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WSTĘP

Na rok 2018 przypadła 400-setna rocznica zakończenia serii 
wojen pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a państwem ro-
syjskim, które w historiografii znane są jako okres dymitriad, lub 

„wielkiej smuty”. Pomimo zdobycia przez Rzeczpospolitą Moskwy nie 
doszło do całkowitego podporządkowania politycznego i religijnego 
państwa carów. Wydarzenia te doprowadziły do objęcia władzy przez 
dynastię Romanowów, która w następnych stuleciach stała się jedną 
z najpotężniejszych w Europie, a Rosja pod ich rządami wkrótce bę-
dzie odgrywać jedną z głównych ról na arenie międzynarodowej. Cza-
sy „wielkiej smuty” były szczególnie ważnym okresem zarówno dla 
Rzeczypospolitej, jak i Moskwy i na trwałe wpisały się w historię naro-
du polskiego jak i rosyjskiego; czego dowodem może być fakt, że jedno 
z najważniejszych świąt Federacji Rosyjskiej przypada w rocznicę kapi-
tulacji polskiej załogi na Kremlu - 7 listopada. Rocznica ta stała się im-
pulsem do powstania niniejszej publikacji, która jest próbą szerokiego 
spojrzenia na stosunki i relację między Rzeczpospolitą i Rosją w okre-
sie nowożytnym; zarówno w aspekcie politycznym, jak i kulturalnym. 

Publikację otwiera praca Anny Podleckiej, która w swoim tekście 
omówiła postać Jana Dymitra Solikowskiego, pełniącego rolę sekreta-
rza królewskiego oraz legata papieskiego. Autorka opisuje jego stosu-
nek do Moskwy oraz koncepcje budowy relacji między Rzeczpospolitą 
a Rosją.

Julia Pomian przedstawiła ceremonię zaślubin Maryny Mnisz-
chówny z carem Dymitrem Iwanowiczem w roku 1605 w świetle źró-
dła drukowanego „Życia Sapiehów” pióra Kazimierza Kognowickiego, 
ponadto autorka zawarła w tekście opis orszaku przyszłego cara i oko-
liczności jego wyjazdu do Moskwy. 
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W kolejnej części publikacji Jacek Szymala zajął się problema-
tyką okresu dymitriad od strony formy sztuki wizualnej, bazując na 
filmach i grach komputerowych uzyskując w ten sposób odmienną od 
tradycyjnej perspektywę historiozoficzną, mocno interdyscyplinarną. 
Dodatkowo autor skłania do refleksji na temat roli historii w rozrywce 
elektronicznej.

 Kolejny tekst, autorstwa Katarzyny Długosz, został poświęcony 
interesującej, lecz zapomnianej poniekąd w polskiej historiografii Aga-
fii Gruszeckiej herbu Lubicz, polskiej szlachciance, która jako żona 
Fiodora III Romanowa zasiadała na carskim tronie w latach 1680-
1691. Autorka skupiła się na analizie działalności polskiej carycy, któ-
ra wpływała na mentalność i obyczajowość ówczesnego społeczeństwa 
rosyjskiego. W celu ujęcia zagadnienia w szerszej perspektywie Kata-
rzyna Długosz dokonała porównania bohaterki swojego tekstu z inny-
mi cudzoziemkami-carycami. 

Artur Grabowski w swoim artykule przeanalizował treść listu 
Katarzyny II Wielkiej do papieża Piusa VI z 1780 r. dotyczącego ob-
sadzenia stanowiska unickiego arcybiskupstwa Połocka. Wymieniona 
korespondencja stała się bazą do odwołań autora, który przedstawił na 
tym. Przykładzie politykę religijną carycy na terenie Rosji.

Emilia Hruszowiec w swojej pracy zajęła się opisem gabine-
tów osobliwości (Kunstkammer), które w trakcie procesu dziejowe-
go przyjmą ostatecznie formę współczesnych nam muzeów, oraz ich 
adaptacją do lokalnych potrzeb, zwyczajów i tradycji na przykładzie 
zbioru Radziwiłłów, oraz cara Rosji Piotra I Wielkiego. Bazę źródłową 
tekstu stanowią spisy inwentarzowe analizowanych gabinetów.

Ostatni tekst w niniejszej publikacji należy do Marty Cękalskiej, 
która przedstawiła okoliczności warszawskiego pogrzebu bratan-
ka ostatniego króla Rzeczypospolitej księcia Józefa Poniatowskiego 
w 1814 r.; w kontekście relacji polskich elit z władzami rosyjskimi.
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Opracowane przez autorów poszczególne zagadnienia pozwolą 
czytelnikowi na wgląd w relacje polsko-rosyjskie z szerszej perspek-
tywy; oraz uzyskać możliwość zrozumienia problematycznych kwestii 
między tymi dwoma narodami. 

Paweł Borowy
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Anna Podlecka 
Uniwersytet w Białymstoku

 Państwo moskiewskie 
w świetle Pamiętnika 

Jana Dymitra Solikowskiego

Jan Dymitr Solikowski urodził się w 1539 r., w Sieradzu, 
w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej, o sympatiach różnowier-
czych. Był najstarszym z siedmiu synów Jana - posesora miejscowe-
go wójtostwa, oraz Zuzanny z Fiszerów. Studiował na Uniwersytecie 
Krakowskim, a następnie za radą Filipa Melanchtona, kontynuował 
edukację w Wittenberdze. Po ukończeniu szkoły wrócił do ojczyzny, 
przeszedł na katolicyzm, przyjął święcenia kapłańskie i pełnił liczne 
funkcje, zarówno o charakterze kościelnym, jak i świeckim. Był se-
kretarzem królewskim, dyplomatą, kanonikiem włocławskim, sando-
mierskim i łęczyckim, legatem papieskim, arcybiskupem lwowskim, 
ale także religijnym polemistą. Posiadał talent literacki i publicystycz-
ny1. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę piśmienniczą: poezje łaciń-
skie o wartości historycznej, dzieła polityczne i historyczne, rozprawy 
polemiczne. Był także sygnatariuszem, autorem lub współautorem 
licznych traktatów i umów międzynarodowych2.

1  B. Kumor, E. Kotarski, Jan Dymitr Solikowski, [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. 40, Warszawa- Kraków 2000, s. 282- 283.
2  H. Sampławski, Jan Dymitr Solikowski. Zaduma w czterechsetlecie śmierci 
(1539- 27 czerwca 1603), „Pismo PG” 2004, nr 6, s. 49.
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Solikowski, choć nieco zapomniany w dzisiejszej historiografii, 
okazuje się być postacią barwną i niezwykle interesującą. Wiele lat 
przebywał w bezpośrednim otoczeniu kolejnych władców Rzeczy-
pospolitej: Zygmunta Augusta, Henryka Walezego, Stefana Batore-
go oraz Zygmunta III Wazy. Na okres jego życia przypadły aż trzy 
bezkrólewia. Uważnie obserwował najważniejsze wydarzenia drugiej 
połowy XVI w. Tym bardziej istotne staje się przybliżenie osoby, 
z pozoru mało znaczącej, jednak w rzeczywistości doskonale rozezna-
nej w sferze polityki i dyplomacji. 

W artykule przedstawiony zostanie stosunek arcybiskupa lwow-
skiego wobec państwa Moskwy. Sąsiada, który przez cały XVI w. był 
sporym wyzwaniem dla Rzeczypospolitej. Podstawę rozważań będzie 
stanowił Pamiętnik Jana Dymitra Solikowskiego3. W oparciu o tą 
lekturę postaramy się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób autor 
postrzega cara i jego poddanych? Czy w swej opinii zachowuje obiek-
tywizm, czy raczej za wszelką cenę broni dobrego imienia ojczyzny, 
idealizując sukcesy rodaków i eksponując wady przeciwnika? 

W przeprowadzeniu dokładnej analizy bardzo pomocna okazuje 
się literatura przedmiotu. Problem relacji Rzeczypospolitej z Moskwą 
w XVI w., wydaje się być dość dobrze omówionym, a na szczególną 
uwagę zasługują prace Henryka Wisnera4 oraz Władysława Andrzeja 
Serczyka5.

Wracając do Pamiętnika, jest to dzieło, które odznacza się dużą 
wartością historyczną, z którego wciąż chętnie korzystają badacze, 
w szczególności zajmujący się kwestią interregnum. Warto w tym miej-
scu zauważyć, iż Solikowski prezentuje stosunkowo niewielki wyci-
nek czasu - około 20 lat. Utwór z pewnością nie pretenduje do miana 

3  J. D. Solikowski, Krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Zygmunta 
Augusta, zmarłego w Knyszynie 1572 w miesiącu lipcu, do r. 1590, Petersburg - 
Mohylew 1855.
4  Por. H. Wisner, Król i car. Rzeczypospolita i Moskwa w XVI i XVII 
wieku, Warszawa 1995.
5  Por. W.A. Serczyk, Iwan IV Groźny, Wrocław 1997.
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kroniki. Jak zauważa Edmund Kotarski, jest to raczej komentarz przy-
pominający dzieła Cezara. Solikowski przedstawia czytelnikowi swoja 
wizję wydarzeń. Przy okazji dokonuje daleko idącej selekcji faktów. 
Skupia się zwłaszcza na wydarzeniach, które eksponują jego osobi-
ste osiągnięcia, bądź ukazują w pozytywnym świetle jego protektora 
biskupa, później prymasa - Stanisława Karnkowskiego6. Głównym 
źródłem, na którym autor oparł swoje dzieło są osobiste wspomnie-
nia, być może jakieś zapiski pamiętnikowe. Jest to relacja naocznego 
świadka i uczestnika wydarzeń. Tekst kończy się na roku 1589, od 
kiedy to Solikowski swoją uwagę zaczął skupiać przede wszystkim na 
archidiecezji lwowskiej oraz na staraniach o owczarnię Chrystusową7.

Pamiętnik rozpoczyna się opisem bardzo ważnego i jednocześnie 
skomplikowanego wydarzenia. W lipcu 1572 r., wraz z bezpotomną 
śmiercią Zygmunta Augusta zakończyło się panowanie dynastii Ja-
giellonów. Mimo usilnych starań, schorowany monarcha nie pozosta-
wił po sobie następcy tronu. Zdezorientowana szlachta po raz pierwszy 
stanęła w obliczu bezkrólewia i konieczności przeprowadzenia wolnej 
elekcji. Interregnum to nie tylko kwestia wybrania nowego monarchy, 
to także problem funkcjonowania państwa bez władcy. Król był me-
diatorem w parlamencie, konkludował obrady, zwoływał sejmiki i sej-
my, powoływał pospolite ruszenie, nominował na urzędy, rozdawał 
królewszczyzny. Ponadto odpowiadał za pokój wewnętrzny i obronę 
granic. Pełnił również ważną funkcję sądowniczą, a jego dwór stanowił 
centrum życia politycznego pomiędzy sejmami8. 

Istotnym problemem po śmierci ostatniego Jagiellona okazała się 
integralność państwa. Zaledwie trzy lata wcześniej zawarto unię lubel-
ską, która miała na celu ściślejsze połączenie Polski z Wielkim Księ-
stwem Litewskim, a także z innymi terenami (między innymi Prusami 

6  E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego, Toruń 1970, 
s. 37- 38.
7  W. Syrokomla, Wstęp, [w:] Krótki pamiętnik…, s. XI.
8  S. Gruszecki, Walka o władzę w Rzeczypospolitej po wygaśnięciu dyna-
stii Jagiellonów (1572- 1573), Warszawa 1969, s. 9.
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Królewskimi). Litwini nie byli zadowoleni ze wszystkich postanowień, 
co mogło stwarzać pewne zagrożenie9. Nowy organizm państwowy 
okazywał się jeszcze tworem niejednolitym, pełnym antagonizmów 
etnicznych, religijnych, społecznych. Targały nim siły odśrodkowe 
z wciąż żywymi partykularyzmami.

Przed najwyższą warstwą społeczną Rzeczypospolitej pojawiły się 
zadania wielkiego formatu. Przede wszystkim należało stworzyć nowy 
sposób wyboru władcy, a więc rozpatrzyć ewentualne kandydatury 
i dalej dokonać samej elekcji. Trzeba było również zapewnić porządek 
wewnętrzny oraz bezpieczeństwo granic10.

W kwietniu 1573 r., na sejmie elekcyjnym przedstawiono kilku 
pretendentów do tronu: arcyksięcia Ernesta Habsburga syna cesarza 
Maksymiliana, Jana III Wazę – króla szwedzkiego, królewicza fran-
cuskiego - Henryka Walezego oraz cara Iwana IV Groźnego i jego 
syna Fiodora. Ostatnie dwie kandydatury zyskały nawet spore popar-
cie wśród średniozamożnej szlachty, która liczyła na trwałe ustabili-
zowanie sytuacji z moskiewskim sąsiadem. Niestety pojawiło się też 
wiele kontrowersji, dotyczących przede wszystkim sposobu rządzenia 
państwem. Despotyczne metody budziły obawy obywateli Rzeczypo-
spolitej, którzy bardzo cenili swą wolność i przywileje11. Ewentualny 
wybór cara bądź carewicza niósł ze sobą również zagrożenie ze strony 
Turcji, która z pewnością sprzeciwiłaby się takiemu rozstrzygnięciu12. 
Jan Dymitr Solikowski dość skrupulatnie opisuje w swym pamiętniku 
okres pierwszego interregnum oraz okoliczności wyboru nowego wład-
cy. Co ciekawe, nie wspomina konkretnie o kandydaturze moskiew-
skiej. Stwierdza za to, że […] znakomitszemy byli Książęta Austrjaccy 
i Francuzcy […], zaś pozostałych określa mianem niezliczonej ciżby 

9  E. Dubas - Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych 
bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998, s. 7 - 8.
10  S. Płaza, Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia, Kraków 
1969, s. 11.
11  W. A. Serczyk, op. cit., s. 130 - 132.
12  H. Wisner, op. cit., s. 22.
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innych kandydatów. Sam zresztą przyznaje się do celowego ich pomi-
nięcia13. Arcybiskup uważał więc, iż tylko arcyksiążę Ernest lub Henryk 
Walezy powinni być brani pod uwagę podczas zbliżającej się elekcji.

Ostatecznie na króla Rzeczypospolitej wybrano francuskiego 
pretendenta. Solikowski niewątpliwie miał duży udział w tym zwy-
cięstwie. Aktywnie wspierał propagandową działalność stronnictwa 
profrancuskiego, które skutecznie przeciągnęło na swoją stronę rzesze 
szlachty. Niestety, mimo pokładanych nadziei, panowanie młodego 
królewicza okazało się wyjątkowo niefortunne. Nocą z 18 na 19 maja 
1574 r., Henryk Walezy potajemnie opuścił nową ojczyznę i nigdy nie 
powrócił. Impulsem do ucieczki władcy była śmierć jego brata - Ka-
rola IX, króla Francji, a co za tym idzie, możliwość objęcia rodzimego 
tronu14.

W czasie drugiego interregnum, ponownie na terenie państwa 
polsko - litewskiego zaczęli pojawiać się posłowie moskiewscy propa-
gujący kandydaturę cara Iwana IV. Jednakże nie zyskała ono wielu 
zwolenników. 12 grudnia 1575 r. nowym władcą Rzeczypospoli-
tej wybrano cesarza Maksymiliana, a dwa dni później przeciwnicy 
opcji prohabsburskiej ogłosili królem Stefana Batorego wojewodę 
siedmiogrodzkiego15.

Po tej podwójnej elekcji, wszystko zależało od tego który z kan-
dydatów wykaże się lepszym refleksem i szybciej dokona aktu koro-
nacji. Co ciekawe, Habsburg pewny swego zwycięstwa zwlekał w tym 
względzie, pomimo, iż jego zwolennicy postulowali jak największy 
pośpiech16.

W lutym 1575 r. Batory przyjął pacta conventa i rozpoczął in-
tensywne przygotowania do wyprawy po koronę Rzeczypospolitej. 
Cesarz Maksymilian II natomiast dyskutował treść pactów conventów 

13 J. D. Solikowski, op. cit., s. 2.
14 R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594 
ksiąg XII, Opole 2015, s. 154.
15 W.A. Serczyk, op. cit., s. 133.
16 V. Bibl, Maksymilian II. Zagadkowy cesarz, Oświęcim 2017, s. 279.
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i zaprzysiągł je dopiero w maju17. Z polecenia Stanisława Karnkow-
skiego arcybiskupa gnieźnieńskiego Solikowski powitał wojewodę 
siedmiogrodzkiego w granicach ojczyzny i odbył z nim rozmowę 
w kwestii wiary. Upewniwszy się o jego przychylności wobec Kościoła 
katolickiego, stał się zdecydowanym zwolennikiem tego kandydata18. 

