszawską” 12, nie można jednak zaprzeczyć temu, że „Gazeta Rządowa” cieszyła się lepszą dystrybucją i dostępnością.
Wybuch postania kościuszkowskiego był dla polskiej prasy momentem
przełomowym, gdyż przywracał nie tylko wolność słowa, ale także druku 13.
E. M. Ziółek, „Gazeta Krajowa” – „Gazeta Wolna Warszawska” – „Gazeta Warszawska” w roku
1794, „Roczniki Humanistyczne”, t. 37, z. 2, 1989, s.143 – 166; I. Próchnicki, Gazeta Rządowa
– organ prasowy rewolucji 1794 r. „Prasa współczesna i dawna”, nr 2, 1958, s. 103-130.
8
K. Drewnoski, Dziennikarstwo polskie, s. 190.
9
J. Łojek, Prasa Polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976, s. 53. Ignacy Próchnowski przypisywał redaktorom „Gazety Wolnej Warszawskiej” związki z członkami partii pruskiej z okresu
Sejmu Wielkiego i określał ją mianem umiarkowanej; Próba periodyzacji…, s. 22.
10
E. M. Ziółek, „Gazeta Krajowa”…, s. 151.
11
I. Próchnicki, „Gazeta Rządowa”…, s.129.
12
Andrzej Woltanowski buduję tą opinię odwołując się do tradycji wydawniczej pisma sięgającej
czasów przed powstaniem kościuszkowskim; A. Woltanowski, Prasa i pisma periodyczne…,
s. 172. Zdaniem A. Zachorskiego najbardziej poczytne były bezsprzecznie oba pisma: „Gazeta
Wolna Warszawka” oraz „Gazeta Rządowa”; A. Zachorski, Warszawa w powstaniukościuszkowskim, Warszawa1985, s. 279).
13
Przed Sejmem Wielkim państwo polskie stosowało cenzurę represyjną (odpowiedzialność
prawna przed jurysdykcją marszałkowską za publikowane treści) oraz monopol wydawniczy. Po
uchwaleniu Praw Kardynalnych w 1791 r. wprowadzono wolność druku i zniesiono monopole:
7
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Władze konfederacji targowickiej bowiem w wyraźny sposób ograniczały swobodę prasy. Prawo wydane jeszcze w 1792 r. wprowadzało cenzurę prewencyjną (sczytywanie tekstów, kontrola czcionek drukarskich) i przywracało monopol wydawniczy. Zachowała go „Gazeta Warszawska” Władysława Łukskiny, funkcjonująca w tym czasie pod tytułem „Gazeta Narodowa”. Następnie
przemianowana została przez jej nowego właściciela Tadeusza Włodka na „Kuriera Warszawskiego”. Zakaz publikowania tekstów antytargowickich posłużył
do zamknięcia niewygodnej dla nowych władz „Gazety Narodowej i Obcej”.
Proces wytoczony tej redakcji, skutecznie zastraszył pozostałe. Cenzurę zaostrzono w 1793 r. po procesie sądowym redakcji „Korespondenta Krajowego
i Zagranicznego”. Według „Instrukcji dla drukarzy” 14, zatwierdzeniu cenzury
podlegała całość druku: nie tylko artykuły o tematyce krajowej, ale także fragmenty pochodzące z obcych gazet miały być podawane w formie rękopisów
i pierwszej odbitki drukarskiej. Insurekcja natomiast przekreślała wszystkie te
postanowienia. Na rynek czytelniczy powróciły stare tytuły, równocześnie pojawiło się wiele nowych.
Po wybuchu powstania kościuszkowskiego rynek prasy stał się zupełnie
wolnym. Władze insurekcji nie zastrzegły sobie w żaden sposób kontroli nad
nim. Rada Zastępcza Tymczasowa ustanowiła jedynie podległego sobie intendenta dla nadzoru druków 15. Była to osoba odpowiedzialna za oddawanie do

VL, Kraków 1889, t. 9, s. 204, P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą
drukarską a stosem, Warszawa 1997, s. 73; D. Hombek, Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku
w perspektywie bibliologicznej, Kraków 2001, s. 27-28.
14
Więcej informacji na temat cenzury prasy w okresie rządów targowicy: J. Łojek, Dziennikarze
i prasa w Warszawie w XVIII wieku, Warszawa 1960, s. 175-176; J. Szczepaniec, Utajone publikacje o treściach politycznych w Polsce w dobie Sejmu Wielkiego, w: Piśmiennincwo – system kontroli
– obiegi alternatywne, red. J. Kostecki i A. Brodzka, Warszawa 1992, t. 2, s. 7-9; P. BuchwaldPelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997, s.74-75
83-85; D. Hombek, Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej, Kraków 2001, s. 28-29. Ostatecznie cenzurę oraz monopol potwierdziły Prawa kardynalne uchwalone w 1793 r.; VL, Poznań 1952, t. 10, s. 180.
15
Łapiński przydany do dozorów druków, w: Akty powstania kościuszkowskiego. Protokoły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 1, wyd. J. Askenazy,
W. Drownowski, Kraków 1918, s. 42. Funkcję indendenta sprawował Kazimierz Łapicki;
A. Zachorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowski…, s. 276.
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publikacji uchwał, doniesień i dzienników z obrad Rady oraz za regularne rozsyłanie ich do komisji porządkowych 16. Działania te miały zapobiec pojawianiu się w prasie prywatnej informacji bez wiedzy i pozwolenia władz. Natomiast jedynym elementem cenzury było obwieszczenie skierowane do wydawców, aby zamieszczały sprostowania fałszywych wiadomości o powstaniu pojawiających się w zagranicznych czasopismach, informując zarazem o męstwie
Polaków 17.
W tak sprzyjających warunkach swoją działalność wydawniczą wznowiła
redakcja „Kuriera Warszawskiego”. Jej praca została zawieszona w związku ze
zwycięstwem insurekcji warszawskiej. Ze względów politycznych stolice zmuszony był opuścić skompromitowany współpracą z systemem grodzieńskim
właściciel gazety Tadeusz Włodek. Nieco wcześniej stanowisko redaktora porzucił Joachim Chreptowicz. Ich miejsce zajął, pracujący dla wydawnictwa od
kilku tygodni młody radykał kapitan Antoni Lesznowski 18. Dzięki podjętym
przez niego staraniom gazeta ukazała się ponownie 22 IV 1794 r. Jej powrót
na rynek wydawniczy uzależniony był jednak od pozwolenia Rady Zastępczej
Tymczasowej. Wyraziła na to zgodę jednak pod warunkiem zmiany kojarzącego się z poprzednią władzą tytułu, który od tego momentu brzmiał „Gazeta
Wolna Warszawska”. W pierwszym numerze redakcja oficjalnie oświadczyła
i zaprzysięgła, że pismo stało się wolne „od tyranii, i podłych Autorów przez