1 V 1576 r. odbyła się koronacja Anny Jagiellonki oraz Stefana 
Batorego, który został przydany jej na męża19.

Panowanie wojewody siedmiogrodzkiego okazało się bardzo 
burzliwe jeśli chodzi o kontakty z Moskwą. Car Iwan IV Groźny stra-
ciwszy nadzieję na koronę polsko - litewską, nie widział powodów aby 
wstrzymywać swe wojenne zamysły20. Od tego momentu Solikowski 
w swym pamiętniku zaczyna opis burzliwych stosunków z wschodnim 
sąsiadem. Pierwsze uderzenie miało miejsce w czasie, gdy Batory był 
zajęty walką z Gdańskiem o uznanie jego władzy. Wówczas, jak pisze 
Solikowski, Moskwa z ogromnemi siły wtargnęła niespodzianie do In-
flant […] 21. Cara wspierał ożeniony z moskiewską księżniczką - książę 
duński Magnus Choć w rzeczywistości rządził zaledwie kilkoma zam-
kami, szczycił się dumnym tytułem króla Inflant. Przystępując do kon-
fliktu z Rzecząpospolitą liczył na uzyskanie prawa do rządzenia całą 
prowincją jako wasal Iwana IV22. Atak na Inflanty przebiegał w tej sy-
tuacji bardzo sprawnie. Armia cara nie napotykała specjalnego oporu 
i szybko opanowywała kolejne twierdze. Arcybiskup lwowski mocno 
akcentuje przy tym okrucieństwo wojsk moskiewskich i wielki strach 
mieszkańców zdobywanych zamków. Przytacza między innymi dra-
matyczny opis oblężenia Wenden, gdzie nieprzyjaciel […] dopuszczał 

17 M. Markiewicz., Historia Polski 1492 – 1795, Kraków 2007, s. 398.
18 W. Syrokomla, op. cit., s. V.
19 P. Szpaczyński, Anna I Jagiellonka kontra Jan Zamoyski. Kilka uwag 
w sprawie dążeń królowej do zapewnienia ciągłości dynastii Jagiellonów, „Klio. 
Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, t. 28 (1), s. 5.
20 K. Górski, Pierwsza wojna Rzeczypospolitej z Wielkim Księstwem Moskiew-
skim za Batorego, t. 4, Warszawa 1892, s. 92.
21 J. D. Solikowski, op. cit., s. 42.
22 D. Kupisz, Połock 1579, Warszawa 2003, s. 62.
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się wszelkiego rodzaju gwałtów na mieszkańcach. Doszło nawet do tego, 
iż broniący twierdzy (w tym kobiety i dzieci), nie widząc szans na wy-
graną, woleli „szlachetnie umrzeć, niźli żyć z niesławą”. Dlatego też 
jedna 

[…] jedna niewiasta zapaliła proch będący pod pałacem i 
wyniosła w powietrze całą budowę, razem ze wszystkiemi co się 
tam schroniły niewiastami, panami i dziećmi23.

Bezwzględność żołnierzy cara, autor Pamiętnika podkreśla ukazaniem 
zdarzenia, jakie miało miejsce w Wolmarze24. Po wyczerpującej wal-
ce, załoga tej twierdzy zmuszona została do poddania się Magnusowi. 
Rychło zjawiło się tu wojsko cara, dla którego dotychczasowy sojusz-
nik nie wydawał się do końca pewny25. Szlachta inflancka z pokona-
nego miasta i zamku, na rozkaz Iwana IV musiała podjąć tragiczną 
decyzję: opowiedzieć się za Magnusem, bądź za królem polskim. Obie 
grupy zostały ukarane. Pierwszych ścięto, drugich uprowadzono do 
Moskwy. Przytoczone wypadki nie były odosobnionymi, gdyż wedle 
relacji Solikowskiego „Podobnie okrutne wybiegi miały miejsce i po 
innych miastach26. Wydaje się, iż arcybiskup lwowski w swojej opinii 
jest wiarygodny. W podobnym tonie wyraża się Reinhold Heidenstein 
relacjonując omawiane zdarzenia. Również stwierdza, iż car zajmowa-
ne ziemie zrabował i okrutnie splądrował27. 

W dalszej części relacji Solikowski pomija kwestię bardzo trudne-
go położenia Inflant, gdzie moskiewski nieprzyjaciel dokonywał bły-
skawicznego podboju. W tym czasie Stefan Batory starał się pozyskać 
poparcie szlachty i jej zgodę na podatki, dzięki którym udałoby się 
rozbudować siły militarne i lepiej przygotować do wojny28. 

23  J.D. Soliowski, op. cit., s. 43.
24  Ibidem.
25  K. Olejnik, Stefan Batory 1533- 1586, Warszawa 1988, s. 133.
26  J. D. Solikowski, op. cit., s. 43.
27  R. Heidenstein, op. cit., s. 263.
28  K. Olejnik, op. cit., s. 133- 134.
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Kolejnym zdarzeniem przywołanym przez autora Pamiętnika 
jest dopiero zwycięstwo Andrzeja Sapiehy – podczaszego wielkiego li-
tewskiego, nad armią Iwana pod Kiesią. Dowodząc wojskiem polsko 

- litewskim, z pomocą niemiecką i szwedzką, wyruszył on na pomoc 
Wenden. W swym opisie arcybiskup lwowski podkreślił przewagę ro-
daków. Wykazali się oni tak wielką odwagą, że Uciekał nieprzyjaciel 
przez pola a wszędzie rażony usiał niwę swojemi kośćmi…29.

12 grudnia 1577 r. Stefan Batory zakończył konflikt z Gdańskiem 
i mógł poświęcić się w pełni sprawie zatargu z Iwanem IV Groźnym30. 
Wysłał poselstwo do cara, w skład którego weszli: Stanisław Kryski, 
Michał Harabuda, Teodor Skumin. Jan Dymitr Solikowski ocenia tą 
misję jako wyjątkowo trudną. Zostali oni nieludzko przyjęci, groźbą 
i siłą byli zmuszeni do zawarcia trzyletniego przymierza […] 31. Repre-
zentanci Rzeczypospolitej zjawili się w Moskwie w styczniu 1578 r. 
i nie zgodzili się na wykonanie żądań wystosowanych przez cara (rezy-
gnacja z Inflant wraz z Kurlandią, zwrot Kaniowa, Kijowa, Witebska, 
oparcie granicy na Dnieprze). Mimo to zawarto rozejm, który miał 
obowiązywać od 25 marca 1578 r. Niestety okazało się, iż teksty po-
rozumienia, w języku polskim i rosyjskim znacząco różnią się od sie-
bie. W wersji rosyjskiej potwierdzono podległość Inflant Iwanowi IV. 
Nic więc dziwnego, iż posłowie moskiewscy, którzy przybyli wkrótce 
w celu potwierdzenia układu, odjechali z niczym32. Arcybiskup lwow-
ski opisuje, iż Stefan Batory bardzo chłodno przyjął wysłanników cara 
obrażony nieludzkiem przyjęciem swych posłów, zaledwie im pozwolił 
rzecz swoją sprawić33.

W tej sytuacji król rozpoczął przygotowania do wojny. Autor Pa-
miętnika podkreśla, iż nie było to łatwe zadanie:

29 J. D. Solikowski, op. cit., s. 44.
30 K. Górski, op. cit., s. 95.
31 J.D. Solikowski, op. cit., s. 45.
32 H. Wisner, op. cit., s.11.
33 J. D Solikowski, op. cit., s. 46.
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Król oburzony nową pychą nieprzyjaciół, tem szczerzej począł 
przemyśliwać nad wojną Moskiewską. Dla obszerności krajów 
w które zamierzał przenieść działanie wojny, wątpiąc aby takową 
w jednym roku udało się dokonać […] 34. 

Senatorowie nie wyrażali aprobaty dla pomysłu Batorego i wielu 
na wojnę nie chciało przystać35. Już w końcu 1577 r. monarcha w instruk-
cji rozesłanej na sejmiki przedsejmowe, zawarł krytykę rządów cara 
i ostrzegał przed zagrożeniem, które dotyczyło już nie tylko Inflant. 
W niebezpieczeństwie znajdowało się Wilno i ziemie Korony. Sejm 
w końcu uznał konieczność wojny, ustalono też wysokość podatku 
na ten cel. Oczywiście nie był on wystarczający i pozwalał raczej na 
rozpoczęcie walki, a nie na jej dłuższe prowadzenie36. W Pamiętniku 
kwota jaką dysponował w tym momencie król określona jest dosadnie 
jako grosz. Solikowski rozumiał więc trudne położenie Batorego, któ-
ry mimo wszystko przedsięwziął uderzyć na Moskwę37. W tym czasie 
starano się również przeprowadzić reorganizację wojska i skupić się 
na oddziałach piechurów. Powołano tzw. piechotę wybraniecką, która 
miała składać się z ludności miast, miasteczek i wsi królewskich. Na 20 
łanów ziemi uprawnej w królewszczyznach, należało wystawić jednego 
wybrańca38.

W dalszej części relacji Jan Dymitr Solikowski opowiada o przy-
gotowaniach do ataku na Połock. Działania wojenne poprzedzał sejm 
w Grodnie, gdzie król naradzał się z senatem. Tym razem szlachta 
wsparła finansowo przedsięwzięcie, mające na celu poskromienie 
wschodniego sąsiada. Najwyższym wodzem wojsk mianowany zo-
stał wojewoda podolski - Mikołaj Mielecki. Mikołaj Radziwiłł, wo-
jewoda wileński dowodził oddziałami litewskimi, zaś Kasper Bekiesz 
prowadził siły węgierskie. Dodatkowo, gdy rozpoczął się wymarsz 

34 Ibidem, s. 49.
35 Ibidem.
36 H. Wisner, op. cit., s. 12.
37 J. D. Solikowski, op. cit., s. 49.
38 H. Wisner, op. cit., s. 12.
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armii, Batory osobiście stanął na jej czele. Solikowski wyjątkowo po-
zytywnie ocenia fakt, iż Sam Król tak zręcznie szedł z wojenną wypra-
wą…39. Arcybiskup lwowski wspomina także o osobistej zasłudze w 
tychże działaniach. Przede wszystkim służył on wsparciem duchowym 
i modlitwą za pomyślność walczących. I tak w czasie oblężenia Połoc-
ka służba Boża odprawiała się u Polaków: przy Królu, przy Mieleckim 
i u Solikowskiego. Z Królem był Solikowski […] 40. 

W Pamiętniku znajdujemy barwny, szczegółowy opis walk o Po-
łock41. Niewątpliwie dokładność relacji jest wynikiem bezpośredniego 
udziału autora w ukazanych zdarzeniach. Wedle tego przekazu zdoby-
cie twierdzy utrudniała niesprzyjająca pogoda: 

[…] ilekroć do miasta pod zamkiem położonego dano ognia, 
deszcz ulewny gasił pożary, tak, że ciężkie prace naszych były 
udaremnione […] 42. 

Jednakże 

Działa z twierdzy, dniem i nocą strzelające, nieczyniły szwanku 
naszemu obozowi […] 43. 

Starcie zakończyło się zwycięsko dla Rzeczypospolitej. Arcybi-
skup akcentuje honorową postawę Batorego, tak odmienną od wcze-
śniejszego zachowania cara. Polsko - litewski monarcha darował życie 
mieszkańcom Połocka: 

Król tedy z Mieleckim wszystko zabezpieczywszy objęli zamek: 
tłuszczy ludu przebaczono. Wojewodowie i xiążęta Ruscy 
 
 

39 J. D. Solikowski, op. cit., s. 50.
40 Ibidem, s. 51.
41 Ibidem, s. 50 – 52.
42 Ibidem, s. 51.
43 Ibidem.
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z żonami i dziećmi odesłani są do Wilna, ludowi pozwolono iść 
gdzie życzy […] 44. 

Wydaje się, iż dbałość króla o pozytywny stosunek do podbijanej 
ludności nie została przez Solikowskiego wyidealizowana. Już na po-
czątku kampanii połockiej Batory wydał specjalny manifest do wojska, 
zakazujący napaści i grabieży wobec osób zamieszkujących terytorium 
wroga. Zalecenia te nie zawsze były przestrzegane45. Autor Pamiętnika 
wspomina o pewnych wykroczeniach, jakich dopuszczali się żołnie-
rze. Litwini napadali […] i złupili” ludność ze zdobytego Połocka, której 
„król bez gniewu oddalić się pozwolił…46. Natomiast Węgrzy pustoszyli 
i brali łupy z zamku […] zwracając winę na Polaków47. Co ciekawe, Po-
lacy w opinii Solikowskiego, bezwzględnie stosowali do woli władcy48. 

Spod Połocka część armii skierowała się do pobliskiego Sokoła49, 
[…] gdzie jak się rzekło, była cała potęga, wszystek kwiat wojska Wielkie-
go Kniazia […] 50. Pod dowództwem Mieleckiego, oddziały Rzeczypo-
spolitej wkrótce zdobyły i tą twierdzę. Tym razem również bardzo ła-
godnie potraktowano podbity lud. Solikowski przekazuje, że Mielecki 
nie tylko darował im życie, lecz nawet 

Nazajutrz dał ucztę dla znakomitszych jeńców, udarował 
piechotę, a wspaniałością zadziwiwszy więźniów czwartego dnia 
przybył do Króla51.

44 Ibidem, s. 50 - 52.
45 M. Małecki, Życie codzienne wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
podczas Kampanii Moskiewskich w latach 1579- 1582, „Studia Elbląskie” 2017, XVIII, 
s. 186.
46 J. D. Solikowski, op. cit., s. 52.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 W.A. Serczyk, op. cit., s. 138.
50 J. D. Solikowski, op. cit., s. 52.
51 Ibidem, s. 52- 53.
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Kolejny raz Solikowski wspomina o wschodnim sąsiedzie relacjo-
nując walki o Wielkie Łuki. Król osobiście dowodził częścią wojska, 
drugą część powierzył kanclerzowi wielkiemu koronnemu - Janowi 
Zamoyskiemu. W tym starciu Moskwa swoim obyczajem krzepko się 
broniła i wcale nie było łatwo dotrzymać jej kroku. W końcu jednak 
armia Rzeczypospolitej dobywszy ostatnich sił i poraziwszy wielu zdo-
była twierdzę. W niedługim czasie Zamojski zajął Newel, Ostrów 
i Zawołocz. W obliczu klęski, wedle relacji arcybiskupa Wielki Kniaź 
przez posłów i listy starał się króla Stefana odwieść od wojny…. Od tego 
momentu Iwan IV jest przedstawiany w Pamiętniku jako przegrany i 
bezsilny wobec potęgi Batorego, a wręcz załamany zaistniałą sytuacją. 
Kniaź widząc z okna chmury ognia i dymu, ze łzami rzekł: iż mu już 
przychodzi dostać się w moc Króla Stefana […] pisze Solikowski o ca-
rze. Ponad to podkreśla, iż odniesione zwycięstwa przyniosły władcy 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, uznanie i chwałę wśród innych 
narodów52. Z pewnością jest on w swej opinii nieco subiektywny, 
nie można jednak zaprzeczyć, iż przewaga była po stronie państwa 
polsko- litewskiego. 

Oblężenie Pskowa miało uwieńczyć plan odcięcia Inflant od pań-
stwa Iwana Groźnego. Zamysł był znakomity, jednak jego realizacja 
wcale nie taka prosta. Przede wszystkim nie rozpoznano wielkości mia-
sta, okazało się, że jest ono potężniejsze niż przypuszczano. Brakowało 
zaopatrzenia: dział, kul, żywności53. Autor Pamiętnika stwierdza, iż 
Dobywanie Pskowa niedosyt się Królowi szczęściło54. Nie czyni tu jednak 
wyrzutów, ze zrozumieniem wymienia kolejne przyczyny klęski:

Niedostatek prochu, fałszywe doniesienia szpiegów, włażenie po 
drabinach na mury nie w tych miejscach gdzie należało […] 55. 

52 Ibidem, s. 57 - 58.
53 H. Wisner, op. cit., s. 14.
54 J.D. Solikowski, op. cit., s. 59.
55 Ibidem.
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Solikowski dość krótko pisze o przegranej i szybko zaczyna opowiadać 
o zwycięskich walkach w Inflantach. Jednocześnie podkreśla, jak to 
cara złościły sukcesy Rzeczypospolitej: 

Kniaź Moskiewski widząc jako Królowi wojenne szczęście sprzyja, 
a od niego się uchyla, ze złości prawie o niepamięć przyprawiony 
[…] 56. 

Przytacza przy tym opis niezwykle dramatycznego zdarze-
nia. Starszy syn Groźnego, również noszący imię Iwan miał za-
pytać ojca o powody niepowodzenia w wojnie z Batorym. Na to 
moskiewski władca wpadł w szał i w ataku agresji zabił swego na-
stępcę. Śmierć dziecka doprowadziła go do załamania nerwowe-
go57. W rzeczywistości okoliczności tej sytuacji nie są do końca 
znane. Prawdopodobnie przyczyną napaści cara na syna był spór 
o synową Groźnego. Moskiewski władca miał pobić ciężarną kobietę 
i doprowadzić tym samym do poronienia. Syn stanął w obronie żony, 
czym rozwścieczył ojca, który niefortunnie uderzył go swym słynnym 
posochem- laską zakończoną metalową częścią58. Car, gdy spostrzegł, 
jak strasznego czynu się dopuścił, wpadł w wielką rozpacz i Żałując 
tedy swojej zbrodni, zaledwie sam sobie życia nie odjął. Próbował odku-
pić swoją winę szczodrymi darami posłanymi do Grecyi na modlitwę. 
Z drugiej strony koił żal w uciechach świata doczesnego. Wziął sobie 
kolejną żonę, a także oddał się biesiadom i igrzyskom59.

Solikowski ukazuje w tym momencie Stefana Batorego jako wiel-
kiego zwycięzcę – […] tak szczęśliwego bojownika60. W nieco wyideali-
zowanym obrazie jawi się on jako pogromca Moskwy i okrutnego cara. 
Co ważne, bardzo mocno wyeksponowane są sukcesy, a umniejszone, 

56 Ibidem, s. 59 – 60.
57 Ibidem, s. 59 - 60.
58 W.A. Serczyk, op. cit., s. 153.
59 J.D. Solikowski, op. cit., s. 60.
60 Ibidem.



22

Państwo moskiewskie w świetle Pamiętnika Jana Dymitra Solikowskiego

delikatnie przemilczane błędy i uchybienia61. Dobrym przykładem jest 
tu chociażby opis oblężenia Pskowa z 1581 roku, gdzie arcybiskup 
szuka pobocznych przyczyn trudności i kłopotów jakie napotkała ar-
mia Rzeczypospolitej ze zdobyciem miasta. Tadeusz Korzon, zauważa, 
iż duża w tym względzie była mimo wszystko wina samego Batorego, 
który podjął się walki z niedostatecznym zaopatrzeniem. Król miał 
też trudności w sprawnym zbieraniu podatków na wojnę, z powodu 
konfliktów ze szlachtą62.

W świetle Pamiętnika car z wytęsknieniem wyczekiwał zawar-
cia pokoju z Rzeczypospolitą, zmęczony wojną i zdruzgotany klęską 
(Kniaź moskiewski sprzykrzył już wojnę i ciągłym niepowodzeniem). 
W końcu, za pośrednictwem Antoniego Possewina, który miał 
w imieniu papieża prosić Batorego o zakończenie działań wojennych, 

[…] Komisarze tak królewscy jako i od Moskwy wyznaczeni 
szczerze poczęli rokować nad przymierzem doczesnym lub 
wiecznym63.

15 I 1582 r. walczące strony podpisały dziesięcioletni rozejm.  
Od pierwotnie wyznaczonego miejsca rozmów, nazwany będzie on 
rozejmem w Jamie Zapolskim. Na jego mocy Moskwa miała oddać 
zdobycze w Inflantach, nie zgodziła się jednak na potwierdzenie praw 
Rzeczypospolitej do tej części prowincji, którą w toku walk zdobyli 
Szwedzi. Batory zaś zobowiązał się oddać Chołm, Newel, Rżew Pu-
sty, Wielkie Łuki, Zawołocze, zrezygnował też z zamków w okolicy 
Pskowa. We wzajemnych stosunkach Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Korony Polskiej i Państwa Moskiewskiego rozpoczął się okres poko-
ju. Choć należy zaważyć, iż kwestie sporne nie zostały wciąż w pełni 
wyjaśnione64.

61 Ibidem.
62 T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. t. II. Epoka przedrozbiorowa, 
Lwów – Warszawa - Kraków 1923, s. 80 - 81.
63 J. D. Solikowski, op. cit., s. 60.
64 H. Wisner, op. cit., s. 17.
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Tego samego roku zmarł Iwan IV Groźny. Zdaniem Solikowskie-
go przyczynił się do tego głównie jego niewłaściwy tryb życia po tra-
gicznej śmierci syna. Władca […] żal swój w kielichu topił. Mimo tak 
negatywnej postawy starał się odkupić popełnione grzechy rozdając  
[…] znaczne jałmużny swemu duchowieństwu, aby zań Boga prosiło 
[…]65.

Ostatni raz arcybiskup wspomina o Moskwie opisując okoliczno-
ści zgonu Stefana Batorego w grudniu 1586 roku. Król miał planować 
kolejną wyprawę przeciwko wschodniemu sąsiadowi i chociaż nie uzy-
skał w tym względzie poparcia szlachty w Koronie, liczył na pomoc 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz papiestwa66.

W dalszej części relacji, autor skupił się na wypadkach związanych 
z kolejnym bezkrólewiem. Zapewnienie stabilnej sytuacji wewnętrznej 
i sprawa elekcji nowego monarchy okazały się w tym okresie głównym 
problemem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Analiza stanowiska Solikowskiego wobec Moskwy, w świetle jego 
Pamiętnika pokazuje, iż mimo pewnej niechęci wobec wschodniego 
sąsiada, stara się on być w miarę możliwości obiektywny. Bez wąt-
pienia dążył do ukazania Rzeczypospolitej w jak najlepszym świetle. 
Niewygodne kwestie po prostu pomija, bądź też stara się znaleźć lo-
giczne wytłumaczenie dla wszelkich niepowodzeń. Cara przedstawił 
jako okrutnego i bezwzględnego władcę i jest w tym wiele racji, gdyż 
przydomek Groźny nie pojawił się przypadkowo. Nie neguje war-
tości bojowej jego armii. Wręcz przeciwnie: podkreśla skuteczność 
i siłę wroga. W tej perspektywie zwycięstwo okazuje się jeszcze większe. 
Król dał radę nie byle jakiemu przeciwnikowi, lecz postrachowi dotąd 
nieokiełznanemu. Na temat Stefana Batorego wypowiada się wyjątko-
wo pochlebnie. Umniejsza niefortunne posunięcia, wielokrotnie do-
cenia zdolności przywódcze oraz osobiste zaangażowanie w działania 
wojenne. I choć w opisie arcybiskupa zdarzają się nieliczne pomyłki 

65 J.D. Solikowski, op. cit., s. 63.
66 Ibidem, s. 74.
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i uchybienia, podzielam pogląd Władysława Nehringa, iż są one raczej 
wynikiem pewnych luk w pamięci, a nie złej woli autora67.

Kwestia kontaktów Rzeczypospolitej z Moskwą po śmierci Zyg-
munta Augusta i w czasie panowania Stefana Batorego, to temat wciąż 
zachęcający do badań i dyskusji. Artykuł nie pretenduje bynajmniej 
do wyczerpania zagadnienia. Jest raczej luźną refleksją odnośnie po-
strzegania wschodniego sąsiada przez Jana Dymitra Solikowskiego, 
jaka nasuwa się podczas lektury jego Pamiętnika. Bardzo interesujące 
mogłoby być porównanie relacji arcybiskupa z innymi opisami kroni-
karzy ukazujących ten sam moment dziejowy. Mamy tu na myśli cho-
ciażby Reinholda Heidensteina czy Świętosława Orzelskiego. Warto 
także przyjrzeć się pozostałym dziełom arcybiskupa i zastanowić się czy 
stanowisko zaprezentowane w Pamiętniku jest powielane i czy autor 
zmieniał swoje poglądy w tej sprawie.

67 W. Nehring, O historykach polskich XVI wieku, t. III. O życiu i pismach Jana 
Dymitra Solikowskiego, Poznań 1860, s. 100-101.
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StreSzczenie

Państwo moskiewskie w świetle Pamiętnika 
Jana Dymitra Solikowskiego

 Jan Dymitr Solikowski urodził się w 1539 roku, w Sieradzu, 
w rodzinie o sympatiach różnowierczych. Nauki pobierał na Uniwer-
sytecie Krakowskim, a następnie w Wittenberdze. Po powrocie do kra-
ju przeszedł na katolicyzm, przyjął święcenia kapłańskie i pełnił liczne 
funkcje, zarówno o charakterze kościelnym, jak i świeckim. Był sekre-
tarzem królewskim, dyplomatą, kanonikiem włocławskim, sandomier-
skim i łęczyckim, legatem papieskim, arcybiskupem lwowskim, ale 
także religijnym polemistą. Posiadał talent literacki i publicystyczny. 

Solikowski, to bez wątpienia postać bardzo ciekawa, choć dziś 
nieco zapomniana. Większość swego życia przebywał w otoczeniu 
kolejnych władców i z bliska przyglądał się najważniejszym wydarze-
niom burzliwego wieku XVI. W referacie zastanowię się w jaki sposób 
arcybiskup lwowski postrzegał moskiewskiego sąsiada i co miało na 
to wpływ? Czy była to ocena pozytywna? Negatywna? A może jego 
poglądy ulegały zmianom? Za podstawę moich rozważań posłuży pa-
miętnik Solikowskiego: Commentatorius Brevis Rerum Polonicarum A 
morte Sigismundi Augusti poloniae Regis Anno XDLXXII Mense Julio 
Knisini Morti. Jest to niezwykle interesujący, subiektywny opis wyda-
rzeń od śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów do roku 1589. 
Bazując na tej lekturze postaram się też odpowiedzieć na pytanie: czy 
Solikowski posiadał określoną koncepcję budowania relacji Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów z Moskwą? I czy jego wizja była w jakiś 
sposób realizowana?
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Zaślubiny Maryny Mniszkówny 
z carem Dymitrem Iwanowiczem 

w świetle „Życia Sapiehów” 
Kazimierza Kognowickiego

 Relacji panujące między Rzeczpospolitą a Rosją w pierwszych 
dwóch dekadach XVII wieku z pewnością nie można scharakteryzo-
wać jako czasu spokojnej dyplomacji. Ingerencja króla Zygmunta III 
Wazy w sprawy rosyjskiego tronu poprzedzona olbrzymim zaangażo-
waniem magnaterii w kwestie dynastyczne rozpoczęła burzliwy okres 
określany mianem dymitriad, budzący do dziś ogromne zainteresowa-
nie historyków, mimo wydanych edycji źródłowych oraz opracowań 
na niniejszy temat. Dzieje siedemnastowiecznych relacji polsko - rosyj-
skich skłaniały do refleksji takich autorów, jak Aleksander Hirshberg 
Wieczesław Kozlakow, Andrzej Andrusiewicz, Jerema Maciszewski 
oraz Danuta Czerska1.

Kiedy na tronie moskiewskim w 1598 r. zasiadł Borys Godunow 
sytuacja w Rosji ulegała stałemu pogorszeniu. Arystokracja otwarcie 

1 A. Hirshberg, Dymitr Samozwaniec, Lwów 1898; A. Hirshberg, Maryna 
Mniszchówna, Lwów 1927; D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wrocław 1995; A. An-
drusiewicz, Dzieje Dymitriad 1602-1614 t. I-II, Warszawa, 1990; A. Andrusiewicz, 
Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999; A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec i Mary-
na Mniszech, Warszawa 2009; W. Kozlakow, Maryna Mniszech, Warszawa 2011.
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wyrażała swoje niezadowolenie z wyboru na cara człowieka nie bę-
dącego księciem krwi, a całe społeczeństwo cierpiało z powodu klęsk 
elementarnych targających krajem. Godunow, wywodzący się z ni-
skiego rodu, jednak obdarzony zdolnościami oraz sprytem był bra-
tem carowej, dzięki temu miał ułatwiony kontakt z carem2. Nastroje 
niepokoju wzmagały teorie dotyczące śmierci Dymitra oraz Fiodo-
ra, synów Iwana IV Groźnego3. Winą za ich śmierć obarczano Go-
dunowa. Oskarżano go, ponieważ Dymitr, będąc dzieckiem pod-
czas zabawy miał niefortunnie upaść na nóż, co spowodowało jego 
śmierć. W przypadku Fiodora oskarżenia opierano na zaburzeniach 
natury psychicznej władcy, który przez swój religijny fanatyzm nie był 
w stanie sprawować władzy, ostatecznie przekazując ją w ręce Borysa 
Godunowa w 1587r. Obarczając go winą za śmierć dziedziców tronu, 
przejęcie władzy w kraju tłumaczono również klęski nieurodzaju, jakie 
spadały na Rosje. Brak klarowności związanych z przejęciem tronu 
przez Godunowa sprawiał, że dla wielu poddanych problemy gospo-
darcze były karą boską za naruszenie starego porządku4. 

W czasie, gdy Rosja była targana tak wieloma problemami natury 
społecznej, politycznej i ekonomicznej na kresach Rzecz-pospolitej 
pojawił się człowiek podający się za cudownie ocalałego Dymitra 
Iwanowicza. Swoją historię oparł na fakcie, iż jego matka przewidziała 
spisek Godunowa i uchroniła go przed śmiercią. Do Rzeczpospolitej 
przybył w poszukiwaniu protekcji i w czasie swojej wędrówki trafił 
na dwór wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha. Jego apa-
rycje, która pozwalała na uznanie go za Dymitra opisano w tomie 
II Życia Sapiehow y listach od monarchow, księżat y różnych panujących 
do tychże pisanych, poświęconemu życiu Jana Piotra Sapiehy:

2 J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618. Opinie i stanowiska szlachty 
polskiej, Warszawa 1968.
3 S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych 
i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 
1606, Warszawa 2006, s. 7-8
4 S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej…, s. 8
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 Oprócz powierzchownych znaków, które miał Dymitr Iwanowicz 
z przyrodzenia, jako to na twarzy brodawkę, ramie jedne wyższe 
od drugiego, wzrost, postać, i ułożenie twarzy takie, że nie tylko 
każdy, kto widział Dymitra na Uhlecu, a nawet Marta, czyli 
według Hoduna Marya Matka rodzona prawdziwego Dymitra, 
uznała tego człowieka za syna własnego […]5. 

Warto przytoczyć jeszcze jeden cytat opisujący Dymitra w dziele 
Kognowickiego: 

[…] miał ieszcze ten Dymitr Iwanowicz przymioty na Duszy 
i sercu swoim takie, iakie przystoją Mężowi do Rządu i do Korony 
urodzonemu i iakie były powodem Iwanowi Wasilewiczowi 
Oycu, że Dymitra Syna dla rostropności i przymiotowi 
naypodobniejszemu do rządów za życia ieszcze swego następcą po 
sobie naznaczył, i dawał mu na Zamku Uhleckim stosowne do 
zamiarów swych wychowanie6. 

Przybycie Dymitra do Mniszcha i początkowy okres działań sa-
mozwańca relacjonował Stanisław Żółkiewski w swym dziele Początek 
i progres wojny moskiewskiej: 

Który dla ambicyji i chciwości swojej, Moskwicina […] podjął 
się forytować, prowadzić na państwo moskiewskie przez 
pochlebstwa i obleśności, którymi samymi valebat. Za pomocą 
powinnego swego, księdza Bernata Maciejowskiego, biskupa 
krakowskiego i kardynała, który natenczas miał wielką powagę 
u króla jegomości, do tego przywiódł, że non obscure tej sprawie 
król jegomość faworyzował, jakoby przez szpary na to patrząc, 
przeciwko zdaniu wielu przednich senatorów, którym się to 
bardzo nie podobało. Doszło się do tego dowodnie, widział 
i sam pan wojewoda sandomirski, że ten szalbierz nie jest Dymitr.  
 
 

5 K. Kognowicki, Życia Sapiehow y listy od monarchów, książąt y różnych 
panujących do tychże pisane, t. II, Warszawa 1791, s. 43.
6 Ibidem, s. 43-44.
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Przecie jednak zaślepiony chciwością i pychą, upornie popierał 
tego przedsięwzięcia. Działo się to roku 1604”7.

Rozważania na temat pochodzenia Dymitra i tego czy rzeczywi-
ście wierzono w przedstawianą przez niego historię są liczne, jednak 
nie one stanowią podstawę niniejszych rozważań. Wartym podkreśle-
nia pozostaje jednak wpływ Dymitra na decyzję o ingerencji w we-
wnętrzne sprawy Rosji. Poparcie, jakie otrzymał Samozwaniec wiązało 
się z różnymi aspektami - chęcią wzbogacenia się podczas wyprawy, 
chęcią zwiększenia swoich wpływów politycznych czy też chęcią pod-
niesienia swojej pozycji społecznej. W każdym z wymienionych przy-
padków jednak domniemane pochodzenie Dymitra miało pozytywny 
wpływ i dodatkowo motywowało do ingerencji. Poparcie, zarówno 
po stronie polskiej, jak i rosyjskiej, skutkowało przejęciem tronu po 
niespodziewanie zmarłym Borysie Godunowie i koronacją na cara. 
Koronacja, która wiązała się z wieloma konfliktami interesów różnego 
formatu, niosła za sobą również konieczność zaślubin władcy. Kan-
dydatką była nastoletnia (piętnastoletnia lub szesnastoletnia) Maryna 
Mniszkówna, córka najbardziej zaangażowanego protektora Dymitra. 
Przyszła żona cara przyszła na świat w 1588 lub 1589r. jako jedno 
z dziesięciorga dzieci wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha 
oraz Jadwigi z Tarłów, której ojciec piastował stanowisko chorążego 
sandomierskiego. O jej młodości przed ślubem nie pozostało zbyt wie-
le informacji. Pewnym jest, że otrzymała wykształcenie pozwalające 
jej na naukę czytania oraz pisania. O innych umiejętnościach niewiele 
wiadomo, można jednak zakładać, że otrzymała typowe wychowa-
nie dobrze urodzonej panny. Wychowywana była w rodzinie bardzo 
religijnej, jedna z jej starszych sióstr wstąpiła do klasztoru Karmeli- 
 
 

7 S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, oprac. J. Maciszewski, 
Warszawa 1966, s. 93.
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tanek, a nad wykształceniem Maryny czuwali bernardyni, z zakonu 
w Samborze8.

Wygląd Maryny można odtwarzać na podstawie zachowanych 
portretów, do których pozowała ubrana w bardzo bogaty sposób, 
z dużą ilością biżuterii i ówcześnie modną kryzą w stylu hiszpańskim. 
Jej uroda była przedstawiana w podobny sposób - wysokie czoło 
o wypukłym kształcie, wąskie usta, długi nos, twarz zwężająca się ku 
dołowi, gubiąc przy tym równość owalu. Odznaczała się jednak niskim 
wzrostem, co według Konrada Bussowa pozwoliło jej na schronienie 
w połach sukni swojej ochmistrzyni w sytuacji zagrożenia ze strony 
spiskowców9. 

Spojrzenie na wybór Maryny pokazuje fragment cytowanego już 
dzieła Życia Sapiehów…:

 Dymitr wysyłając po Marynę krom małżeństwa, szukał 
z Krolem i Rzecząpospolitą Polską przymierza, w celu zrobienia 
z Monarchami Chrześciańskiemi ligi przeciwko Poganom. Serce 
Dymitra nie tak miłością oblubienicy zaięte, iak raczey gorliwością 
rozszerzenia w pośrzod Narodów Chwały Chrześciaństwa […]10. 

Niniejszy cytat świadczy o tym, iż wybór Maryny powodowany 
był motywami politycznymi, odrzucając teorię o wielkiej miłości przy-
szłego cara do poznanej u swojego protektora panny. W swoich rozwa-
żaniach nad powodami zawarcia małżeństwa przez Marynę i Dymitra 
Aleksander Hirshberg twierdził co następuje: 

Głównym czynnikiem w tych wypadkach były tajne zabiegi 
Jerzego Mniszcha, rola zaś jego córki Maryny więcej bierna niż 
czynna; była ona niemal ofiarą ambitnych zachcianek ojca i swej 
własnej dumy szalonej11. 

8 W. Kozlakow, op. cit., s. 12
9 A. Hirshberg, op. cit., s. 19
10 K. Kognowicki, op. cit., s. 55. 
11 W. Kozlakow, op.cit., s. 11.
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Biorąc pod uwagę czynniki takie jak jej młody wiek i rolę kobiet 
w ówczesnym społeczeństwie wydaje się to najbardziej prawdopodob-
nym uzasadnieniem motywacji stojących za panną młodą i jej rodziną. 