O zadaniach urzędu intendenta druku i jego działalności, szerzej A., Woltanowski, Z dziejów
propagandy insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, 1969, nr 9, s. 3233.
17
Obwieszczenie względem Gazet Zagranicznych, Rada Zastępcza pod Naczelnictwem Tadeusza
Kościuszki, „Gazeta Wolna Warszawska”, nr 9, 24 V 1794, s. 121-123.
18
Wcześniejsza literatura wymieniała jako redaktora „Gazety Wolnej Warszawskiej” Franciszka
Dmochowskiego (K. Drewnoski, Dziennikarstwo polskie…, s. 200-201; Dmochowski Franciszek
Ksawery, w: Nowy Korbut, red. T. Mikulski, Warszawa 1964, t. 4, s. 411-412), bądź wraz z nim
Antoniego Lesznowskiego i Franciszka Siarczyńskiego, którzy mieli zastąpić w zupełności Dmochowskiego po jego awansie na stanowisko redaktora „Gazety Rządowej”: Z. Bednarski, Lesznowski Antoni, PSB, t. 17, Wrocław 1972, s. 162. Przyjęcie optyki starszej literatury w tym
temacie oznaczałoby, że obie gazety łączył wspólny redaktor, co niebyło by bez znaczenia dla
omówienia kwestii ich radykalności. Lesznowskiego za jedynego redaktora „Gazety Wolnej
Warszawskiej” uznali A. Woltanowski, (Prasa i pisma periodyczne…, s. 179) oraz J. Łojek (Prasa
polska w latach 1661-1864…, s. 53); E. Ziółek, „Gazeta Krajowa”…, s. 151. Wątpliwości w tym
względzie rozwiewają rachunki i kwity wystawiane na nazwisko Lesznowskiego w związku z jego
działalnością redaktora: H. Oprawko, J. Szczepanowski, Materiały działalności wydawniczej naczelnych władz powstańczych 1794 roku w Warszawie, „Ze skarbca kultury”, z. 16, 1964, s. 228,
282-283.
16

218

Jakobini i prasa. …

nią narzuconych” 19 oraz że będzie publikować artykuły w duchu obywatelskim.
Od tego momentu „Gazeta Wolna Warszawska” ukazywała się niemal
przez całą insurekcję dwa razy w tygodniu, aż do 1 XI 1794 r. Łącznie wydano
55 numerów. Ze względu na zależność gazety od Rady Zastępczej Tymczasowej stała się w krótkim czasie jej nieoficjalnym organem 20. Odmienny pogląd
w tej kwestii posiadał Andrzej Woltanowski, który związki redakcji pisma
z rządem powstańczym, określał jedynie wyjątkowymi 21. Problematykę tą analizował jednak wyłącznie w kontekście funkcjonowania Wydziału Instrukcji
Narodowej. Istnieją jednak przesłanki, które wskazują na zależność „Gazety
Wolnej Warszawskiej” od Rady Zastępczej Tymczasowej. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na układ zamieszczanych w niej artykułów. Każdy egzemplarz „Gazety Wolnej Warszawskiej” składał się z dwóch części: numeru właściwego oraz z „Dodatku” na końcu, którego znajdowały się „Doniesienia”,
tzn. różnego typu ogłoszenia, od reklamowych po decyzje Deputacji Indygacyjnej w późniejszym okresie. Rozpoczynały ją informacje o wydarzeniach
z kraju oraz najważniejsze akty prawne. Stałym elementem, były wieści z frontu
czy listy obywateli skierowane do redakcji. W „Dodatku” umieszczano zazwyczaj sprawozdania z „Czynności Rady” będące wyciągiem z „Dzienników” sesji
Rady Zastępczej Tymczasowej. Pismo uzupełniały przedruki z gazet francuskich, angielskich, austriackich i belgijskich 22. Do 4 numeru „Gazeta” przypominała jednak bardziej dziennik ustaw niż tradycyjną prasę. Dopiero na życzenie Rady Zastępczej Tymczasowej zaczęto zamieszczać także informacje z całego kraju, pomijając lokalne sprawy Warszawy, które miały znajdować się na

J. Zakrzewski, Rada Zastępcza tymczasowa pod Naczelnictwem Tadeusza Kościuszki, „Gazeta
Wolna Warszawska”, nr 1, 26 IV 1794, s. 1; Redaktorom gazety odmienienie tytułu tejże gazety
nakazane, w: Akty powstania kościuszkowskiego…, cz. 1, s. 24-25.
20
K. Drewnoski, Dziennikarstwo polskie…, s. 199. Natomiast Zygmunt Młynarski określa „Gazetę Wolną Warszawską” wprost urzędowym organem Rady Zastępczej Tymczasowej; Zarys historii prasy polskiej, Łódź-Warszawa 1956, cz. 1, s. 27. Według Witolda Giełżyńskiego Rada
korzystała z usług skompromitowanego tytułu z konieczności; Prasa warszawska 1661-1914,
Warszawa 1962, s. 78.
21
A. Woltanowski, Prasa i pisma periodyczne… s.180.
22
Redakcja powoływała się wprost na angielską gazetę „Morning Post”, niderlandzką „Bas Rihn”
i paryskiego „Monitora”. Korzystała także z „Gazety Hamburskiej” i „Gazety Berlińskiej”.
19
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ulicznych obwieszczeniach 23. Rząd powstańczy zamówił także stałą prenumeratę najlepiej wydawanego pisma w Warszawie, którego reputacja zależała od
relacji z władzami. Sytuacja ta uległa zmianie w momencie powołania do życia
Rady Najwyższej Narodowej, która założyła własny organ prasowy w związku
z czym szersza kolportacja „Gazety Wolnej Warszawskiej” nie miała sensu.
Jak już wspomniano, istotne zamiany na rynku wydawniczym nastąpiły
w skutek ustanowienia Rady Najwyższej Narodowej. Powołała ona bowiem
osobną instytucje odpowiedzialną za propagandę – Wydział Instrukcji Narodowej z podległymi mu agendami na szczeblu wojewódzkich i powiatowych
Komisji Porządkowych. Jej prezesem został ksiądz Franciszek Dmochowski.
Zadania Wydziału obejmowały kwestie edukacji i propagandy. Skupiano się
głównie nad „[…] rozszerzeniem ducha narodowego przez gazety i pisma,
przez nauki ludowi dawać się mające […]” 24. Wydział Instrukcji współpracował z Wydziałem Porządku, z którym dzielił wspólny budżet. Resort ten, co
ważne, był odpowiedzialny za kancelarie Rady Najwyższej Narodowej oraz
drukarnie warszawskie 25 wykonujące zlecenia rządowe. Do jego kompetencji
należało także ogłaszanie uchwał i zarządzeń Naczelnika i Rady Najwyższej Narodowej. Podlegała mu również poczta. Ściśle współdziałał z Wydziałem Interesów Zagranicznych na czele z Ignacym Potockim, który udostępniał swoje
archiwum dokumentów dyplomatycznych oraz umożliwiał korzystanie z zagranicznych gazet. Wspólnie z tym działem tworzono równolegle prasę obcojęzyczną 26.
Władze powstania od dłuższego czasu nosiły się z zamiarem wydawania
oficjalnego biuletynu bądź pisma przeznaczonego wyłącznie na użytek rządu.
Już w czerwcu 1794 r. przygotowywano się do druku własnej gazety. Prospekt