Od momentu wstąpienia Dymitra na tron rozpoczęło się 
wyczekiwanie na zaślubiny carskiej pary. Towarzyszyły temu jednak 
liczne plotki, które miały na celu zdyskredytowanie cara i wyrobienie 
negatywnej opinii na temat Maryny, będącej katoliczką. Usposobienie 
cara sprawiało ku temu dodatkowe możliwości, gdyż uznawany był za 
człowieka rozpustnego, utrzymującego na swoim dworze trzydzieści 
nałożnic. Wśród nich znajdowała się siostra zamordowanego cara 
Fiodora II Borysowicza, Ksenia. Jej obecność nie umknęła uwadze 
opinii publicznej i informacje na jej temat dotarły również do Jerzego 
Mniszcha. Jego listy kierowane do cara oraz względy polityczne 
sprawiły, że w listopadzie 1605 r. Ksenię przystrzyżono i skierowano 
do zakonu, nadając jej imię Olga12.

Carskie poselstwo do Krakowa przybyło 9 listopada 1605 r.13  
W jego skład wchodzili doradcy cara, stanowiąc imponujący orszak 
liczący 350 koni. Zanim doszło do ceremonii zaślubin Stanisław Słoń-
ski, polski doradca cara udał się na audiencje do króla Zygmunta III, 
aby wymienić podarki i przekazać carskie listy. Car Dymitr w dalszym 
ciągu zapewniał o swojej przyjaźni i snuł wielkie plany budowy mocar-
stwa. Pochylając się nad sytuacją wewnętrzną w Rosji, nękanej klęska-
mi głodu oraz brakiem równowagi politycznej, plany cara wydają się 
wielce optymistyczne i zakrawają o miano nierealnych.

Ceremonia ślubna w obrządku rzymskokatolickim, która miała 
miejsce w Krakowie w 29 listopada 1605r. była ceremonią per pro-
curam,14 gdzie cara reprezentował Afanasij Własjew, odprawioną zaś 
przez księdza Bernarda Maciejowskiego oraz nuncjusza Klaudiuszem 

12 A. Andrusiewicz, op. cit., s. 286.
13 A. Hirshberg, op.cit. s. 24.
14 Per procuram - ślub, w którym jedną ze stron zastępuje upoważniona do 
tego osoba. Ceremonie tego typu dozwolone były wśród wyznawców wiary katolickiej, 
jednak niedozwolone były dla wyznawców prawosławia.
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Rangonim15. Uroczystość odbyła się przy obecności króla Zygmun-
ta III oraz królewicza Władysława16. Miejsce, w którym miał miej-
sce ślub, również nie było przypadkowe - wybrano do tego kamienicę 
księdza Firleja, jednego z krewnych Mniszchów. Znajdowała się ona 
w centrum Krakowa, co dodawało dodatkowej rangi zaślubinom. Na 
wybór lokalizacji olbrzymi wpływ miały kwestię wyznaniowe przy-
szłych małżonków, dlatego odrzucono możliwość zaślubin w kościele 
Mariackim17. 

Ceremoniał związany z ich przybyciem opisywano w niniejszy 
sposób: 

Król wszedłszy do Pokoiu, w którym ślub miał być dawany, usiadł, 
a Królewic Władysław podle niego stanął. Poseł przyszedłszy 
do nagotowanego mieysca ślubnego, czołem Królowi uderzył, 
Król ani się ruszył, maiąc czapką głowę nakrytą, zaczym Poseł 
przystępował do całowania ręki Królewskiey i iego słudzy; 
a Królewic przed każdym czapkę zdeymował18. 

Pannę młodą do ślubu prowadził wojewoda łęczycki Stanisław 
Muński oraz kasztelan oleśnicki. Carowa ubrana była w 

białą szatę Altembasową bardzo kosztowną, która perłami 
i kamieniami drogiemi była aftowana, korona na iey głowie 
z kamienmi bardzo kosztownemi, od którey po warkoczach długo 
puszczone z pereł i kamieni splatane wisiały pasma19. 

Wygląd panny młodej wzbudził niezwykłe emocje, czego wyraz daje 
cytat z listu Neriego Ginaldiego kierowanego do księcia Toskanii: 

15 W. Kozlakow, op.cit., s. 54. Warto również dodać, iż datacja dni zaślubin 
zmienia się ze względu na zastosowany kalendarz. Według kalendarza gregoriańskiego, 
użytego również w opracowaniu W. Kozlakowa zaślubiny miały miejsce nie 29 a 22 
listopada 1605 r.
16 K. Kognowicki, op.cit., s. 93.
17 W. Kozlakow, op.cit., s. 55.
18 I. K. Kognowicki, op.cit., s. 93. 
19 Ibidem, s. 93-94.
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księżniczka Mniszchówna była przyodziana w drogie 
kamienie, jakich, śmiało mogę powiedzieć, nigdy nie 
widziałem; ale najbardziej zachwycały nitki pereł wplecione 
w rozpuszczone warkocze księżniczki […] układały się one 
w koronę na jej ślicznej główce20. 

Miejsce u boku panny młodej zajmowała Anna Wazówna, siostra kró-
la oraz damy jej fraucymeru. 

Samą uroczystość w imieniu pana młodego rozpoczął poseł 
Własjew, prosząc o błogosławieństwo. Na słowa carskiego posłańca 
odpowiadał Lew Sapieha, wróżąc Dymitrowi wielką karierę, 
wychwalając jego kraj i samą Marynę, jako idealną kandydatkę na żonę 
władcy Rosji. Jako kolejny zabrał głos wojewoda łęczycki Stanisław 
Miński, zachwalając zarówno króla Zygmunta, jak i cara Dymitra 
a także szlachetnie urodzoną pannę oraz jej ojca, który w swej szlachet-
ności pomógł Dymitrowi stać się carem. 

Główną oracją w tej części zaślubin była ta autorstwa kapłana, 
Bernarda Maciejowskiego, gdzie zachwalał cara jako dobrotliwego 
i bogobojnego. Nawoływał również do duchowieństwa Rzeczy-
pospolitej, aby poparły nowego cara - tego, który obiecał dążyć do sca-
lenia obu Kościołów. Podkreślano również wielką rolę zaślubin jako 
aktu przyjaźni między państwami oraz wykazywał możliwości płynące 
z sąsiedzkiej przyjaźni. 

Zakończenie części poświęconej na oracje było trudnym 
momentem, zważywszy na różnice wyznaniowe - podczas hymnu Veni 
Creator katolicy uklękli, w pozycji stojącej pozostała Anna, będąca pro-
testantką i prawosławny poseł cara. Sytuacje ślubu per procuram przy-
równano do przypowieści biblijnych: 

20 W. Kozlakow, op.cit., s. 56.
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[…] do Posła zaś zastosował podobieństwo także z Pisma S. Że 
iak Abram posłał był Synowi swemu do po żonę w obcy kray, tak 
dziś Kniaź ciebie Podskarbiego swego… 21.

Dalszą część zaślubin można doskonale przedstawił w swym dzie-
le Kognowicki: 

Po tym ślub dawał, między innemi, kiedy Kardynał Posła pytał, 
ieśli Car wielki nie ślubował komu innemu, odpowiedział: a szto 
ia wiedaiet, nie zlecił mi nic o tym; aż gdy potym od tych, którzy 
go asystowali, był napomniany powiedział: że koliby on ślubował 
tedyby mnie tu niesłał.

Porozumienia między stronami wynikało z różnych założeń o ślubie - 
Własjew starał się ograniczyć do minimum w przekonaniu, że właściwy 
ślub odbędzie się dopiero w Moskwie, wraz z koronacją. Po złożeniu 
ślubów doszło do wymiany obrączek, gdzie to kardynał nałożył pannie 
młodą właściwy jej pierścień. W przypadku pierścienia dla pana mło-
dego został on schowany do dedykowanego mu pudełka tak, by dłoń 
posła nie miała z nią kontaktu. Kolejnym elementem niezbędnym do 
przypieczętowania aktu małżeństwa było złączenie dłoni okrytą stułą 
kapłańską, z czym poseł miał pewien problem

 […] rękę swą obwinął, żeby się nie dotknął gołą ręką ręki 
Panieńskiey, i tak te ceremonie odprawować chciał, czego mu 
niedopuszczono, musiał dać rękę swą imieniem Pana swego 
wielkiego Kniazia Moskiewskiego […]22. 

Podczas tej części zaślubin król Zygmunt III stał u boku duchownego.
Uroczystości weselne były niezwykle szykowne oraz cieszyły się 

szerokim zainteresowaniem w kraju. Podczas zabawy weselnej panna 
młoda siedziała po prawej stronie króla, naprzeciwko królewicza 

21 K. Kognowicki, op.cit., s. 96.
22 Ibidem, s. 97.
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Władysława, co było dodatkowym zaszczytem. 

Po upominkach posadzono Carową do stołu w róg prawy, która 
gdy siadała, Król się podniósł, czapkę ruszył, po lewey stronie 
usiadła Królewna przy Carowy, Poseł podle Carowy niżey usiadł, 
a Królewic podle Królewny takoż niżey przeciw Posłowi, Gdy 
Poseł siadł Król się nie ruszył […]23.

Opisanego schematu używano również podczas podawania dań, czy 
przy myciu rąk. 

Zanim jednak caryca zajęła swoje uprzywilejowane miejsce zo-
stały wręczone jej podarunki, które były niezwykle ważnym punktem 
zaślubin, świadcząc o zamożności pana młodego. Cara, na podstawie 
darów jakie przekazał swojej małżonce sławiono w wierszach jako 
niezwykle majętnego, co dodatkowo zainteresowało społeczeńst-
wo i stanowiło fundament do wojny zaborczej. Niniejsza opowieść 
o wielkich skarbach w Moskwie bardzo szybko znalazła swoje realne 
odzwierciedlenie w orszakach zarówno Maryny, jak i jej ojca, liczących 
ponad trzy tysiące osób pragnących poprawienia swojej sytuacji ma-
terialnej i pozycji społecznej. Osoby zainteresowane pracą na dworze 
oraz w armii widziały swoją szanse w nieufnym stanowisku cara wobec 
Rosjan. Warto także podkreślić, że Dymitr zdecydowanie wolał Pola-
ków w roli swoich współpracowników. Ponadto kupcy oraz rzemieśl-
nicy widzieli swoje szanse w otwierającym się dla nich obcym a według 
plotki, słynącym z bogactw rynku24.

Wracając jednak do samej ceremonii ślubnej warto przytoczyć 
wydarzenia mające miejsce podczas uczty. W trakcie uczty król Zyg-
munt III zaobserwował, iż carski poseł nie ucztuje razem z pozostałymi 
weselnikami, co wzbudziło ciekawość. Jego odpowiedzią była obser-
wacja, iż nie godzi się jeść chłopu z monarchami. Ponaglony do uczto-
wania jako, iż był wysłannikiem swojego pana, którego osobę na sobie 

23 Ibidem, s. 98.
24 S. Niemojewski, op.cit., s. 12.
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nosi, odpowiedział:

Dziękuje Królowi Jmci iż mnie Imieniem Pana mego częstuje, 
proszę jednak, abym stołu tak wielkiego Monarchy Króla Polskiego, 
i Królewny Szewdziey nie iadł […]25. 

Obowiązkowym elementem uczty były toasty, które wznoszono 
za zdrowie i pomyślność młodej pary. W tym przypadku poseł, we-
dług relacji zawartej w przytaczanym źródle, brał udział w biesiadzie, 
jednak w sposób zdecydowanie umiarkowany: 

[…] a gdy za zdrowie Cara albo Carowy Jeymci pito, wstał 
z stołka swego i upadł iako sługa u nog, przestrzegał też swego 
z pilnością, żeby się swoią suknią Carowey szaty niedotkął, 
nawet do stołu niechciał siadać, boiąc się Cara, aż go Wojewoda 
Sandomierski zabeśpieczył 26.  

Jednym z kluczowych elementów opisu zaślubin były podzięko-
wania dla króla Zygmunta III. Maryna wraz ze swoim ojcem, udali 
się w stronę Wazy, który na ich widok wstał a oni - upadli przed nim 
na ziemię. Mniszech królowi dziękował za wszelkie dobrodziejstwa 
i ogromny zaszczyty jakie ich spotkały. Król zaś Marynę podniósł 
z ziemi, zdjął i ponownie założył czapkę i 

[…] do Carowy mówić począł, winszując Jey tego Małżeństwa 
i tey godności; napomniał ią, aby Pana Małżonka swego cudownie 
od Pana Boga danego, od miłości Sąsiedzkiey, i stateczney 
przyiaźni wiodła aby było z dobrym tey Korony. 

Odnosząc się do relacji źródłowej, takie zachowanie carowej wywołało 
wyraźną dezaprobatę posła carskiego, jednak zostało mu wyjaśnione, 
iż dopóki carowa jest w Rzeczypospolitej - do tego czasu jest poddaną 
króla. Dalsze słowa Wazy nawiązywały do relacji sąsiedzkich i do ich 

25 K. Kognowicki, op.cit., s. 99.
26 Ibidem, s. 99.
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pogłębienia za sprawą zawartego związku małżeńskiego – 

Jeśli tamci ludzie zachowywali z Państwy Koronnym z godę 
i statecznego Sąsiedztwa dotrzymywali, nie maiąc żadnego 
pokrewnego związku z Koroną, więc z nimi teraz iest większe 
zawarcie miłości i dobrego Sąsiedztwa. 

W swojej wypowiedzi kierowanej do młodej carowej król na-
wiązywał również do jej pochodzenia, kraju w którym się wychowała 
i gdzie pozostawiła rodzinę. Według słów Wazy powinna zadbać o pie-
lęgnowanie dobrych relacji sąsiedzkich i wzajemną życzliwość. Prze-
strzegał ją nie tylko, aby pielęgnowała nauki rodziców, ale również 
wiarę w jakiej została wychowana, bo od Boga pochodzą wszelakie 
błogosławieństwa. Potomstwo zaś - którego król w życzliwy sposób 
życzył młodej parze – […] żeby wiodła do dobrey przyjaźni z Narodem 
Polskim27. Po tych słowach Zygmunt III przeżegnał Marynę, która 
upadła u jego stóp. Akt ten wiązał się z opuszczeniem przez króla uczty. 

W kilka dni od ceremonii zaślubin, 3 grudnia 1605 r. Kraków 
opuścił orszak Maryny Mniszchówny, przyśpieszony uroczystościami 
związanymi z przybyciem do stolicy przyszłej małżonki króla Zygmun-
ta III – Konstancji Habsburżanki. Wraz z orszakiem carowej oraz jej 
ojca Waza wyznaczył swoich posłów, których upoważnił majestatem 
władzy monarszej do zawierania paktów przeciwko poganom. Posłami 
króla Rzeczpospolitej zostali Mikołaj Oleśnicki, piastujący urząd kasz-
telana małogoskiego oraz starosta wileński Aleksander Korwin Go-
siewski, który posiadał już doświadczenie dyplomatyczne - dwa razy 
udawał się z poselstwem do Moskwy28.

W tym miejscu należy jeszcze raz wspomnieć o wielkości orszaku 
zgromadzonego przez pannę młodą oraz jej ojca. Ponad trzy tysiące 
osób, które zdecydowały się na opuszczenie Korony wraz z carową 
opisywano w poniższych słowach: 

27 Ibidem, s. 104.
28 Ibidem, s. 115.
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Ciekawość, żeby się zwyczaiom obcego Narodu przypatrzyć 
i ochota, żeby też być na zawołanych owych grodach Carskich 
w Moskwie, powiodła tam wielu innych Panów, którzy z Maryną 
do Moswky iechali […]. 

Ponadto orszak żegnany był przez

 […] wielki gmin ludu zebranego, iedni rodaczkę swię żegnali, 
drudzy błogosławili w głos wołając i rzewnie płacząc, Panu Bogu 
ią polecaiąc, a szczęśliwego powodzenia życząc29.

Reasumując niniejsze rozważania dotyczące uwarunkowań 
politycznych oraz samych zaślubin i orszaku carowej Maryny 
Mniszkówny należy stwierdzić, że z całą pewnością jej związek z carem 
oraz wsparcie, jakie jej ojciec zdobył dla Dymitra Samozwańca leżały 
u podstawy serii zdarzeń związanych ze stosunkami polsko - rosyjskimi 
określanych jako wielka smuta. Oczywiście, można wiele wnioskować 
na temat podejmowanych zarówno przez pierwszego z samozwańców 
kroków oraz na temat posunięć osób, które wierzyły w przedstawione 
przez niego fakty dotyczące historii jego życia. Rola samej Maryny 
w opisywanych wydarzeniach nie wydaje się być na tym etapie rolą 
kluczową, ta młoda kobieta motywowana była raczej, pomijając zaan-
gażowanie ojca, pobudkami dość przyziemnymi, jak zaszczyty płynące 
z zasiadania u boku władcy oraz bogactwa, jakie za sobą niosło tak 
intratne małżeństwo.

29 Ibidem, s. 118.
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StreSzczenie

Zaślubiny Maryny Mniszkówny 
z carem Dymitrem Iwanowiczem.

Niniejszy artykuł ma na celu podjęcie próby analizy wydarzeń 
związanych z początkiem okresu historycznego określanego w histo-
riografii jako wielka smuta. Opierając się na materiałach źródłowych 
podjęto próbę przedstawienia ślubu Maryny Mniszchówny z carem 
Dymitrem Iwanowiczem, który miał miejsce w Krakowie w 1605 r. 
Ponadto w niniejszym tekście zawarto elementy opisu orszaku i jego 
wyjazdu ze stolicy Rzeczpospolitej do Moskwy. 



Jacek Szymala
Uniwersytet Wrocławski

Obraz Wielkiej Smuty 
w wybranych pamiętnikach, 

filmach i grze komputerowej. 
Szkic historyczno-wizualny

 Wydarzenia Wielkiej Smuty w państwie moskiewskim (1598-
1613), w tym dymitriad (1604-1610) przedstawiają w dużej mierze 
treści trzech pamiętników: Stanisława Żółkiewskiego, Samuela Ma-
skiewicza i Stanisława Niemojewskiego1. Zostaną one niżej omówione 
jako źródła, konfrontowane następnie z filmową wersją przedstawia-
nych wydarzeń. Na temat interwencji wojsk Rzeczypospolitej w Ro-
sji powstały dwa wysokobudżetowe filmy fabularne: radziecki Minin 
i Pożarski (1939) oraz rosyjski Rok 1612 (2007), a także m. in. dwa 
dokumenty – amerykański Rosja – kraj carów (2003) i polski Kłuszyn 
1610 (2010); zostanie im więc poświęcona szczególna uwaga. Dzieje 
Wielkiej Smuty zostały także przybliżone w jednym z odcinków in-
ternetowego kanału Historia bez cenzury (2015). Na końcu wspomnę 

1 Jako relacje traktujące o wojnach moskiewskich te trzy pamiętniki wy-
mienił Władysław Czapliński we wstępie do Pamiętników Jana Chryzostoma 
Paska. Do tego wyboru ograniczę się również w prezentowanym opracowaniu. 
Zob. J. Pasek, Pamiętniki, red. W. Czapliński, Wrocław 1979. Por. Moskiew-
ski Mars: wiersze polskie czasu pierwszej dymi triady (1605-1612): antologia, oprac. 
A. Oszczęda, Warszawa 2016.
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o misji w grze komputerowej Kozacy 3 (2016), w której jako przy-
wódca Kozaków gracz ma za zadanie wspierać Polaków i Litwinów 
w bitwie o Moskwę. Na początku rozważań trzeba stwierdzić, że 
w historiografii i ikonografii (w tym sztuce filmowej) dymitriad na 
ogół pomijano udział Kozaków zaporoskich, tym bardziej więc przy-
kład z gry komputerowej zasługuje na uwagę. Wspomniane wydarze-
nia są powszechnie znane, na ich temat istnieje obszerna (tradycyjna, 
konwencjonalna) historiografia, głównie polska i rosyjska2. Celem 
tego opracowania jest zwrócenie uwagi na źródła i materiały niekon-
wencjonalne, głównie obrazowe3. Artykuł powstał z inspiracji innym 
tekstem autora i stanowi jego dopełnienie4.

Pamiętnik Początek i progres wojny moskiewskiej Stanisława Żół-
kiewskiego5 opowiada o wydarzeniach, w których autor brał udział 
od 1609 r., ale rozpoczyna się od charakterystyki wydarzeń wcześniej-
szych, od jesieni 1604 r. Narracja doprowadza do roku 1611 (zdo-
bycie Smoleńska), nie ma więc w niej wzmianek np. o wyparciu Po-
laków z Kremla w 1612 r. Winą za zaangażowanie Rzeczypospolitej 
w wojnę autor obarczył wojewodę sandomierskiego Jerzego Mniszka, 
który wiedząc że popiera oszusta dla ambicji i chciwości swojej, [...] 
zaślepiony chciwością i pychą zbierał wojska na kampanię przy cichym 
przyzwoleniu monarchy i niechęci senatorów. Hetman negatywnie 

2 Spośród prac polskich por. np. H Wisner, Król i car. Rzeczpospolita i Mo-
skwa w XVI i XVII w., Warszawa 1995; J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618. 
Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Warszawa 1968; M. Pięta, Od I Dymitriady do 
rozejmu w Dywilinie: z dziejów wojen polsko-moskiewskich w pierwszej połowie XVII w., 
Zabrze 2018; J. Tazbir, Polacy na Kremlu i inne historyje, Warszawa 2005.
3 Historię wizualną pojmuję tak, jak Dorota Skotarczak, poszerzając jej kon-
cepcję i definicję o aspekt krajobrazu i literatury. Zob. D. Skotarczak, Historia wizual-
na, Poznań 2012. Poszerzoną definicję historii wizualnej zob. w rozprawie doktorskiej 
J. Szymala, Powstanie Bohdana Chmielnickiego. Studium z historii wizualnej, Wrocław 
2017 (praca doktorska przechowywana w Bibliotece Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Wrocławskiego); praca ta jest przygotowywana do wydania pod tytułem 
Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej, Kraków 2019.
4 J. Szymala, Zarys historii wizualnej siedemnastowiecznego Smoleńska, „Wro-
cławskie Studia Wschodnie” 2018, nr 22, s. 9-24.
5 S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, Gdańsk 2001.



42

Obraz Wielkiej Smuty ...

oceniał entuzjazm i zaangażowanie Rzeczypospolitej na początku kon-
fliktu; wspieranie samozwańca postrzegał jako powodowaną chciwo-
ścią awanturę.

 Żółkiewski w następujący sposób scharakteryzował władzę 
w Rosji początku XVII w. Borys Fiodorowicz Godunow zorganizował 
morderstwo Iwana IV Groźnego przekupując jego angielskiego leka-
rza gdyż sam, z innymi bojarami, był zagrożony śmiercią. Na tronie 
zasiadł Fiodor, syn Iwana, którego żoną była siostra Borysa, dzięki 
czemu ten został gubernatorem, tj. prawicielem wszystkiej ziemi, odsu-
nąwszy innych opiekunów młodego cara. Następnie, podstępnie uzy-
skując jego zgodę, kazał zabić dziewięcioletniego wówczas carewicza 
Dymitra. Jednocześnie życie stracił car Fiodor, otruty rzekomo przez 
Borysa. W ten sposób Godunow został carem. By umocnić pozycję, 
rozpoczął prześladowania przeciwników, zwłaszcza rodzinę kniaziów 
Szujskich. W takiej sytuacji do państwa moskiewskiego wkroczył Dy-
mitr. Uzyskał duże poparcie prostego ludu i posłuszeństwo części zam-
ków ziemi siewierskiej, jednak pobity, musiał chować się w Putywlu. 
Choć Godunow wysłał wojsko pod dowództwem Wasyla Szujskiego, 
nim dotarło do celu, car już nie żył. Wykorzystując niechęć ludu do 
obwołania carem syna Borysa, Fiodora, władcą obwołano Dymitra. 
Żółkiewski pokazał początek tych wydarzeń jako wewnętrzną spra-
wę Rosji, w którą zaangażowanie Polaków jest niemal niezauważalne. 
Opisując częściowo tajne poselstwo bojarów do króla Zygmunta III, 
hetman zarysował neutralne stanowisko Rzeczypospolitej. Król, na 
ofertę tronu carskiego dla królewicza Władysława, miał odpowiedzieć, 
że 

nie jest tego umysłu, żeby go miała uwodzić chciwość panowania, 
i syna swego do takowejże moderacji chce mieć, podając to na 
wolę Bożą, 

co zresztą mogło być postrzeżone jako odpowiedź dyplomatyczna, 
a sprawa jawić się mogła jako otwarta. Tymczasem Wasyl Szujski 



43

Jacek Szymala

z pomocą braci i innych bojarów zamordował Dymitra i po kilku 
dniach sam obwołał się carem. 

Hetman, wyjeżdżając z Moskwy do króla pod Smoleńsk, był pro-
szony przez bojarów o pozostanie lub szybki powrót. Zobowiązali się 
oni utrzymać spokój w mieście do przyjazdu Władysława i zgadzali na 
regencję Zygmunta nad małoletnim królewiczem. Problemy zaczęły 
się przez króla, który sam chciał objąć tron carski. Według Żółkiew-
skiego, powodował się chęcią osiągnięcia sławy. Można dopowiedzieć 

– to hetmanowi bardziej należałaby się korona, ponieważ Zygmunt 
Waza od początku wojny bezskutecznie oblegał Smoleńsk, a tymcza-
sem hetman bił się już z Szujskim na przedpolach Moskwy i jako zwy-
cięzca wjeżdżał do stolicy Rosji.

Po zwycięskiej dla wojsk Rzeczypospolitej kampanii i złożeniu 
w Moskwie przysięgi wierności królowi przez bojarów, poddawały się 
kolejne zamki rosyjskie: 

Nowogród Wielki, Czaranga, Ustjuga, Perejasław Rezański, 
Jarosław, Wołogda, Białejezioro, sylijskie zamki i wszystek 
tamten trakt ku portu Archangielskiemu i Lodowatemu morzu 
Także rezańska ziemia wszystka aż do niżnego Nowgorodu, który 
leży ad confluentiam [na ścieku] Wołgi i Oki rzek; zamki także, 
które się szalbierza dzierżały; Kołomna, Tuła, Sierpuchow i inne 
wszystkie zamki oprócz Pskowa, który też vaccilabat [chwiał się], 
a siewierskich niektórych zamków, które impostorowem imieniem 
jeszcze się szczyciły i przeto też od kozaków zaporoskich bardzo 
infestowane [napadane] były. Z Kazania, Astrachania, dla dalekości 
jeszcze nie było słyszeć, jako się tym postępkiem kontentują. Ale 
z inszych wszystkich pobliższych, jako się wyżej wspomniało, 
krajów, od Wielkich Łuk, do Toropca i innych zamków, bardzo 
chętnie kontentowali się, że im, jako sami mówili, królewicza 
Władysława dał Pan Bóg za hospodara6. 

6 Ibidem, s. 31-32.
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Wypuszczono również więźniów, trzymanych w rosyjskich wię-
zieniach. Żółkiewski szacował ich liczbę na „półtrzecia tysiąca”, w tym 
znaczną liczbę szlachty.

 W samej Moskwie zdobywcy obawiali się buntu „pospólstwa”. 
W tym celu wojsko rozmieszczono 

kupami w osobnych dworach (...), iżby na wszelaki przypadek 
jedni drugim mogli być pomocni. Pułk pana Aleksandra 
Zborowskiego stanął w Katajgrodzie, w kupie wszyscy jeden 
drugiego blisko, pułk pana Kazanowskiego i pana Wajherów 
w Belgrodzie, także siebie blisko. Sam pan hetman z panem 
starostą wieliskim stanął w głównym zamku w Krymgrodzie, 
dworze, który był niegdyś cara Borysa, gdy jeszcze był prawitelem 
za cara Fedora7.

 Do buntu jednak doszło. Doprowadził on w 1611 r. do star-
cia wojsk litewskich i koronnych z oddziałami kniaziów Dymitra Tru-
beckiego i Wasyla Massalskiego, wygranego przez Polaków. 

Tym sposobem moskiewska stolica spłonęła z wielkiem krwi 
rozlaniem i nieoszacowaną szkodą, gdyż dostatnie i bogate to 
miasto było i ambitus [objętość] jego wielki. Jakoż ci, co bywali 
w cudzych ziemiach, powiadają, że ani Rzym, ani Paryż, ani 
Lizbona nie porówna wielkością, jako to miasto było in sua 
circumferentia [w swoim obwodzie]. Krymgród, ten we wszystkiem 
cały został, ale Kitajgród od hultajstwa, od woźnic podczas tego 
tumultu złupiony, splądrowany i kościołom nie przepuszczono; 
Cerkiew świętej Trójcy, która jest in summaveneratione 
[największej czci] u Moskwy, bardzo cudnie z kwadratu zrobiona 
w Kitajgrodzie stoi, prawie tuż przed bramą Krymgroda, i tej 
hultajstwo nie przepuściło, wydarli ją, wyłupili 8.

7 Ibidem, s. 33.
8 Ibidem, s. 45.
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Początek i progres wojny moskiewskiej nie jest źródłem obiektyw-
nym, nie przedstawia też „oficjalnej wersji” polskiego udziału w Wiel-
kiej Smucie. Jest perspektywą autora-dowódcy, pokazuje wyprawę, 
w której niepowodzenia prawie nie istniały, a wina za porażkę leżała 
jedynie po stronie Zygmunta III Wazy, który przez własną pychę nie 
pozwolił osadzić syna na carskim tronie. Siłą rzeczy hetman nie miał 
możliwości poznania w pełni motywów, którymi kierował się król lub 
uczciwości słów bojarów. Jest to idealizacja podobna do tej, na której 
podstawie powstają mity narodowe: porażki nie istnieją, są jedynie 
przeszkodami, dzięki którym później osiąga się wielki sukces. Jeśli do 
tego nie dojdzie, to tylko przez skomplikowane przyczyny społeczno-

-ekonomiczne lub niegodne postępowanie zdradzieckiej jednostki.
Drugi z pamiętników dotyczący wydarzeń Wielkiej Smuty to 

Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych 
prowadząc córkę Jerzego Mniszcha, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi 
w roku 1606. Jego autor, Stanisław Niemojewski, ówczesny podsto-
li, wyruszył do Moskwy w marcu 1606 r., by sprzedać Dymitrowi 
klejnoty należące do siostry Zygmunta III. Po drodze przyłączył się 
do Jerzego Mniszcha i Maryny, na miejscu brał udział we wszystkich 
uroczystościach, a nawet rozmawiał z carem. Przeżył powstanie w Mo-
skwie, w czasie którego zabito cara; razem z innymi Polakami został 
uwięziony i wrócił do kraju dopiero w 1609 r. Jego pamiętnik pełen 
jest drobiazgowych opisów podróży, zwyczajów panujących wśród 
najwyższej warstwy społecznej. Autor jest również uważnym obserwa-
torem - konfrontuje z rzeczywistością swoją wiedzę o państwie mo-
skiewskim (przytacza również inne relacje). Trudno jednak doszukać 
się w jego dziele oryginalnych refleksji, diariusz można określić jako 
pisany specyficznym językiem poprawności politycznej tamtego czasu.

Można przyjąć, że Niemojewski wierzył, iż Dymitr faktycznie 
jest prawowitym następcą tronu moskiewskiego. Nie zajmowało go 
to zresztą zbytnio, więcej uwagi poświęcał rzeczom bardziej przy-
ziemnym. Choć Moskwa wywarła na nim duże wrażenie, ogólnie 
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krytykował miasta rosyjskie i samych Rosjan. Na temat stolicy napisał:

Miasto samo, acz wielka osada, ale nieludne, sieła w nim placów 
próżnych […] Kamienic żadnych w niem nie masz ani domów 
po ulicach, tylko dworce, każdy ogrodzony, rzadko gdzie sklepik 
murowany […]. Udają też, że miasto działami dobrze opatrzone, 
aleśmy tego nie widzieli, przypatrując się naprzód w cekhauzie, 
w którem tamże działa leją, potym po wieżach i murach – 
a nie mieli też nic takiego, czem by się nie radzi byli przed nami 
popisali”9. 

Pamiętnikarz wielokrotnie nazywał Rosjan głupimi, zdradziecki-
mi i kłamliwymi.

W przekazanych przez Niemojewskiego opisach zabaw i uroczy-
stości jak na dłoni widać rywalizację między Polakami, bojarami i ca-
rem oraz ówczesne problemy stosunków dyplomatycznych Rzeczypo-
spolitej z Moskwą. Obrazuje to przykład rozmowy o patriarsze: 

Po prawej ręce hosudara kroków z dziesiątek siedział na stołku 
patryjarcha, którego sobie Iwan, ojciec Dymitrów, krótko przed 
śmiercią urobieł z metropolity, powiedając, że rzecz niesłuszna, 
aby wielki kniaź nie miał mieć patryjarchy, kiedy go cesarz turecki 
ma […] Kiedyśmy ich potym pytali, kto jem tę moc dał robić 
patryjarchy z metropolitów, odpowiedzieli nam „Sztoże, abo tak 
nie horoszo i nie łucznie? Wielki kniaź przemożny i przemudry”. 
Przeciwko takim racyjom któż mógł co mówić?10. 

9 S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych 
i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszcha, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi 
w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006,s. 19-20. 
10 Ibidem, s. 61.
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Niemojewski był również świadkiem dyplomatycznej sprzeczki 
cara z polskimi posłami o tytulaturę. Dymitr stanowczo w niej stwier-
dzał, że „nie jesteśmy kniaź, nie jesteśmy hospodar, nie jesteśmy car, 
ale jesteśmy imperator na swoich szerokich państwach”11.

Wydarzenia opisane w diariuszu Samuela Maskiewicza12 są 
znacznie bardziej rozciągnięte w czasie. Narracja rozpoczyna się 
w roku 1594, ostatnie zapiski dotyczą roku 1621. Pierwsza wzmianka 
o Dymitrze pojawia się przy roku 1602. Jest to opis legendy 
Samozwańca, o jego cudownym ocaleniu i umowie z wojewodą 
sandomierskim. Pierwszy fragment pamiętnika dotyczy początku 
dymitriad. Przy dacie 1602 r. autor opisał, o rok za wcześnie, wyprawę 
Dymitra do Rosji. Wskazał, że Dymitr dysponował niewielkimi siłami, 
wspomniał też (błędnie) bitwę pod Nowogrodem Siewierskim i śmierć 
Borysa Godunowa: Borys Hodunow, Car Moskiewski natenczas, z roz-
paczy truciznę wypiwszy, sam z żoną i z synem pomarli13. Mając zapewne 
dołączyć do wyprawy, w czerwcu 1605 pamiętnikarz dotarł do Brahi-
mia. Tam dowiedziawszy się, że Dymitr został już koronowany, za-
wrócił: nie miałem się tam po co kwapić, zostałem w Brahimiu przy św. 
Janie Jundzille, gdziem się miał ledwo o niebo lepiej14.

Przy dacie 1606 r. Maskiewicz informuje o wyprawie Mniszcha z 
Maryną do Moskwy. W czerwcu tego roku dowiedział się o przewro-
cie w tym mieście. Będąc już w chorągwi rokoszowej (rokosz Zebrzy-
dowskiego jest opisany w pamiętniku nieco wcześniej), wspomniał 
pojawienie się drugiego Dymitra: 

Pod ten czas Dymitr na miejsce onego zabitego Dymitra cara 
moskiewskiego zjawił się i udawał to: że ja własny ten Dymitr  
 
 

11 Ibidem, s. 67.
12 S. Maskiewicz, Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów, oprac. 
A. Sajkowski, W. Czapliński, Wrocław 1961.
13 Ibidem, s. 96.
14 Ibidem, s. 97.
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car moskiewski, co mnie Moskwa, przyjąwszy na stolicę 
i koronowawszy, zabić chcieli, alem za Boża pomocą uszedł”15. 

Jest też mowa o sukcesach militarnych Samozwańca, liczbie wojsk 
i sytuacji politycznej. Przy roku 1608, o rok za wcześnie, pamiętnikarz 
opisał początek wyprawy Zygmunta III i zbudował precyzyjny obraz 
oblężenia Smoleńska.