„Gazeta Wolna Warszawska”, nr 4, 6 V 1794, s. 45.
Organizacja Rady Najwyższej Narodowej doczesnej dla Polski i Litwy, § III art. 12, pkt. 2,
w: Akty powstania kościuszkowskiego…, cz 1, s. 202-203.
25
Odpowiedzialnym za drukarnie był jakobin ksiądz Józef Meier redaktor radykalnego pisma
„Gazeta Obywatelska i Patriotyczna” oraz „Dziennika Powstania Narodu” prawdopodobnie
współprowadzonego z Franciszkiem Dmochowskim i Hugonem Kołłątajem; Z. Młynarski, Zarys historii prasy, s. 25-26. Witold Giełżyński (Prasa warszawska 1661-1914, Warszawa 1962,
s. 78.) oraz Jerzy Łojek (Prasa polska…, s. 55) redakcje obu gazet przypisują tylko Meierowi.
26
Do obcojęzycznej prasy polskiej redagowanej wspólnie z Wydziałem Interesów zagranicznych
należały: „Journal Historique des Événements qui ont Eu lieu à Varsovie depuis le 17 Avril
1794”, „Biulletin National Hebdomandaire” oraz „Wauschauer Zeitung für Polens freie Bürger”; J. Łojek, Prasa polska…, 55-56.
23
24
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oficjalnego organu prasowego Rady Najwyższej Narodowej „Gazety Rządowej” ukazał się 28 czerwca 27. Jej redaktorem został prezes Wydziału Informacji
Franciszek Dmochowski. W pracy technicznej pomagał mu ksiądz Franciszek
Siarczyński 28. Jej głównym celem było „rozszerzanie ducha Insurekcji”.
W związku z tym obiecywano rzetelność i dokładność w przekazywaniu informacji oraz zadbanie oto „[…] aby Publiczność przez fałszywe wiadomości zwodzoną nie była […]” 29. Choć „Gazeta Rządowa” miała być bezstronnym pismem, już w inwokacji prospektu zdradzała swoje „jakobińskie” poglądy: „[…]
będąc odpowiedzialną Narodowi, chce go mieć Światkiem i Sędzią […]” 30.
Była pierwszą gazetą codzienną, ukazującą się od 1 VII do 3 XI 1794 r. Łącznie
wydano jej 120 numerów. Część z egzemplarzy było rozsyłanych bezpłatnie na
użytek publiczny. „Gazeta Rządowa” w krótkim czasie stała się bardzo popularną i dzięki temu także dochodową. Zamieszczano w niej odezwy naczelnika
w całości lub fragmentach, obwieszczenia Rady Najwyższej Narodowej oraz
Deputacji Centralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, ich czynności, uchwały,
realizacje, wiadomości o ruchach wojsk oraz wyroki Sadów Kryminalnych. Od
21 października pojawiły się na jej łamach również przedruki z obcych gazet
zatytułowane „Wiadomości zagraniczne – obraz stanu Europy”. Informacje
z innych krajów spowodowały też konflikt na tle zawodowym z „Gazetą Wolną
Warszawską” 31.
W związku z działaniami Wydziału Instrukcji oba najważniejsze tytuły
prasowe stolicy zostały wciągnięte do akcji propagandowej zakrojonej na skalę
ogólnokrajową. Jako masowy środek przekazu miały stać się nośnikiem treści
edukacyjnych i propagandowych. Cel takiej edukacji był następujący: „[…]

A. Wolatnaowski, Prasa i pisma periodyczne…, s. 232-235.
Franciszek Siarczyński wymieniany był przez K. Drewnowskiego (Dziennikarstwo polskie…,
s. 200-201) jako jeden z redaktorów nie tylko „Gazety Rządowej”, ale również „Gazety Wolnej
Warszawskiej”. Ostatnią opinię powtórzyła Katarzyna Korzon (Siarczyński Franciszek, PSB,
t. 24, Warszawa 1995-1996, s. 448). W świetle późniejszych ustaleń Andrzeja Woltanowskiego
wydaje się, że odgrywał on jednak dużo mniejszą rolę. Możliwe, że był jedynie redaktorem technicznym; A. Wolatanowski, Prasa i pisma periodyczne…, s. 242.
29
Prospekt Gazety Rządowej, b. d. [28 VI 1794], współwydany z pierwszym numerem „Gazety
Rządowej”, 1 VII 1794, s. 1.
30
Tamże, s. 2.
31
A. Woltanowski, Prasa i pisma periodyczne…, s. 241.
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utworzyć nowe Polaków plemię […]” 32. Wspomagać miano w ten sposób lokalną administracje na poziomie dozorów. Stojący na jego czele dozorca miał
za zadanie informowanie okolicznych wsi o prawie stanowionym przez Naczelnika i Radę Najwyższą Narodową, mediować w sporach pomiędzy chłopami
a szlachtą i czuwać nad lokalnym bezpieczeństwem. Natomiast dzięki staraniom jakobinów otrzymał on pomocnika w postaci tzw. nauczyciela. Ustawa
„Postanowienie dozorów i przepisy dla dozorców i nauczycielów w dozorach”
została zamieszczona 29 lipca na łamach „Gazety Rządowej” 33. Jej kolejne części ukazywały się przez cztery następne dni. Tego samego dnia informacje
o niej podała także „Gazeta Wolna Warszawska”. Nauczyciel miał przede
wszystkim tłumaczyć prawo, wzbudzać cnotę, zachęcać do pracowitości oraz
trzeźwości, utrzymywać stały kontakt z władzami i innymi osobami odpowiedzialnymi za oświecenie ludu. Nauczycielom w realizacji wyznaczonych zadań
miały pomóc dostarczane bezpłatne materiały agitacyjne. Redakcja Dmochowskiego przekazywała codziennie 400 darmowych egzemplarzy swojej gazety do
wszystkich Komisji Porządkowych i Sądów Powiatowych. Były one wystawione do użytku publicznego, a zarazem dzięki swojej warstwie informacyjnej
stały się podstawowym i najbardziej dostępnym kompendium obowiązującego
prawa. Popularyzowano w ten sposób np. „Uniwersał połaniecki”. Wydział
Instrukcji przekonany, że nic lepiej nie zmobilizuje współobywateli, jak dobry
przykład, nakazał Komisjom Porządkowym, aby te przekazywały do redakcji
informacje o lokalnych czynach patriotycznych dokonanych nie z obowiązku,
ale wypływających z cnoty obywateli. W ten sposób na przykład wykreowano
postać Antoniego Wisłockiego odważnego siedemnastolatka, którego postawa
miała służyć za wzór do naśladowania 34.
Edukacja patriotyczna, jeden z najważniejszych obszarów działalności
prasy, miał również swój wymiar polityczny. W tym przypadku należy rozumieć ją jako wyrobienie w czytelnikach odpowiedniej opinii o wydarzeniach
i osobach. Zabiegi poczynione w tym kierunku przez Wydział Instrukcji Narodowej spowodowały, że gazety zaangażowane zostały do działań o realnym
Odezwa Wydziału Instrukcji, względem dawania nauk po Szkołach Narodowych i pensji nauczycieli, „Gazeta Rządowa”, nr 87, 29 IX 1794, s. 331.
33
Postanowienie dozorów i przepisy dla dozorców i nauczycielów w dozorach, „Gazeta Rządowa”,
29 VII 1794, nr 28, s. 111-112.
34
List Imperatorowey z instrukcją do Bühlra, deputowanego przy herszcie rokoszu Targowickiego.
„Gazeta Wolna Warszawska”, nr 41, 13 IX 1794, s. 531.
32
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wydźwięku politycznym. Jedną z takich inicjatyw ze strony resortu było zamieszczenie na łamach „Gazety Rządowej” serii artykułów pod wspólnym tytułem „Ekstrakty z dowodów autentycznych i regestów Moskiewskich, na pensye brane od Moskwy, przez Deputacją Rewizyjną roztrząsanych i pisanych” 35.
Następnie te same teksty przedrukowała „Gazeta Wolna Warszawska”. Nietrudno odgadnąć jaki był ich cel. Miały one uświadomić czytelnikom nie tylko
poziom zepsucia elit politycznych, a także wprost wskazać kogo należy uznać
za zdrajcę ojczyzny, „[…] aby żyjący słuszną odebrali karę, a zmarłych imiona,
których nad grobem, może niektórzy z nas, nie wiedząc o ich niepoczciwości,
zapłakali, przeklęstwu dzisiejszego i następnych pokoleń oddane zostały” 36.
„Ekstrakty…” składały się z wyciągów z dokumentów pochodzących z archiwum ambasady rosyjskiej. Pozostawione przez generała Osipa Ingelströma
akta trafiły do przebadania przez Deputacje Rewizyjną. Ona też udostępniła je
redakcją gazet. Publikacje ekscerptów rozpoczęto od rewersu współpracy z Rosją z września 1767 r. 37 W kolejnych numerach zamieszczono „Wyjątki z kasy
wspólnej, trzech dworów w czasie sejmu delegacyjnego” 38, w których podano
nazwiska z wysokością sum pobranych od rosyjskich ambasadorów (za lata
1773-1775) oraz „Kwity” odebranych łapówek nieżyjącego prymasa kujawskiego Antoniego Ostrogowskiego i Augusta Sułkowskiego 39. Za każdym razem redakcja „Gazety Rządowej” zwracała uwagę na ilość dokumentów oraz
ich autentyczność.
W numerze 53 „Gazety Rządowej” zamieszczono informację na temat
sum jakie miał przyjmować od Rosji król Stanisław August. Wywoła ona burzę
polityczną. Wydział Bezpieczeństwa zakazał zamieszczania kolejnych „Ekstraktów”, a Tadeusz Kościuszko nakazał wstrzymać wysyłkę nieszczęsnego numeru