Maskiewicz brał udział w bitwie pod Kłuszynem. Jego opis po-
zwala przyjrzeć się starciu z perspektywy żołnierza, ruchom mniejszych 
oddziałów, życiu obozowemu i kontaktom z ludnością cywilną. Szcze-
gólnie dramatyczna jest właśnie jego relacja z pola bitwy kłuszyńskiej: 

Wieści po wieściach przychodzą, ale niepocieszne; wojsko się nie 
lada jako trwoży, a najbardziej z tej przyczyny, że pola sposobnego 
to potkania nie mieli, bo między wielkiemi lasy obóz się był 
położył, a do tego w tył w ostrożku nieprzyjaciela mieliśmy16. 

 Wydawać by się mogło, że polska kinematografia nie stwo-
rzyła filmu o zajęciu Moskwy. Nad przyczyną tego m. in. stanu rzeczy 
zastanawiał się w 2010 r. w rozmowie z Karoliną Giedrys-Majkus me-
dioznawca Jacek Wasilewski: 

Nie powstał film o Kircholmie, nie powstał film o Moskwie. 
To Rosjanie nakręcili film o tej historii - „1612”. To jest dobry 
film propagandowy, aż do obrzydzenia prosty i kiczowaty, ale to 
oni o tym nakręcili film, więc to ich punkt widzenia prezentuje. 
A przecież gdyby Polacy zrobili film o tym, że jako jedyny naród na 
świecie zdobyli Moskwę, to byłoby wspaniale. Film o 1920 roku 
powstaje teraz, 20 lat od momentu przewrotu, które spędziliśmy 
zafascynowani tym, kto ile siedział w więzieniu, kto kogo pobił, 
w jaki sposób był przepracowany stan wojenny17. 

15 Ibidem, s. 108.
16 Ibidem, s. 127.
17 K. Giedrys - Majkut, Poczet samobójców, [online] http://kinoterapia.
pl/2010/09/11/poczet-samobojcow/ [dostęp: 30.08.2018].
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Rozmówca konkludował, że Polacy nie kręcą filmów o swo-
ich zwycięstwach z powodu pozostawania pod wpływem kultury 
romantycznej.

[...] fatalistyczny punkt widzenia nadal trzyma naszą kulturę 
w uścisku – musimy bronić wartości, krzyża, jesteśmy w kleszczach 
rosyjsko-niemieckiego kondominium, między Krzyżakami 
i Wielkim Konstantym z Dziadów” (tamże). Autor miał raczej na 
myśli produkcyjne giganty, zdolne kreować wizję polskiej historii 
za granicą. Takim był, przytoczony zresztą przez Wasilewskiego 
(jako argument za romantyczną ideologią reżyserii Wajdy) Katyń, 
porównywany nota bene przez krytykę z 1612

18
.

Nie jest prawdą, że Polacy nie nakręcili filmu o podbiciu Mo-
skwy w czasie Wielkiej Smuty. Jako argument można wymienić nie-
zachowany film z 1921 r. Car Dymitr Samozwaniec (Demetrios) Mak-
symiliana Hauschilda. Spośród niewielu informacji, wiadomo m. in., 
że Zygmunta Wazę grał Franciszek Brodniewicz, Samozwańca Józef 
Karbowski, a Marynę Mniszchównę Lia Fein (żona reżysera). Plene-
ry nakręcono w Bydgoszczy (młyny, park, wieża Bismarcka)19. Film 
trwał 75 minut (1800 m taśmy), nie spełnił oczekiwań finansowych 
Hauschilda, wskutek czego reżyser opuścił Bydgoszcz i udał się do 
Niemiec. Ogólnie rzecz biorąc, tematyka rosyjska była mocno obec-
na w międzywojennym kinie polskim; filmowcy niejednokrotnie pod 
pozorem przedstawiania wydarzeń z wcześniejszej historii nawiązywali 
do niedawnego zwycięstwa nad Rosją bolszewicką. 

Dzieje Wielkiej Smuty obecne są w kinie radzieckim i z pewno-
ścią zasługują na osobne opracowanie. Tu wspomnę jedynie o kilku 

18 Ibidem.
19 Por. Car Dymitr Samozwaniec, [online] http://www.filmpolski.pl/fp/index.
php/22199 [dostęp: 09. 06. 2013]; Car Dymitr Samozwaniec, [online] http://www.
filmweb.pl/film/Car+Dymitr+Samozwaniec-1921-180606 [dostęp: 09. 06. 2013].
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przykładach. Film radzieckiego reżysera Wsiewołoda Pudowkina Mi-
nin i Pożarski z 1939 r. traktuje o wydarzeniach końcowego okresu 
Wielkiej Smuty z antypolskiej perspektywy. Jako element propagandy 
radzieckiej, jego wymowa miała przekonać widzów o słuszności zajęcia 
części ziem II Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną. Podobny wy-
dźwięk można odnaleźć w kolejnym historycznym filmie Pudowkina, 
Suworow (1940). Z kolei na przykład Borys Godunow (1986) Siergieja 
Bondarczuka dochowuje wierności raczej tragedii Aleksandra Puszki-
na niż pretenduje do miana rekonstrukcji historycznej.

W roku 1956 opracowano i powielono w niewielkim nakła-
dzie (200 egzemplarzy maszynopisu) skrypt dla studentów łódzkiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej - Historia filmu radzieckiego20. 
Przedmiot wykładał Jerzy Toeplitz. Wykładowca szczegółowo omówił 
m.in. film Minin i Pożarski. Ze względu na trudną dostępność skryptu, 
przytoczmy fragment dotyczący tego obrazu:

 „Minin i Pożarski” otwiera nowy okres sukcesów na 
drodze twórczej Pudowkina. (Film był obrazem historycznym, 
związanym jednak analogiami ze współczesnością. Pudowkin 
wszedł teraz na drogę socjalistycznego realizmu, którą rozwinie 
następnie w „Suworowie”).
 Sama kompozycja Kuźmy Minina jest nowa. Pokrowski21 wg 
swej przedwojennej koncepcji ustawił go jako kontrrewolucjonistę, 
zaś Dymitra Samozwańca określał jako postać postępową, choć 
w rzeczywistości był on „figurą” interwentów. Postępowość 
Minina (rzeźnika z Niżnego Nowogrodu) ukazana została 
poprzez jego działalność jako organizatora wojny wyzwoleńczej 
i sprawiedliwej, jak organizatora płatnego regularnego wojska 
(szlachta w zamian za służbę dostaje pieniądze a nie ziemię 

20 J. Toeplitz, Historia filmu radzieckiego, t. 1-2, oprac. I. Nowak, H. Opo-
czyńska, Łódź 1956.
21 Michaił Pokrowski (1868-1932) – historyk radziecki, w latach 20. 
XX w. czołowy historyk marksistowski, na początku lat 30. z polecenia Józefa Sta-
lina zniszczono jego dorobek i represjonowano wychowanków pod hasłem walki 
z pokrowszczyzną.
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i chłopów). Zagadnienia te stawiała trafnie książka Szkłowskiego22 
pt. „Rosjanie w XVII wieku”23. Autor książki zgodził się napisać 
scenariusz do filmu. Pomocą przy opracowywaniu scenariusza 
były pamiętniki Mackiewicza24 „Smutne czasy” gdzie znalazła 
się opowieść o bohaterze chłopie, który nie zdradzał lęku przed 
śmiercią. Mackiewicz stał się prototypem Tyszkiewicza z filmu. 
Scenariusz, zgodnie z metodą Stanisławskiego25 winien był 
zawierać pełne biografie bohaterów, dla należytego ustawienia 
aktorskich koncepcji. Należało przemyśleć następujące sprawy: 1) 
postać najemnika Szweda i Niemca, 2) postać Orłowa – jako 
charakterystyczną dla rozkładu bojarszczyzny, 3) autentyczna 
postać chłopa Romana, który ocalił Pożarskiego. Pożarski – to 
szlachetny, prawy rycerz feudalnego typu. Przed śmiercią wstąpił 
do zakonu, przybierając imię Kuźmy na cześć Minina. Jego 
historyczną zasługą było zrozumienie i przyjęcie taktyki Minina.
 

22 Wiktor Szkłowski (1893-1984) – rosyjski i radziecki pisarz, historyk, 
publicysta.
23 Zamysł napisania powieści Русские в начале XVII века powziął Szkłow-
ski w połowie 1937 r. Powieść opublikowano w czasopiśmie „Знамя”. Szkłow-
ski przedstawił Rzeczpospolita jako niebezpieczeństwo dla Rosji, a łże-Dymitra 
jako marionetkę Rzymu. Zob. Д. Жанайдаров, Историческое воображение 
Виктора Шкловского-сценариста, [online] http://magazines.russ.ru/nlo/2017/5/ 
istoricheskoe-voobrazhenie-viktora-shklovskogo-scenarista.html [dostęp: 30.08. 
2018].
24 Zapewne chodzi o pamiętnik Samuela Maskiewicza. Do pomyłki mogło 
dojść w trakcie spisywania wykładów Toeplitza, być może z powodu podobieństwa w 
wymowie bądź skojarzenia z cyrylicą (rosyjskie „c” jak polskie „s”). Istotne jest też, że 
pamiętnik Maskiewicza wydano dopiero pięć lat po publikacji skryptu (S. Maskiewicz, 
Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów, oprac. A. Sajkowski, W. Czapliński, 
Wrocław 1961).
25 Metoda Stanisławskiego to zbiór reguł aktorstwa teatralnego, opracowa-
nych przez rosyjskiego reżysera teatralnego Konstantego Stanisławskiego (1863-1938). 
Pierwszym przedstawieniem, zrealizowanym z wykorzystaniem metody Stanisławskie-
go, był Car Fiodor Iwanowicz Aleksieja Tołstoja.
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 Napisanie scenariusza nie było rzeczą łatwą; napisano 10 
wariantów. Konsultantem był historyk W. Piczeta26. Należało 
 historycznie uzasadnić przyczynę zatrzymania się Minina 
i Pożarskiego w Jarosławiu koniecznością omłotu żyta, bez którego 
nie można było iść do Moskwy.
 W projektowaniu dekoracji, kostiumów itp. pomogły 
Pudowkinowi jego zamiłowania historyczne. W Moskwie 
przy budowie metra i nowych ulic dokonano wielu odkryć 
archeologicznych m.in. w Kitajgorodzie odkryto mur 
a w nim skarb bojarski z 1610 r. Przy projektowaniu kostiumów 
bojarskich korzystano z eksponatów muzeum historycznego. Przy 
odtwarzaniu portretów bohaterów korzystano z obrazów i innych 
źródeł historycznych.
 Pożarski uwieczniony jest na obrazie Romanowa 
wyobrażającym koronację. Jego sylwetka psychologiczna jest 
złożona. Był to człowiek lubiący i znający sztukę. Wg wspomnień 
współczesnych Polaków Pożarski utrzymywał w obozie teatr. 
Dokumenty zaś pokazują go raczej jako człowieka ponurego. 
Praca z aktorem Liwanowem27 polegała na odtworzeniu postaci 
człowieka spokojnego, pełnego zewnętrznego i wewnętrznego 
piękna.
 Portretów Minina nie było. Przy rozbiórce cerkwi w Niżnym 
Nowogrodzie znaleziono obraz pogrzebu Minina. Przedstawiona 
tam sylwetka była wysokiego wzrostu z dużą głową i wypukłym 
czołem myśliciela. Z historii wiemy, że ten niebogaty kupiec był 
energiczny, zajmował wysokie stanowisko w mieście. Wzięto 
pod uwagę charakterystykę postaci wg wzniesionego pomnika 

26 Władimir (Uładzimir) Piczeta (1878-1947), urodzony w Połtawie syn 
Serba pochodzącego z Mostaru oraz Ukrainki, Marii Piczety z domu Hryhorenko. 
Historyk, słowianoznawca. Dzięki jego staraniom, Metryka Litewska nie została 
zwrócona Polsce po pokoju w Rydze. W 1921 r. objął stanowisko pierwszego 
rektora Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. W latach 30., z związku z budzeniem 
białoruskiej świadomości narodowej, był represjonowany, od połowy lat 30. pisał na 
zamówienie władz radzieckich. W ramach tego nurtu należy rozpatrywać konsultację 
historyczną filmu Minin i Pożarski. Zob. J. Szumski, Władimir Piczeta i Żanna Kor-
manowa: przyczynek do polsko-radzieckich relacji naukowych, „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty” 2010, nr 47, s. 129-158. Szumski nie podał niestety żadnych informacji 
o konsultacji Minina i Pożarskiego. Aspekt ten czeka więc na swojego badacza.
27 Borys Liwanow (1904-1972), radziecki aktor teatralny i filmowy, jeden 
z najwybitniejszych mistrzów MChAT-u.
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z Czerwonego placu wg projektu Martosowa28. Takie było 
wyobrażenie ludu o nim. Aktor Chanow29 mówi o 5 wariantach 
przedstawienia tej postaci, z którymi dopiero ostatni uznano 
za dobry.
 Dramaturgia była najtrudniejszym problemem. Należało 
w jakiś sposób upłynnić akcję; ustawić jakoś zagadnienia życia 
prywatnego i publicznego bohaterów. Z faktów biograficznych, 
z życia Pożarskiego i Minina trzeba było wybrać te, które dały 
im nieśmiertelność i miłość narodu. Linia Minina do jego droga 
jako organizatora armii (scena sporu z kupcami). Początek tej 
drogi datuje się od przypadkowego zobaczenia rozgrabionej wsi 
i poczucia bezsiły w tym momencie. O poczynaniach Minina 
donosi Pożarskiemu naród, wyobrażeniem którego jest Roman.
 Linia dramaturgiczna Pożarskiego rozpoczyna się od 
spotkania jego z Orłowem, którego honor bojarski zostaje poniżony. 
Pożarski decyduje się pomagać w walce towarzyszom i Romanowi. 
Dom Pożarskiego na Łubiance jest centrum sporu. Pożarski 
staje na czele ludu. Ranionego w walce z najeźdźcą Pożarskiego 
wywozi z Moskwy żona. Sława jego dotarła do Minina dzięki 
Romanowi. Następuje spotkanie dwóch bohaterów i organizacja 
armii.
 Historyczny jest pogrom Chodkiewicza w Moskwie. 
Kawaleria Minina zaatakowała wojska polskie od tyłu, pod 
Kremlem. Chodkiewicz z trudem wyrwał się z oblężenia i wycofał 
za Możajsk.
 Film cechuje doskonała gra aktorów, szkoda tylko że nie 
podkreślono wyraźnie różnic w portretach bohaterów.
Trzeci bohater to Roman – wyobraża on masy ludowe (rolę tę gra 
Czirkow30). Kluczową sceną jest pojedynek z Orłowem; scena ta 
mówi nam, że zdrajca ukarany został przez naród.

28 Pomnik Minina i Pożarskiego wykonał rzeźbiarz Iwan Martos w latach 
1807-1818 (planowano ukończyć go w 200 rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla, 
budowa opóźniła się w związku z wojną z Napoleonem). Jest to pierwszy pomnik 
w Moskwie, widzimy go na początku filmu. W 1936 r., a więc niedługo przed powsta-
niem filmu, pomnik przesunięto z centralnego miejsca na Placu Czerwonym bliżej 
cerkwi Wasyla Błogosławionego. W 2005 r. kopię pomnika odsłonięto w Niżnym 
Nowogrodzie. 
29 Aleksander Chanow (1904-1983), radziecki aktor teatralny i filmowy.
30 Borys Czirkow (1901-1982), radziecki aktor teatralny i filmowy. Zob. 
J. Bauman, R. Jurieniew, Mała encyklopedia kina radzieckiego, Warszawa 1987, 
s. 57-58.
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 Dobre są sceny walk ulicznych w Moskwie, w których 
podkreślono bohaterstwo moskwiczan.
 Trudną sceną jest apel Minina wzywający do zaciągu do 
wojska, o której każdy widz ma własne wyobrażenie jeszcze ze 
swej szkolnej ławy. Mało w niej akcji. Minin mówi – tłum go 
słucha. Pudowkin rozwiązał scenę doskonale, indywidualizując 
postaci w tłumie.
 Postaci wrogów są przedstawione ubogo, konwencjonalnie. 
Mamy przecież przykłady „Tarasa Bulby” Gogola31 i „Iwana 
Susanina” Glinki32, gdzie szlachecka Polska przedstawiona jest 
pięknie i tym jest okrutniejsza w kontraście. 
 Nie udane są też drugoplanowe wątki filmu np. sprawa 
Zaruckiego i Trubeckiego.
 Film był sukcesem dla operatora Gołowni33 i dekoratora 
Utkina34. Zachowali oni w nim tradycje Mchatu35 i realistycznego 
rosyjskiego malarstwa.
 Wg Suszkowa nie dokładność detali, a umiejętność 
zrozumienia epoki daje obraz historyczny przesiąknięty duchem 
tej epoki, w którym nie rażą nawet pewne nieścisłości w detalach. 
Kadru nie należy zatłaczać historycznymi rekwizytami, szczegóły 
można zmienić byle całość była typowa. Kowalow uważa, że wadą 
scenariusza jest to, że zbyt prosto zostało wszystko przedstawione. 
Nie pokazano np. niebezpieczeństwa, grożącego Pożarskiemu, gdy 

31 Taras Bulba – powieść Nikołaja Gogola o XVII w. powstaniu kozackim 
wydana po raz pierwszy w 1835 r.
32 Po utracie Smoleńska przez Rzeczpospolitą w 1654 r. w mieście pozostał 
szlachcic Wiktor Władysław Glinka herbu Trzaska. Przyjął poddaństwo cara i prze-
szedł na prawosławie, za co władze rosyjskie nie odebrały mu szlachectwa i majątku. 
Jego praprawnukiem był Michaił Iwanowicz Glinka, urodzony w 1804 r., również 
na Smoleńszczyźnie. Glinka stworzył pierwszą rosyjską operę narodową Życie za cara, 
inna nazwa Iwan Susanin. Jej akcja toczy się w końcowym okresie Wielkiej Smuty, 
zimą 1612/1613, tytułowy bohater pochodzi z wioski Domnino, położonej na pół-
nocny-wschód od Moskwy. Susanin jest bohaterem ludowym i narodowym; ma za 
zadanie przeprowadzenie wojsk polskich, jednak by ocalić ojczyznę, prowadzi ich na 
bagna.
33 Anatolij Gołownia (1900-1982), operator filmowy, pedagog, autor zdjęć 
do prawie wszystkich filmów Pudiwkina, od Gorączki szachowej (1925) po Zwycięzcę 
przestworzy (1951). Czerpał z doświadczeń rosyjskiego malarstwa historycznego.
34 Bolesław Utkin (1913-1993), urodzony w Moskwie, plastyk, po wojnie 
pracował w Polsce, malował cykle obrazów.
35 MChAT – Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny (Московский 
Художественный академический театр им. М. Горького, MXAT).
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znajduje się on w Jarosławiu (zagrażają mu na tyłach Szwedzi).
Ogólnie film można scharakteryzować w następujący sposób: 
scenariusz a za nim film opisuje bardzo długo i precyzyjnie 
scenerię i kostiumy oraz rekwizyty. Szczególnie dotyczy to scen 
ekspozycji nowych bohaterów i sytuacji. Wrogów tzn. Polaków, 
maluje jedną farbą, nie pogłębia, nie indywidualizuje. 
A Tyszkiewicz, wyeksponowany jako główny bohater negatywny, 
znika po I epizodzie, by jeszcze jeden raz na chwilę się pojawić. 
Tak samo Chodkiewicz. Ale nawet główni bohaterowie nie zostali 
pogłębieni. Najlepiej pokazany został Roman, który przewija się 
od początku filmu do końca.
 W całości akcent położony został na zdarzenia, a nie na 
postaci.
 Dialogi wrogów były przeważnie płaskie, nieprawdziwe. 
Dobry w nich był język literacki, ale brakowało im napięcia 
dramatycznego36.

Trzeba zaznaczyć, że przygotowując wykłady z historii filmu 
radzieckiego, Jerzy Toeplitz szeroko czerpał z opracowania Rostisła-
wa Jurieniewa o radzieckiej biografistyce filmowej, opublikowanego 
w Moskwie w 1949 r.37, do dziś słabo znanego w Polsce. Wpływ Jurie-
niewa jest dostrzegalny w omówieniu także innych filmów „historycz-
nych”, np. Bohdana Chmielnickiego (1941). W cytowanym skrypcie 
zwraca uwagę, mimo ogólnie przyjętej konwencji gloryfikowania ra-
dzieckiej sztuki filmowej, pewna doza krytycznego ujęcia, możliwa 
w związku z odwilżą roku 1956 (data publikacji skryptu). W każ-
dym razie przytoczona analiza świadczy o totalnym charakterze filmu 
o Wielkiej Smucie. Fakt, że twórcy drobiazgowo przygotowali się do 
ról, scenografii oraz kreacji odpowiedniego przekazu, oraz że zaan-
gażowano czołowych aktorów i historyków, świadczy o randze tego 
filmu w dyskursie propagandowym Związku Radzieckiego końca lat 
30. Odbiór filmu miał duże znaczenie w aktualnej od połowy lat 30. 
oficjalnej kremlowskiej polityce historycznej. W związku z zajęciem 

36  J. Toeplitz, Historia filmu radzieckiego ..., s. 275-281.
37 P. Юренев, Советский биографический фильм, Москва  1949.
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przez ZSSR w 1939 r. terenów „zachodniej Ukrainy” i „zachodniej 
Białorusi” (warto zauważyć, że konsultant filmu Władimir Piczeta 
w owym czasie na zlecenie władz radzieckich pisał artykuły na ten te-
mat), należało odpowiednio przedstawić historyczne relacje Moskwy 
i Rzeczypospolitej. 

Poszerzając analizę o wizualizację Wielkiej Smuty stworzoną przez 
stronę „trzecią”, należy odnotować kilka zdań na temat amerykańskie-
go serialu o historii Rosji38. Drugi odcinek przybliża rosyjskie dzieje od 
śmierci Iwana Groźnego po schyłek panowania Piotra Wielkiego. Wy-
powiadający się badacze mnożą synonimy klęsk, jakie spotkały Rosję 
w okresie wielkiej smuty. Kontynuuje narrator, uplastyczniając głód 
informacją o jedzeniu trawy i kanibalizmie, po czym wylicza rządzą-
cych do 1610 r. Rosją. Z ignorancją mówi o Samozwańcu: 

Ostatni był wspartym przez Polskę uzurpatorem, podającym się za 
zmarłego młodszego syna Iwana Groźnego. Dymitr Samozwaniec 
był inteligentnym i zręcznym władcą, ale po rocznych rządach 
został obalony w typowy brutalny sposób. Zabito go, ciało spalono, 
prochy włożono do działa i wystrzelono w kierunku Polski. 

Po tych słowach widzom ukazuje się animowana mapa 
pokazująca europejską część Rosji, na zachodzie południkowo 
ograniczoną mniej więcej na długości geograficznej Gdańska, 
na południu uciętą na wysokości połowy Morza Kaspijskiego. 
W miarę komentarza obraz przesuwa się w kierunku trójstyku 
granic rosyjskiej, szwedzkiej (na północy Szwedzi, największa bał-
tycka potęga, zajęli Inflanty) i polskiej (Polska już wcześniej wysłała 
siły inwazyjne). Narrator mówi następnie, że W 1610 roku Polacy 

38 Russia, Land of the Tsars, USA 2003. Cytaty całego akapitu pochodzą 
z drugiego odcinka. Serial jest dostępny online: Rosja Kraj Carów, [online] https://
www.youtube.com/watch?v=hz1YszYt0f0&t=2157s [dostęp 30. 08.2018].
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zajęli Moskwę. Dalej wydźwięk filmu zmierza w stronę konfron-
tacji katolicyzmu z prawosławiem, widząc w tym główną przy-
czynę upadku polskich rządów na Kremlu. John T. Alexander 
z Uniwersytetu w Kansas mówi: Pojawiła się groźba, że na tronie 
zasiądzie Polak-katolik i to chyba przechyliło szalę w drugą stronę. 
Twórcy tym samym ignorują fakt, że Władysław IV był gotów 
przejść na prawosławie. Przed wypowiedzią Alexandra bowiem 
pada konkluzja, że król Polski Zygmunt III chciał osadzić na tronie 
syna Władysława. Przechodzimy do kulminacyjnego argumentu 
za wypędzeniem Polaków - Polacy zamknęli patriarchę kościoła 
prawosławnego w lochach Kremla. Bliski śmierci skierował do rosyj-
skiego narodu rozpaczliwy apel o ratowanie matki Rosji. Ameryka-
nie nie kryją tu prorosyjskiej sympatii.

 Film Władimira Chotinienki Rok 1612 (2007) nawiązu-
je do wydarzeń wielkiej smuty w Rosji początku XVII stulecia. 

Akcja „1612” rozgrywa się w tytułowym roku - wcześniejsze 
wypadki streszczone są na początku filmu krótkimi scenami 
i napisami. Główny wątek stanowi fikcyjna historia tragicznego 
związku polskiego hetmana (Michał Żebrowski) z Ksenią 
(Wioletta Dawidowska), córką cara Borysa Godunowa, którą 
uratował z rodzinnego pogromu. Hetman [...] z jej pomocą chce 
zdobyć dla siebie rosyjski tron39. 

Grażyna Stachówna odnotowała, że w Polsce obawiano się, 
że film stanie się odpowiedzią na Katyń Andrzeja Wajdy (2007) 
i będzie propagandowy. Powstał obraz łączący mit o wielkiej 
przeszłości Rosji ze współczesnością. Filmoznawczyni zauważyła, 
że niedługo przed powstaniem filmu prezydent Władimir Putin 
zdecydował o obchodzeniu 4 listopada (dzień wygnania Pola-
ków z Kremla) jako święta i Dnia Jedności Narodowej.

39 G. Stachówna, Rok 1612, „Kino” 2008, nr IX, s. 80-81. Zob. także tejże 
Hetman i carówna - polsko - rosyjskie romanse w cieniu wielkiej polityki. Rok 1612 Wła-
dimira Chotinienki, „Historyka” 2011, t. XLI.
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 Z kolei historyk nowożytności Piotr Napierała spo-
strzegł, że w filmie 1612 (od początku do końca bajka zrealizo-
wana ze wsparciem finansowym władz Federacji Rosyjskiej i na 
ich zamówienie40) wojsko polskie zasilają niemieccy najemnicy, 
podczas gdy wówczas to raczej armia rosyjska korzystała z ich 
usług. Kibowskiego, bohatera granego przez Żebrowskiego, na-
zwał Napierała karykaturą hetmana Żółkiewskiego. Stwierdził 
też, że film miał jakoby stanowić odpowiedź na polskie „Ogniem 
i mieczem”41. Odnośnie realiów wojskowych, młody historyk 
Piotr Budzyński słusznie zauważył, że w filmie: 

Rosjanie nie odmawiają przeciwnikom potęgi o wiele większej 
niż, ich własna, którą muszą równoważyć sprytem i odwagą. 
Polskiemu wojsku nie brak też zapału, wyszkolenia i hartu ducha. 
Żołnierze dopuszczają się w prawdzie gwałtów i grabieży na 
ludności cywilnej, jednak takie zachowanie pozostaje w zgodności 
z prawdą historyczną i nie może zostać uznane za przejaw 
szczególnej niechęci czy kłamliwej propagandy42.

W filmie Rok 1612 kolejne lata po śmierci Dymitra opowiedzia-
ne są w zdaniu nastąpiły 4 lata rozbojów i bezprawia, bez wzmianki 
o władzy Szujskiego i drugiego Dymitra. To uproszczenie, wraz z wy-
eksponowaniem polskiej interwencji (a więc sprzecznie np. z przeka-
zem Żółkiewskiego), sugeruje że ów chaos był spowodowany przez 
agresywne, awanturnicze, wojska Rzeczypospolitej, których państwo 
rosyjskie nie było w stanie powstrzymać. Żółkiewski o Polakach nie 
wspomniał prawie wcale, przedstawiając całość jako wewnętrzną spra-
wę państwa moskiewskiego, w którą niemal przypadkiem wplątał się 

40 P. Napierała, Źródło historyczne a film fabularny. Propaganda, praw-
da historyczna i prawda esencjonalna, [online] http://piotrnapierala.blogspot. 
com/2010/02/zrodo-historyczne-film-fabularny.html [dostęp 30.06.2013].
41 Ibidem.
42 P. Budzyński, Obraz Polaka doby staropolskiej w rosyjskim kinie historycznym, 
[w:] „Vade Nobiscum” 2016, vol. XVI, red. K. Banaś, P. Budzyński, R. Stasiak, Łódź 
2016, s. 29.
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jego sąsiad. Inaczej w pamiętniku Żółkiewskiego i filmie Rok 1612 
przedstawiono również obranie carem królewicza Władysława. Po 
zwycięstwie kłuszyńskim w Moskwie rozpoczęło się wielkie zamie-
szanie, podsycane zresztą przez hetmana. Na stolicę ruszył nie tylko 
Żółkiewski, ale też Dymitr II Samozwaniec. Szujski 27 lipca został 
pozbawiony władzy przez dworzan i wysłany do klasztoru. W wyni-
ku przeciągających się przez cały sierpień rozmów, hetman, naciskany 
przez wojsko, bojarów i naglony obecnością Dymitra, podpisał układ 
ustanawiający Władysława carem mimo braku instrukcji od króla. 
Wybór uznała większość ziem państwa moskiewskiego, z wyjątkiem 
Pskowa i niektórych zamków siewierskich. Po zneutralizowaniu wojsk 
Jana Piotra Sapiehy sytuacja w Moskwie znacznie się uspokoiła. Żół-
kiewski opisał pokojowe współżycie obu stron, wspólne rozsądzanie 
krzywd, sprawiedliwość i dostatek panujący w mieście (a więc filmowy 
obraz tych zdarzeń jest z nim sprzeczny).

 W następujący, interesujący dla historyka badającego film 
sposób, Jacek Wasilewski wskazywał w 2010 r. polskim filmowcom 
drogę: 

Większość widzów nie jest antropologami, kulturoznawcami, ani 
też historykami. Nie chodzą do kina zobaczyć, jak to było, tylko 
po to, by obejrzeć dobry film, w którym coś się dzieje, ktoś kogoś 
goni, jest intryga. Jeśli film ma być rozrywką, to widzowie nie 
płacą za lekcję historii z niuansami, tylko za akcję w bardziej 
lub mniej gęstym historycznym sosie. […] Może być reżyserowany 
przez kogoś zza granicy jako film na zachodnie rynki. Film to nie 
jest książka, która ma przypisy i musi się trzymać faktów. Film 
ma trzymać widza za twarz43. 

W czterysetną rocznicę bitwy pod Kłuszynem Tadeusz Arciuch 
zrealizował dwudziestopięciominutowy dokument Kłuszyn 1610 
(2010). Rejestrujący pierwszą rekonstrukcję bitwy pod Kłuszynem 

43 K. Giedrys - Majkut, op. cit.
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(z powodów logistycznych zorganizowaną przez Bartosza Siedlara pod 
Warszawą) film przybliża dzieje zwycięstwa hetmana Stanisława Żół-
kiewskiego nad Dymitrem Szujskim i Jakubem de la Gardie. Marcin 
Sanakiewicz czyta wykład historii, a profesor Przemysław Urbańczyk, 
mediewista, wraz z członkami historycznych grup rekonstrukcyjnych 
z Polski, Rosji, Czech i USA wprowadza widzów w tajniki XVII w. 
sztuki wojennej.

Źródłem ikonograficznym, na jakim oparli się twórcy filmu, jest 
m. in. obraz Szymona Boguszewicza przedstawiający bitwę pod Kłu-
szynem, namalowany w 1620 r. na dworze hetmana Żółkiewskiego. 
Urbańczyk przypomniał, że należy do Lwowskiej Galerii Obrazów, 
a znajduje się obecnie w klasztorze w Olesku na Ukrainie, gdzie właści-
wie nikt go nie ogląda, nikt o nim nie wie44. Organizatorzy rekonstruk-
cji uzyskali zgodę na sfotografowanie płótna, zeskanowali zdjęcie i zro-
bili kopię, umieszczoną w miejscu imprezy. Fotokopia (pomniejszona) 
malowanej wiktorii Żółkiewskiego znajduje się ponadto w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie.

Natomiast za inspirację ikonograficzną powstałego w 2013 r. fil-
mu Kaplica Carów Szujskich45 posłużyła niezachowana do dzisiejszych 
czasów tzw. Kaplica Moskiewska – grobowiec-mauzoleum zmarłych 
w niewoli w Warszawie carów Szujskich. Kaplicę ufundował Zygmunt 
III Waza w 1620 r., została zniszczona około 1768 r. Film ten to tzw. 
mockument, czyli dokument z elementami fikcji. W tym krótkim 
metrażu przedstawiono rzekome odkrycie pozostałości kaplicy Carów 
Szujskich oraz tablicy znad wejścia. Do znaleziska doszło przy budo-
wie stacji metra (zabieg ten można więc odczytywać jako celowe bądź 
nie, nawiązanie do przedstawionych przez Jerzego Toeplitza kulisów 
prac nad filmem Minin i Pożarski, w związku z którymi, również 
przy budowie metra, odkopano eksponaty z czasów Wielkiej Smuty). 

44 P. Urbańczyk w filmie Kłuszyn 1610, reż. T. Arciuch, Polska 2010.
45 Kaplica Carów Szujskich, [online] www.nck.pl/filmy/278063-kaplica-carow 

-szujskich/ [dostęp: 30.08.2018].
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Reportaż z miejsca budowy przepleciony został fragmentami fabular-
nymi – oglądamy hetmana Stanisława Żółkiewskiego prezentującego 
królowi Zygmuntowi III więźniów – cara Wasyla IV Szujskiego oraz 
Dymitra i Iwana Szujskich. Hetman wygłasza krótką mowę na temat 
kampanii 1610-11 r., akcentując bitwę pod Kłuszynem, wkroczenie 
do Moskwy i zdobycie Smoleńska. Narrację miały uwiarygodnić wy-
powiedzi konsultantów historyczno-literackich (Dariusz Chemperek 
i Piotr Jacek Jamski).

Współcześnie dużą popularnością cieszą się filmy niedostępne 
w kinie i telewizji, zamieszczane jedynie w Internecie. Spośród kana-
łów o tematyce historycznej wymienić można Historię bez cenzury. Je-
den z pierwszych odcinków (zamieszczony 14 lutego 2015 r.) dedyko-
wany jest okresowi Wielkiej Smuty w Rosji46. Tytuł Rosja pod polskim 
butem sugeruje skrajnie tendencyjny, nacjonalistyczny wydźwięk. Bar-
bara Techmańska w artykule z 2016 r. z punktu widzenia dydaktyki 
historii wysunęła postulat, że 

Może też należy czasami odwołać się do filmów o „lżejszym 
charakterze”, ale niewątpliwie popularyzujących historię 
i mających spore grono odbiorców. Dobrym przykładem jest 
tu działalność młodych pasjonatów historii z Lublina (w tym 
absolwentów uniwersyteckiej historii) z charyzmatycznym 
„frontmanem” Wojtkiem Drewniakiem i ich produkcje filmowe 
z serii „Historia bez cenzury”47. 