Extrakty z dowodów autentycznych i regrestów Moskiewskich, na pensye brane od Moskwy, przez
Deputacją Rewyzyną roztrząsanych i spisanych, „Gazeta Rządowa”, nr 52, 13 VIII 1794, s. 209210.
36
Tamże, s. 209.
37
Formuły rewersu na usługi Moskwy w miesiącu wrześniu 1767. Do podpisu Polakom podawana,
„Gazeta Rządowa”, nr 52, 13 VIII 1794, s. 209.
38
Wyjątki z kasy wspólnej, trzech dworów w czasie sejmu delegacyjnego; Stany wydatku z kasy wspólnej, do którey każdy z trzech mnisytóww, od swego dworu fał czerw: złotych 27, 000 co czyni sumę
czerw: zł: 81,000, „Gazeta Rządowa”, nr 53, 25 VIII 1794, s. 212-213.
39
Kwity Antoniego Ostowskiego, Biskupa Kuiawskiego, a potym Ptymasa, na braną pensyą od Moskwy; Kwity Augusta Sułkowskiego na pensyą, częścią przez niego samego, częścią przez Blanka,
w imieniu iego, podpisane, „Gazeta Rządowa”, nr 53, 25 VIII 1794, s. 213.
35
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na prowincję 40. Król przesłał do Rady Najwyższej Narodowej list z wyjaśnieniami, który nakazano opublikować w prasie. Pomimo tego „Gazeta Rządowa”
umyślnie zamieściła zaledwie fragment królewskiego pisma. Pominęła również
rezolucję Rady Najwyższej Narodowej nakazującą publikację monarszych wyjaśnień. Uczyniła to dopiero pod presją władz w 55 numerze gazety 41. Nie było
to zresztą jedynie niedopatrzenie ze strony jego redakcji w stosunku do osoby
władcy 42. W poprzedzającym go sprostowaniu redakcja z zaistniałej sytuacji
tłumaczyła się z jednej strony oczekiwaniami czytelników, z drugiej chęcią pomocy Deputacji Rewizyjnej w realizacji obowiązku upublicznia wyników swojej pracy 43. Zapewniała, że nie miała zamiaru rzucać na kogokolwiek bezpodstawnych oskarżeń. Jednak ironizowano za razem, iż król powinien był wytłumaczyć się przed narodem. „Gazeta Wolna Warszawska” natomiast wypełniając wole władz powstania zamieściła w całości nie tylko „Odezwę Króla Jmść.
do Rady Najwyższey Narodowey” 44, ale także mającą ją poprzedzać rezolucję
Rady. Całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację zrzuciła na „Gazetę Rządową”. Redakcja usprawiedliwiała się, że nie miała świadomości, iż „Ekstrakty”
zostały zamieszczone bez wiedzy i pozwolenia Rady Najwyższej Narodowej.
Mimo zaistniałej sytuacji „Gazeta Rządowa” wraz z „Gazetą Wolną Warszawską” po krótkiej przerwie kontynuowały publikacje „Ekstraktów”. Tym
razem jednak informacje z rosyjskich dokumentów pozyskano z Deputacji Rewizyjnej dzięki uprzejmości prezesa Wydziału Interesów Zagranicznych Ignacego Potockiego. Dotyczyły one tym razem kwitów pieniężnych wystawianych
w końcu lat 70. oraz 80. XVIII w. Redakcja księdza Dmochowskiego zamie-

Z. Góralski, Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej, Warszawa 1988, s. 197.
Oświadczenie króla Jmć, „Gazeta Rządowa”, nr 54, 27 VIII 1794, s. 217.
42
Sprostowania wymagała także wysokość pensji przyznanej królowi przez Wydział Skarbu.
Opiewała ona bowiem na 60 tys. czerwonych złotych, nie zaś jak pierwotnie podała gazeta 600
tys. czerwonych złotych; Sessya Rady Naywyższej Narodowej dnia 28 Sierpnia. Prezydencya Obywatela Józefa Szymanowskiego, Sessya Popołudniowa tegoż dnia. Prezydencya Obywatela Józefa Szymanowskiego, „Gazeta Rządowa”, nr 59, 1 IX 1794, s. 236; „Gazeta Rządowa”, nr 60, 2 IX,
1794, s. 242. O problemie pensji królewskiej więcej: Z. Góralski, Stanisław August…, s. 193194.
43
„Gazeta Rządowa”, nr 54, 27 VIII 1794, s. 216.
44
Odezwa Jmci, do Rady Najwyższej Narodowej, dnia 26 Sier: 1794 Roku, „Dodatek do Gazety
Wolnej Warszawskiej”, nr 37, 30 VIII 1794, s. 490.
40
41

224

Jakobini i prasa. …

ściła wykaz „Kwitów” 31 sierpnia, natomiast „Gazeta Wolna Warszawska” powtórzyła je 9 IX 1794 r. 45 Mimo zapowiedzi kolejnych wypisów była to jednak
ostania tego typu publikacja. Serię kwitów „Gazeta Rządowa” zastąpiła bowiem listem Katarzyny II do Bühlera ukazującym się w numerach 67 i 68 46.
Redakcje gazet zaangażowane były także w działania wymiaru sprawiedliwości. Sądownictwo pozostawało obszarem stałej rywalizacji między radykałami i umiarkowanymi członkami powstania. Prasa stała się więc narzędziem
politycznej walki, o który zabiegały oba stronnictwa. Na łamach interesujących
nas gazet rozegrał się konflikt między Sądem Kryminalnym Wojskowym reprezentowanym przez jakobina Józefa Zajączka a umiarkowanym Wydziałem
Bezpieczeństwa Michała Kochanowskiego. Prezes nowopowstałego sądu w 54
numerze „Gazety Rządowej” zamieścił dwie informacje. Pierwszą była prośba
do Naczelnika o możliwość publikowania raportów z czynności Sądu na łamach „Gazety Rządowej”. Drugą zaś wyjaśnienie, dlaczego Sąd od 21 sierpnia
do 1 września nie był wstanie rozpocząć swojej pracy. Według Zajączka przyczyną było to „[…] iż podawszy do wydziału bezpieczeństwa żądania swoje,
bez których sadu rozpocząć nie można, rezolucji na to doczekać się nie mógł” 47.
Jakiego typu były to „rezolucje” dowiadujemy się z kolejnego numeru „Gazety”, gdzie zamieszczono dokument ustanowienia Sądu przesłany przez Tadeusza Kościuszkę Radzie Najwyższej Narodowej. Na przedstawione zarzuty prezes Wydziału Bezpieczeństwa starał się zmieścić sprostowanie w „Gazecie Rządowej”. Ta jednak odmówiła jego opublikowania. Uczyniła to natomiast „Gazeta Wolna Warszawska”. Prezes Wydziału Bezpieczeństwa w swych wyjaśnieniach ironicznie skomentował zachowanie organu prasowego Wydziału Instrukcji: „Gazeta rządowa zbyt skwapliwa czasem (jak widziemy) a wierna zawsze (jak powiada) czynów rządowych donosicielka, raczy przyłączoną urzędową

Dalszy Ciąg ekstraktu z dowodów autentycznych i z recesów Moskiewskich, na pensye brane od
Moskwy, przez Deputancyąrewizynąroztrząśnionych i spisanych, „Gazeta Rządowa”, nr 58, 31 VIII
1794, s. 234; Dalszy Ciąg ekstraktu z dowodów autentycznych, i z recesów Moskiewskich, na pensye
brane od Moskwy, przez Deputancyą rewizyną roztrząśnionych i spisanych, „Dodatek do Gazety
Wolnej Warszawskiej”, nr 40, 9 IX 1794, s. 526-527.
46
List Imperatorowej z instrukcją do Bühlera, deputowanego przy herszcie rokoszu targowickiego,
„Gazeta Rządowa”, nr 67, 9 IX 1794, s. 269-270; Dalszy ciąg listu List Imperatorowej z instrukcją
do Bühlera, deputowanego przy herszcie rokoszu targowickiego, „Gazeta Rządowa”, nr 68, 10 IX
1794, s. 273-274.
47
Czynności Sądu Kryminanego, „Gazeta Rządowa”, nr 54, 27 VIII 1794, s. 218.
45
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sądowi kryminalnemu wojskowemu odpowiedz, i stosowną do niey Rady naywyższey rezoiucyą w gazecie dzisieyszey publiczności udzielić, tey to publiczności, które ywyroki szanować zawsze należy, ale nigdy pod chwytywać ich się
niegodni” 48. Dalej tłumaczył, czemu nie dostarczono dokumentów, o które
prosił Sąd Wojskowy Kryminalny. Echa tej sprawy pojawiły się jeszcze w „Gazecie Rządowej” w numerze 63, gdzie Sąd Kryminalny kolejny raz zarzucił instytucjom Rady opieszałość uniemożliwiając pracę sądu, a następnie publikację
opisu pierwszego posiedzenia z 1-3 września 49.
Od 5 do 28września w „Gazecie Rządowej” regularnie co tydzień pojawiał
się „Raport Sądu Wojskowego Kryminalnego przesłany Najwyższemu Naczelnikowi” 50. Zamieszczano w nim wyroki posiedzeń Sądu z dni od 1 do 24 września. „Gazeta Wolna Warszawska” nie podjęła się ich przedruku. Poprzestała
na zamieszczaniu wyroków w dziale „Doniesienia” (dotyczące zazwyczaj
oczyszczenia z zarzutów) oraz wyciągów z decyzji Deputacji Indagacyjnej wobec aresztowanych.
Publikacja raportów Sądu Wojskowego Kryminalnego wpisywała się
w dotychczasową działalność informacyjną prasy. Jednym z obowiązków jakie
wyznaczały redakcją władze powstania było donoszenie o działaniach podejmowanych przez wymiar sprawiedliwości. Jak ważną rolę miały one do spełnienia na tym polu prezentuje przykład upublicznionych procesów targowiczan. Na łamach „Gazety Rządowej” opublikowano nie tylko prawo dotyczące
sądzenia przestępstw wobec ojczyny. Obok zamieszczono bowiem imienną listę 11 oskarżonych wraz z ciążącymi na nich zarzutami. Dla zawiadomienia ich
o rozprawie Sąd Najwyższy Kryminalny zamieścił wezwanie w trzech gazetach
w tym w „Gazecie Rządowej” i „Gazecie Wolnej Warszawskiej” oraz rozwiesił
je na rogatkach Warszawy 51. Po zakończeniu procesu opublikowano również

Do Redakcyi gazety wolney Warszawskiej; Kopia biletu do Gazety rządowej, „Gazeta Wolna
Warszawska”, nr 38, 2 IX 1794, s. 502l; Kopia odpowiedzi Sądowi kryminalnemu woyskowemu,,
Gazeta Wolna Warszawska”, nr 38, 2 IX 1794, s. 502.
49
Raport Wojskowego Kryminalnego przesłany Najwyższemu Naczelnikowi „Gazeta Rządowa”,
nr 63, 5IX1794, s. 153-154.
50
Raport Wojskowego Kryminalnego przesłany Najwyższemu Naczelnikowi został zamieszczony
w następujących numerach „Gazety Rządowej”: 67, 71, 73, 76, 83, 86.
51
W. Zakrzewski, Dekret Sadu Naywyższego Kryminalnego, przerw Hersztom rokoszu Targowickiego. Działo się w Warszawie dnia dziewiątego Miesiąca Września, roku tysiąc siemdset dziewięćdziesiątego czwartego. „Gazeta Wolna Warszawska”, nr 45, 9 IX 1794, s. 585-587.
48
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dekret skazujący 52. Jednak nie każdy proces i wyrok był tak satysfakcjonujący
dla „jakobinów”. Wymienione pisma starały się skomentować te decyzje sądów, które ich zadaniem były nie właściwe.
Ze szczególną krytyką prasy spotkała się sprawa biskupa chełmińsko-lubelskiego Wojciecha Skarszewskiego oskarżonego o zbrodnie wobec narodu 53.
Wyrok Sądu Kryminalnego Wojskowego pozbawiał go czci, urzędów, sławy
i życia. Wykonać miano go w przeciągu 24 godzin od momentu zdjęcia ze
skazanego sakry biskupiej. Jednak dzięki wstawiennictwu nuncjusza papieskiego Lorenzo Litty, Tadeusz Kościuszko się zgodził się załagodzić karę Skarszewskiego zamieniając ją na dożywocie. Radykalna prasa nie omieszkała skomentować tego faktu w możliwie dosadny sposób wyrażając niezadowolenie
związane z zmianą pierwotnego wyroku. O decyzji Naczelnika pisały „[…] dekret sprawiedliwy sądu kryminalnego woyskowego, względem X. Skarszewskiego, karę śmierci tylko, na więzienie wieczne przemienił” 54.
Następnie „Gazeta Rządowa” zaraz pod „Uwiadomieniem” o wyroku na
biskupa Skarszewskiego umieściła „Dekret na porucznika Wachowicza” 55 wraz
z „Approbacją” 56 wodza powstania. Oba dokumenty informowały o przestępstwie popełnionym przez wymienionego wojskowego, które polegało na odbyciu z widoczną bronią patrolu po ulicach Warszawy, co zdaniem władz, mogło
wywołać niepokój w stolicy.
Takie zestawienie artykułów zdaje się bardzo cierpko oceniać postawę rewolucyjną samego Kościuszki. Naczelnik okazał się łagodnym dla zdrajcy, bezwzględnym zaś dla mało znaczącego incydentu. Natomiast „Gazeta Wolna
Warszawska” spróbowała odtworzyć proces biskupa. Opis procedury zdjęcia
sakry z Skarszewskiego redakcja zamieściła pomiędzy „Dekretem” a „Uwiadomieniem”. Zbudowana w taki sposób historia niosła ze sobą konkretne przesłanie. Opis przerwanych przygotowań do wyroku wymownie wskazywał jakiego zakończenia sprawy biskupa oczekiwano. Zniesiona przez Naczelnika
W. Zakrzewski, Dekret Sądu Najwyższego Kryminalnego, przeciw Hersztom Rokoszu Targowickiego, „Gazeta Rządowa”, nr 84, 26 IX 1794, s. 336-338.
53
Oskarżenie dotyczyło złamania przysięgi na Konstytucję 3 Maja przez przystąpienie do konfederacji targowickiej, uczestnictwo w deputacjach sejmu grodzieńskiego, podpisanie traktatu
rozbiorowego, przyjęcie w związku z tym urzędu konsyliarza i wynagrodzenia.
54
Dekret na Biskupa Skarszewskiego „Gazeta Wolna Warszawska”, nr 42, 16 IX 1794, s. 551;
J. Zajączek, Dekret na Biskupa Skarszewskiego „Gazeta Rządowa”, nr 73, 15 IX 1794, s. 292.
55
Dekret na Porucznika Wachowicza „Gazeta Rządowa”, nr 73, 15 IX 1794, s. 292 -293.
56
Aprobacya, „Gazeta Rządowa”, nr 73, 15 IX 1794, s. 293.
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powstania decyzja Sądu Wojskowego Kryminalnego, podważyła autorytet organu, co następnie za skutkowało dymisją składu sędziowskiego.
Redaktorzy, rzadko mieli okazje wyrażać w sposób bezpośredni swoje opinię, gdyż niewiele miejsca zajmował w gazetach komentarz odautorski. Wyjątek w tej kwestii stanowiły relacje z warszawskich samosądów mających miejsce
9 V i 28 VI 1794 r. Pomimo oczekiwań władz, gazety stanęły w obronie ludności stolicy. Prasa stała się rzecznikiem interesu swojego odbiorcy, choć już
wcześniej starała się podkreślić, że była głosem obywateli 57.
Pierwszy samosąd opisała „Gazeta Wolna Warszawska”. W wyraźny sposób ujęła się za ludem warszawskim, starając się usprawiedliwić jego czyny.
Wyroki śmierci były wolą społeczeństwa zaniepokojonego opieszałością wymiaru sprawiedliwości, wobec ewidentnej winy oskarżonych. Proces według
redakcji przeprowadzony został zgodnie z zasadami prawa, ponieważ opierał
się na dowodach materialnych, dawał szanse obrony i spowiedzi. Karę wykonano natomiast publiczne dla przykładu oraz dla zastraszenia zdrajców pozostających na wolności. Wyraźnie podkreślano również pochodzenie stanowe
przestępców: „[…] teraz w Polscze zbrodnie dumnych magnatów nie uydą bezkarnie […]”. Przedstawione przez prasę wydarzenia ściągnęły na nią oskarżenia
o przeinaczanie prawdy, stronniczość, jakobinizm 58.
Inaczej brzmiały słowa Antoniego Lesznowskiego po samosądach
28 czerwca. Tym razem redaktor nie zaryzykował użycia mocniejszych słów.
W numerze 20 „Gazety Wolnej Warszawskiej” upominano lud, aby brzydził
się zbrodnią, by następnie tłumaczyć jego postępowanie potrzebą wyegzekwowania sprawiedliwości jako prawa naturalnego - prawa rewolucji 59. Za przyczynę zamieszek uważano niedoinformowanie ludności w cyrkułach o postanowieniach Rady. Na bohatera krwawych zajść kreowano natomiast Ignacego
Zakrzewskiego, który dzięki własnej odwadze przekonał wzburzony lud do rozejścia się. Redakcja nie była jednak szczera w swym umiarkowanym stanowisku. W numerze 19 (28 czerwca) gazeta 60 ta zamieściła, bowiem dokładny opis
zdrady generała Ignacego Wieniawskiego komendanta Krakowa i kary, jaka go

Prospekt Gazety Rządowej…, s. 2; W. Giełżyński, Prasa warszawska…, s. 83.
A. Trębicki, Opisanie sejmu 1793 r. O rewolucji 1794 r., Warszawa 1967, s. 317.
59
„Gazeta Wolna Warszawska”, nr 20, 1 VII 1794, s. 269-270.
60
Okoliczności wejścia Prusaków do Krakowa, „Gazeta Wolna Warszawska”, nr 19, 28 VI 1794,
s. 254- 256, 261-263.
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spotkała. Tym samym idealnie wpisano się w atmosferę panującą na ulicach
Warszawy. Pełną treść wyroku, na mocy którego oskarżonego skazano na
śmierć, opublikowała jednak dopiero w numerze22 61.
Dużo trudniejsze zadanie 1 lipca stanęło przed „Gazetą Rządową”. Franciszek Dmochowski mimo swoich radykalnych poglądów, musiał trzymać się
oficjalnej linii argumentacji potępiającej terror. Nie bez znaczenia był fakt,
że sam redaktor został oskarżony o podsycanie ludu w czasie zamieszek, przez
co został zmuszony do złożenia dymisji tak ze stanowiska w gazecie, jak
i z prezesury Wydziału Instrukcji Narodowej 62. Po powrocie na stanowisko nie
mógł pozwolić, aby w pierwszym numerze jego wydawnictwa znalazły się zdania poparcia dla przemocy. Mimo to starał się usprawiedliwić postępowanie
ludności Warszawy. Podkreślał słuszność postulatów i opieszałość wymiaru
sprawiedliwości. Tłumaczył, że lud dobry ze swej natury został podjudzony
i sprowokowany w wyniku intryg wywoływanych przez agentów państw zaborczych, którzy usiłowali skłócić wewnętrznie naród, przekupstwem i podszeptem do wystąpień oraz zasiać nieufność wobec rządu. Tak jak „Gazeta
Wolna Warszawska” zwracał uwagę na fakt dezinformacji w cyrkułach miasta.
O skuteczności tej argumentacji świadczy fakt, że Tadeusz Kościuszko pomimo wydania potępiającej samosądy odzewy, za przyczyny wystąpień upatrywał w intrygach osób z zewnątrz i nakazał sądom przyspieszenie procesów targowiczan, zwracając się w stronę jakobińskich postulatów. Wobec takiego obrotu rzeczy, można by zaryzykować stwierdzenie, że prasa, już nie tylko oddziaływała na zwykłych obywateli, ale także na same władze powstania 63.

Krygsrecht na Ignacego Winiawskiego, żywszego komendanta Krakowa, i na Jana Kalka Podpułkownika w obozie pod Pracką Wolą dnia 3. Lipca 1794. z rozkazu Najwyższego Naczelnika ferowany, „Gazeta Wolna Warszawska”, nr 22, 8 VII 1794, s. 299.
62
Po ukazaniu się pierwszego numeru Franciszek Dmochowski za zamieszczenie na pierwszych
stronach artykułu usprawiedliwiającego samosądy z 28 VI1794 r., został zdymisjonowany
z funkcji redaktora „Gazety Rządowej” i prezesa Wydziału Instrukcji Narodowej. Wakujący
urząd miał objąć jego redakcyjny kolega Tadeusz Mostowski, były redaktor „Gazety Narodowej
i Obcej”. Ten jednak odmówił przyjęcia nominacji i porzucił swoje dotychczasowe stanowisko;
J. Skowronek, Tadeusz Mostowski, PSB, t. 22, Warszawa 1975, s. 73-74.
63
Tadeusz Kościuszko Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Nar. do Ludu Warszawskiego, „Gazeta
Rządowa”, nr 1, 1 VII 1794, s. 3-4; Tadeusz Kościuszko Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych, „Gazeta Wolna Warszawska”, nr 20, 1 VII 1794, s. 277-28. Odezwa Tadeusza Kościuszki była interpretowana w literaturze także jako reakcyjna i mająca uchronić wydarzenia
warszawskie od porównania z jakobińskim terrorem; W. Gełżyński, Prasa warszawska…, s. 82.
61
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Omówione powyżej tematy podejmowane przez prasę postania kościuszkowskiego związane z rozgrywkami politycznymi i wymiarem sprawiedliwości,
były szczególnie charakterystyczne dla rewolucyjnej agitacji polskich „jakobinów”. Dążyli oni bowiem do demaskowania zdrajców ojczyny, politycznego
rozliczenia się z osobami związanymi z poprzednim reżimem. W dużej mierze
chciano skompromitować w oczach odbiorców samego Stanisława Augusta.
Z tymi zabiegami związany był postulat o usprawnienie wymiaru sprawiedliwości i społecznej kontroli nad pracami sądów. Powinny być one nie tylko
sprawne, ale także „jakobińskie”. Stąd też poparcie dla Sądu Kryminalnego
Wojskowego. Dyscyplina rewolucyjna w rozliczaniu przeszłości miała obwiązywać wszystkich. Dla tego też akt łaski udzielony przez Tadeusza Kościuszkę
biskupowi Wojciechowi Skarszewskiemu spotkał się z wyraźną krytyką. Na
usprawiedliwienie zasługiwał jedynie zniecierpliwiony opieszałością rządu lud,
popędliwy, ale sprawiedliwy w swoich działaniach.
Badania nad propagandą „jakobińską” powstania kościuszkowskiego na
podstawie prasy informacyjnej nie są łatwe. Nie wyrażają one bowiem wprost
opinii ideologicznych i politycznych tego środowiska. W przypadku omawianych „Gazety Wolnej Warszawskiej” oraz „Gazety Rządowej” mamy do czynienia z publikacją suchych informacji, relacji czy dokumentów. W tym miejscu należałoby zadać sobie pytanie w jaki sposób radykałom udawało się zakomunikować swoje poglądy czytelnikom? Ograniczenia jakie stwarzała redakcja
prasy informacyjnej omijano poprzez manipulację dostępnym materiałem,
a odpowiednia kompozycja wiadomości mogła przedstawić oczekiwany obraz
rzeczywistości. Oczywiście w tym przypadku redaktorzy musieli liczyć na wrażliwość odbiorców i ich spostrzegawczość, a także operować odpowiednio mocnymi faktami, aby czytelnik mógł je zauważyć. W związku z tym często publikowano całą serię artykułów. Działo się to między innymi z powodu niewielkiej objętości arkuszy. Sytuację tę wykorzystywano także, aby wzbudzić zaciekawienie w czytelnikach i zachęcić ich do zapoznania się z kolejnymi częściami
tekstu. Innym razem analizowane gazety zamieszczały cykl korespondujących
ze sobą informacji. Prowadzono w ten sposób dyskusję polityczną nie wychodząc jednak poza ramy oficjalnej poczty. Potrafiono również przekłamywać informacje lub popełniać „czeskie błędy” w istotnych miejscach. Taki sposób
uprawiania propagandy sprawdzał się dużo bardziej niż otwarty komentarz.
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Szczególnie, gdy protekcja rządu starała się wymusić na redakcjach umiarkowany ton publikowanych materiałów, zgodny z oficjalnym kierunkiem politycznym. Twórcy gazet stali zatem przed trudnym wyborem między własnymi
poglądami, a lojalnością wobec władz. Stąd też widoczne, niekonsekwencje
i sprzeczności pomiędzy artykułami i całymi numerami 64. Najbardziej reprezentatywnym przykładem takiego sposobu redagowania tekstów prasowych
były relacje z warszawskich samosądów. Szczerych w poglądach autorów wyrażających poparcie dla uczestników zamieszek, a za razem tonujących opinie
publiczną zgodnie z oczekiwaniem organów rządowych.
Podsumowując należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy wpływ władzy
centralnej ograniczał w istotny sposób radykalizm „Gazety Wolnej Warszawskiej” oraz „Gazety Rządowej”? Nie można zaprzeczyć, że w wyraźny sposób
tonował ich redakcje. Z drugiej strony, to właśnie wsparcie Rady Zastępczej
Tymczasowej czy Rady Najwyższej Narodowej, pozwalało na szeroki kolportaż
„jakobińskiej” prasy i stały dostęp do informacji, także tej tajnej. Żadne inne
radykalne pisma nie mogły pochwalić się ani takim nakładem, ani tak szerokim
oddziaływaniem, a także zmuszone były czerpać wszelkie nowości z oficjalnej
prasy. Także to radykalna wizja polityczna, głównie Wydziału Instrukcji Narodowej i jej prezesa Franciszka Dmochowskiego, w mniejszej lub większej
mierze nadawała ton pozostałym pismom. „Odchylenie w kierunku politycznym”, jak nazwał Karol Drewnowski przemycanie ideologii „jakobińskiej”
przez omawiane gazety, znajdowało liczne grono odbiorców 65. Co jednak charakterystyczne w pierwszej kolejności na doniesienia prasowe reagowały władze
powstania. Czy zatem można byłoby mówić o narodzinach tzw. czwartej władzy? Z pewnością byłaby to nadinterpretacja, ale niewątpliwie gazety stały się
kolejną siłą na arenie politycznej, choć wciąż podległą wydziałowi propagandy.
Otwartą kwestią pozostaje recepcja proponowanej przez radykałów propagandy przez szersze grono czytelników 66. Na znaczenie prasy w komunikacji
w okresie insurekcji 1794 r. wpływ miał wzrost świadomości obywatelskiej,
patriotycznej, ukształtowanej jeszcze w czasie Sejmu Czteroletniego. Podawane

W. Giełżyński, Prasa warszawska…, s. 82.
K. Drewnoski, Dziennikarstwo polskie…, s. 199.
66
O potrzebie przebadania odbioru i recepcji „Gazety Wolnej Warszawskiej” pisał E. M. Ziółek,
Gazeta Krajowa…, s. 166. Nie można mieć jednak wątpliwości, iż ten sam problem dotyczy
„Gazety Rządowej”.
64
65
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przez gazety wydarzenia przestały być informacjami, często jedynie ciekawostkami, z życia dworów, akademii czy sejmików. Powstanie dotykało bezpośrednio całe społeczeństwo, które pożądało bieżących wiadomości o stanie swojego
państwa. Zaspokojenie tej potrzeby gwarantowało popularność. Czytelnicy zaczęli utożsamiać się ze swoimi ulubionymi tytułami. Prasa natomiast występowała w imieniu swoich odbiorców. W czasie powstania kościuszkowskiego na
warszawskim rynku wydawniczym dominowała prasa „jakobińska”. Dla samych radykałów był to bardzo ważny obszar działalności. Tworząc gazety,
kształtowali opinię publiczną zgodnie z przyjętą przez siebie ideologią. Starano
się wpłynąć nie tylko na sposób myślenia odbiorców edukowanych przez nauczycieli i kreować bohaterów, ale także kształtować rzeczywistość polityczną
demaskując i doprowadzając przed oblicze sprawiedliwości zdrajców. Wszystkie czasopisma pozostawały jednak wierne rządowi, z którego decyzjami nie
zawsze się zgadzały. Nad własne poglądy przedkładano bowiem szeroko pojmowany patriotyzm, o czym najlepiej świadczy fragment statusu klubu jakobinów: „Obrona Ojczyzny zawisła na obradach i mocy żelaza, a nie ostrości
języka i pism” 67. Przemożny wpływ na prasę posiadał szczególnie jeden z jakobinów – Franciszek Ksawery Dmochowski. Będąc prezesem Wydziału Instrukcji Narodowej kontrolował przepływ informacji, uzależniając tym samym od
swoich decyzji zawartość innych czasopism. Ponadto posiadając stanowisko redaktora jednej z najbardziej poczytnych gazet okresu insurekcji, tym samym
nadawał ton oficjalnej propagandzie, która dzięki działalności nauczycieli docierała również do zwykłego ludu.

Streszczenie
Prasa powstania kościuszkowskiego znajdowała się pod znaczącym wpływem radykalnego stronnictwa politycznego, określanego przez analogie do francuskiej partii
„jakobinami”. Jego zaangażowanie postanowiły wykorzystać władze insurekcji, powierzając mu prowadzenie oficjalnej propagandy. Temu celowi miały służyć redagowane
właśnie przez radykałów: „Gazeta Wolna Warszawska” oraz „Gazeta Rządowa”, które
stały się najważniejszymi tytułami prasowymi w stolicy. Na ich status wpływ miał wy-

67

Cyt. za W. Tokarz, Klub jakobinów w Warszawie, „Kurier Warszawski”, 22 V 1935, s. 5.
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soki nakład, szeroki kolportaż obejmujący obszar całego kraju oraz częstotliwość. Ukazywały się one co dziennie lub dwa razy w tygodniu przez niemal cały okres powstania
1794 roku. Każda z nich reprezentowała jednak inne środowisko wydawnicze. „Gazeta
Rządowa” Franciszka Dmochowskiego była oficjalnym organem Rady Najwyższej Narodowej, natomiast „Gazeta Wolna Warszawska” Antoniego Lesznowskiego prywatnym. Jednak obie jako masowy środek przekazu służyły rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i propagandowych. Starano się dzięki nim wyrobić w czytelnikach odpowiednią opinię o osobach, czy wydarzeniach, a także kształtować rzeczywistość polityczną. Z tego powodu prasa zaangażowana była w działania wymiaru sprawiedliwości
oraz sprawę samosądów warszawskich z 9 maja i 28 czerwca 1794. Redaktorzy rzadko
jednak mieli okazje wyrażać w sposób bezpośredni swoje opinie. Komentarz odautorski bowiem zajmował niewiele miejsca w ówczesnych gazetach. Ograniczenia jakie
stwarzała redakcja prasy informacyjnej omijano poprzez manipulację dostępnym materiałem informacyjnym. Operując odpowiednio mocnymi faktami jej twórcy liczyli
przede wszystkim na wrażliwość odbiorców i ich spostrzegawczość. Z pewnością jednak dzięki systemowi rozpowszechniania publikowanych w nich wiadomości przez instytucje nauczycieli przy dozorze docierały również do zwykłego odbiorcy z ludu, nadając ton oficjalnej propagandzie insurekcji.
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