Film po trzech latach od internetowej premiery osiągnął wynik 
ponad miliona wyświetleń, istotnie ma zatem znaczne oddziaływanie 
społeczne i nie sposób go zlekceważyć. Twórcy pominęli kilka istot-
nych kwestii, mianowicie przykładowo kreśląc genezę dymitriad, nie 
poruszyli roli czynnika religijnego. Podobnie, jak w innych odcinkach 

46 Rosja pod polskim butem. Historia Bez Cenzury, [online]  https://www.youtube. 
com/watch?v=GB078m2vFyI [dostęp 30.08.2018].
47  B. Techmańska, Film historyczny i jego walory dydaktyczne, „Wiadomości 
Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2016, nr 4, s .25.
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cyklu, wprowadzono liczne skróty myślowe i skojarzenia z współcze-
snością – w tym wypadku polityką Władimira Putina. Choć twórcy 
wykorzystali materiał ikonograficzny (ryciny i obrazy przedstawiające 
Moskwę omawianego okresu, portrety Godunowa, Szujskiego i Dy-
mitra), niestety zamiast przykładowo fragmentów omówionych wyżej 
filmów o Wielkiej Smucie, w większości seansu widz ogląda jedynie 
sylwetkę narratora (który, nota bene, choć używa współczesnego, do-
cierającego do młodzieży języka, robi to z niewyraźną dykcją i nad-
miernym tempem, co wpływa ujemnie na odbiór dzieła).

Jednocześnie uzupełnieniem i podsumowaniem przyczynku na 
temat historii wizualnej wybranych wydarzeń okresu wielkiej smuty 
może być scharakteryzowanie jednej z misji gry komputerowej Kozacy 
3 z 2016 r.48. W grze kampania kozacka liczy pięć misji, ułożonych 
według kolejności chronologicznej wydarzeń historycznych: Odbu-
dowa Siczy Zaporoskiej, Wojna w Inflantach, Upadek Kaffy, Marsz na 
Moskwę49 i Bitwa pod Chocimiem. W prologu Marszu na Moskwę obja-
śniającym ogólną sytuację geopolityczną, znajdują się istotne odnośnie 
roli Kozaczyzny sformułowania: 

Gdy Rosjanie zaczęli zbierać siły do przeciwnatarcia, książę 
[Władysław] znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Król 
zwrócił się o pomoc do Kozaków zaporoskich, aby ratować syna. 
Przyprowadziłeś do Zygmunta kozackich ambasadorów, którzy 
przedłożyli swoje żądania: zwiększenie autonomii i przywilejów 
oraz rejestru Kozaków. Król przystał na te warunki. Po powrocie 
do armii kozackiej zebrałeś oddziały i ruszyłeś na pomoc 
Władysławowi 50. 

48  Kozacy 3, GSC Gameworld, 2016.
49  Nie sprecyzowano, czy marsz na Moskwę ma miejsce w 1610 r. i w grze 
przedstawiono bitwę pod Kłuszynem, czy chodzi o wyprawę Królewicza Władysława 
IV na Moskwę w latach 1617-1618.
50  Kozacy 3 ...
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Zadaniem gracza jest połączenie się z wojskami polsko-litewskimi 
i rozbicie armii moskiewskiej. Należy działać szybko; można wykorzy-
stać element zaskoczenia i część żołnierzy wysłać przez bród na rzece 
jako poselstwo do twierdzy, w której zamknęły się oddziały księcia 
Władysława. Gdy tam dotrą, pojawia się jako komunikat treść mowy 
królewicza: 

Witajcie, czcigodny panie hetmanie! Jakże się cieszę, widząc 
zaporoskie rycerstwo! Oto najlojalniejsi i najdzielniejsi synowie 
Rzeczypospolitej! Przybyliście w samą porę. Teraz, gdy nasze 
siły zostały połączone, nie wątpię już w sukces naszej kampanii. 
Zajmiemy Moskwę w mgnieniu oka, ale najpierw musimy 
zmierzyć się z armią polową Moskali. Nie możemy zostawić 
ich za sobą. Zmiażdżmy ich! […]. Tylko najlepsi spośród moich 
żołnierzy przetrwali tę ciężką zimę, a przed nimi maszeruje kwiat 
Zaporoża. Jeśli wspólnie uderzymy na Moskali, powinniśmy 
wygrać. Przypuśćmy atak od strony twierdzy. Szkoda, że nie 
mamy dział do walki w polu. Zniszczcie, proszę, rosyjską palisadę 
po naszej stronie. Wyślijcie do mnie posłańca, gdy nadejdzie pora 
ataku51. 

Gdy gracz postąpi według wskazówek królewicza, a wojska pol-
sko-litewskie i Kozacy zwyciężą, ukaże się triumfalny komunikat koń-
cowy (również w formie mowy Władysława): 

Ostatnia przeszkoda na drodze do Moskwy. Tam skończy się 
wojna, a Ty zyskasz nagrody, na które zasłużyłeś. Jestem wdzięczny 
dzielnym rycerzom zaporoskiej Siczy za ich bohaterstwo i odwagę, 
za ich służbę i lojalność Jego Królewskiej Mości. Wiwat!52.

Optymistyczny (z perspektywy Kozaczyzny i Rzeczypospo-
litej) ton zawartej w grze Kozacy 3 historiozofii daje się powiązać 
z aktualną w momencie jej powstania sytuacją geopolityczną – trwającą 

51  Ibidem.
52  Ibidem.
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wojną w Donbasie. Jeśli porównamy pierwszą wersję Kozaków (2000), 
z Kozakami 3 (2016), wyraźnie widać, że twórcy przestali podążać za 
obowiązującą dawniej w Związku Radzieckim oficjalną historiografią, 
według której kładziono nacisk na odwieczne braterstwo rosyjsko-

-ukraińskie. W Kozakach 3, kampania kozacka (w pierwszej części gry, 
nazywana anachronicznie ukraińską) zaprezentowana jest, jako przed-
stawiająca okres najserdeczniejszych relacji między Ludami Zaporoża, 
a koroną Królestwa Polskiego (w pierwszej ćwierci XVII w.).

Ogólnie również można zauważyć, że wizualizacje Wielkiej Smu-
ty przedstawiano w różnych krajach i okresach w zależności od aktu-
alnej w czasie ich powstania polityki historycznej. Scharakteryzowane 
na początku pamiętniki reprezentują perspektywę Rzeczypospolitej, 
stanowią zresztą istotny wkład inspirujący polskie barokowe pamięt-
nikarstwo. Radziecki film Minin i Pożarski, a następnie rosyjski obraz 
1612, ilustrują spojrzenie z perspektywy obrony słabszego państwa 
przed agresją silniejszego sąsiada. Tematyka Wielkiej Smuty pojawiała 
się w kinie polskim w zależności od aktualnych relacji z Rosją (bolsze-
wicką, sowiecką, współczesną) – pierwszy film o dymitriadach powstał 
tuż po bitwie warszawskiej, niemal w czasie rokowań pokojowych 
w Rydze; po 1945 r. filmowcy nie chcieli (nie mogli) drażnić „brat-
niej” strony radzieckiej, dlatego powrót do tych wątków możliwy był 
dopiero po 1989 r. Filmowcy amerykańscy, pozorując obiektywność 
sądów, zdają się sprzyjać moskiewskiej interpretacji Smuty, natomiast 
ukraińscy twórcy gry komputerowej wyraźnie sympatyzują z Rzeczą-
pospolitą. Okrutne i bezwzględne czasy Wielkie Smuty stanowiły 
i stanowią źródło inspiracji dla historyków i artystów, a w związku 
z tym generują przedmiot zainteresowania historyków wizualnych 
(analogicznie do tego, jak ironizowali powojenni krytycy filmowi, że 
wojna uratowała kino53).

53 Z. Kałużyński, Demon milionowy. Mity, obsesje, wizje dla mas, Warszawa 
1977, s. 149.
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StreSzczenie

Obraz Wielkiej Smuty w wybranych 
pamiętnikach, filmach i grze komputerowej. 

Szkic historyczno-wizualny

W artykule przedstawiłem obraz Wielkiej Smuty, zwłaszcza dy-
mitriad, na podstawie źródeł i opracowań tzw. konwencjonalnej histo-
riografii (pamiętniki z epoki) oraz historiografii niekonwencjonalnej 
(filmy, gry komputerowe). Wybrane pamiętniki (Stanisława Żółkiew-
skiego, Samuela Maskiewicza, Stanisława Niemojewskiego) repre-
zentują punkt widzenia od strony Rzeczypospolitej. W odmiennym, 
promoskiewskim świetle wydarzenia te pokazano w radzieckim filmie 
Minin i Pożarski, słabo w Polsce znanym (z tego powodu w artykule 
zamieściłem obszerny wypis dotyczący tego filmu z trudno dostępnego 
skryptu z 1956 r.). Współcześnie można wyróżnić kilka wizualizacji: 
film dokumentalny amerykańskiej produkcji o historii Rosji, film fa-
bularny Rok 1612, a także polski dokument z 2010 r. i internetowy 
kanał Historia bez cenzury. Interesującą perspektywę historiozoficzną 
zawarto w grze komputerowej Kozacy 3, w której gracz jako przywód-
ca Kozaków wspiera wojska polsko-litewskie królewicza Władysława 
IV pod Moskwą. Celem artykułu, poza próbą uporządkowania tych 
narracji, jest skłonienie do refleksji na temat historii w mediach.
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na tronie carskim w XVII w.

W dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów pojawia się wiele 
wybitnych, barwnych postaci kobiecych. Najwięcej wiemy o małżon-
kach koronowanych głów, które u boku swoich mężów zasiadały na 
tronie. Każda z władczyń wpływała w mniejszym lub większym stop-
niu na kulturę Rzeczypospolitej, a niekiedy także na sposób prowadze-
nia polityki przez jej męża. Bona Sforza, żona Zygmunta I Starego była 
promotorką zachodniej kultury w Polsce1. Ludwika Maria Gonzaga, 
królowa u boku dwóch władców: Jana II Kazimierza i Władysława 

1 Bona Sforza d’Aragona (1494–1557) – królowa polska w latach 1518–
1557, córka Giana Galeazza Sforzy, mediolańskiego księcia, i Izabeli Aragońskiej. 
W historiografii polskiej opinie na jej temat są podzielone. Z jednej strony podkreśla-
ne są jej zasługi, z drugiej niebezpodstawnie oskarża się ją o zasianie na polskim grun-
cie intryganctwa oraz korupcji, nawet o trucicielstwo. Wychowywała się pod okiem 
swojego wuja, cesarza Maksymiliana I Habsburga. Również z jego udziałem doszło do 
małżeństwa w z królem polskim, Zygmuntem I Starym. Zapisała się na kartach histo-
rii polskiej jako jedna z najbardziej energetycznych, a jednocześnie najbardziej znie-
nawidzonych królowych. Była kobietą ambitną, nieugiętą, bardzo dumną i niezwykle 
przedsiębiorczą. Jej otwarte zaangażowanie w sprawy polityczne kraju spowodowały, 
że nie cieszyła się szacunkiem wśród dworzan. Mimo to zrobiła wiele pożytecznego 
dla Polski, m.in. zagospodarowała ogromne tereny nieużytków, budowała warownie, 
mosty. Poza tym angażowała się również w sprawy kulturowe tj. otaczała mecenatem 
polską młodzież, przeszczepiła kulinarną kulturę włoską na teren Rzeczypospolitej, 
zob. M. Bogucka, Bona Sforza, Warszawa 1989. 
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IV, która co prawda nie cieszyła się nadmierną sympatią szlachty, ale 
mimo to energicznie starała się realizować własne przekonania na polu 
politycznym2. Jej dwórka i późniejsza królowa, żona Jana III Sobie-
skiego, Maria Kazimiera d’Arquien, to z kolei kobieta bardzo aktywna 
politycznie, która jak jej poprzedniczka w znacznym stopniu deter-
minowała styl rządów swojego męża3. Również wśród szlachcianek 
można spotkać takie wyraziste kobiety. Julia Teresa z Lubomirskich 
(1767–1794), żona pisarza i podróżnika Jana Potockiego, była prężną 
działaczką polityczną paryskiej Polonii, a jednocześnie urodą podbi-
jała męskie serca i królowała na parkietach salonów stanisławowskiej 

2 Ludwika Maria Gonzaga de Nevers (1611–1667) – królowa polska w la-
tach 1646–1667, córka księcia Karola Gonzagi i Katarzyny de Guise. Opuściła swo-
ją ojczyznę na zawsze 27 listopada 1646 roku. Zawsze chciała odegrać ważną rolę 
w polityce, jak stwierdził jej sekretarz, Piotr Des Noyers, że „główną bowiem jej 
namiętnością jest żądza panowania, przytłumiająca wszystkie inne” (Des Noyers do 
I. Bouillau, 1 X 1658, [w:] Portfolio królowej Maryi Ludwiki, czyli zbiór listów, ak-
tów urzędowych i innych dokumentów, ściągających się do pobytu tej monarchini w 
Polsce, t. 2, Poznań 1844, s. 182). Jako królowa w Rzeczypospolitej dążyła więc 
do wzmocnienia autorytetu królewskiego, jednak plany te natrafiły na spory opór. 
Jej pierwsze małżeństwo z Władysławem IV Wazą nie było zgodne. Dopiero 
u boku drugiego męża, Jana Kazimierza Wazy, mogła wykazać się większą polityczną 
aktywnością, szczególnie od czasu wybuchu II wojny północnej w 1655 roku aż do 
swojej śmierci w 1667 roku, zob. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi 
(1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Wrocław 1975. 
3 Maria Kazimiera de la Grange d’Arquien (1641–1716) – królowa polska 
w latach 1674–1696, zwana na polskim dworze pieszczotliwie Marysieńką, córka 
Henryka de la Grange, markiza d’Arquien, i Franciszki de la Châtre, ochmistrzyni 
dworu Marii Gonzagi. To właśnie dzięki koneksją swojej matki, Maria Kazimiera 
została damą dworu Ludwiki Marii, z którą przybyła do Polski, gdy miała tylko 4 lata. 
Maria Kazimiera dorastała i kształciła się u jej boku. Dwukrotnie zamężna. Pomimo 
uczucia, którym darzyła Jana Sobieskiego, jej pierwszym mężem był Jan Sobiepan 
Zamojski. Dopiero po 7 latach stanęła na ślubnym kobiercu obok przyszłego, pol-
skiego króla. Jako królowa Polski była orędowniczką polityki, której głównym było 
doprowadzenie do sojuszu między Rzeczypospolitej i Francji. Po śmierci swojego uko-
chanego męża wyjechała najpierw do Rzymu, a później wróciła do swojej ojczyzny, 
zob. M. Komaszyński, Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716, 
Kraków 1983.



68

Agafia z Gruszeckich – szlachcianka polska na tronie carskim w XVII w.

Warszawy4. Z kolei Elżbieta Helena z Lubomirskich (1670–1729), 
żona hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego, 
zapisała się w polskiej historii jako animatorka społecznego i kultu-
ralnego życia Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku5. Co 
ciekawe, również Polki robiły kariery na dworach innych państw, jak 

4 Julia Potocka (ok. 1765–1794) – córka Stanisława Lubomirskiego i Elż-
biety Anny Teofili z Czartoryskich, od 1785 roku żona Jana Potockiego. Na salo-
nach stanisławowskiej Warszawy zachwycała swoją urodą, wdziękiem, gracją i inte-
lektem. Podbijała serca nie tylko rodaków, również cudzoziemców (Fryderyk Schulz 
(1762–1798), niemiecki literat i profesor historii w Mitawie, wspominał ją w swoim 
pamiętniku). Z drugiej strony zasłużyła na miano prawdziwej patriotki. Gdy w 1792 
roku przebywała w rewolucyjnej Francji, prężnie działała w paryskiej Polonii. Zaan-
gażowała się ruch konspiracyjny, którego głównym celem było zorganizowanie insu-
rekcji – współpracowała z samym Kościuszką. Obok jej patriotycznej postawy, równie 
sławna jest historia jej miłości, zob. Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast 
staropolskich XVI-XVIII wieku, Łódź 1974. 
5 Elżbieta Helena z Lubomirskich Sieniawska (1669/1670-1729) – dwór-
ka królowej Marii Kazimiery, córka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Zofii 
Opalińskiej, żona Adama Mikołaja Sieniawskiego. Pod koniec ostatniej dekady XVII 
wieku stała się przywódcą stronnictwa profrancuskiego w ówczesnej Rzeczypospo-
litej utrzymując stałe kontakty m. in. Z królem Ludwikiem XIV i carem Piotrem I. 
Działała na rzecz porozumienia pomiędzy Piotrem I i królem Szwecji Karolem XII. 
Zajmowała ważne miejsce w rozgrywkach i planach francuskich dyplomatów, zarów-
no podczas bezkrólewia i lansowania kandydatury księcia Franciszka de Conti, jak 
i w późniejszym okresie, kiedy została zaangażowana w pomoc powstańcom węgier-
skim. Złożoną osobowość kasztelanowej, jak i zawrotne tempo jej życia odsłania ko-
respondencja Sieniawskiej i osób pozostających w kręgu jej wpływów. Działalność 
Sieniawskiej była od początku wszechstronna i zorientowana na różne dziedziny – 
politykę, rozwój gospodarczy latyfundium, mecenat artystyczny i kulturalny. Ostat-
nią wielką pasję, obok spraw artystycznych i politycznych, stanowiły wiążące się w 
dużej mierze z tymi ostatnimi procesy sądowe. Sieniawska była stałą bywalczynią 
lubelskiego Trybunału, zob. K. Link-Lenczowski i B. Popiołek, Sieniawska Elżbieta 
Helena z Lubomirskich (1669–1729), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1996, 
t. XXXVII/1, zeszyt 152. 
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choćby Maria Leszczyńska, która w 1725 roku została żoną króla 
Francji Ludwika XV6.

Także w polsko-rosyjskich dziejach pojawiła się wyjątkowa ko-
bieta, która została carycą rosyjską. Mową tutaj o dość mało znanej 
polskiej szlachciance Agafii Gruszeckiej herbu Lubicz. Historia tej po-
staci zainteresowała autorkę niniejszej pracy przede wszystkim dlatego, 
że w polskiej historiografii jest postacią niemalże nieznaną. Informacje 
o Agafii w polskich pracach są szczątkowe. Obok szerszego przedsta-
wienia jej życiorysu głównym celem artykułu jest przywrócenie tej pol-
skiej szlachcianki do świadomości polskich badaczy. 

Znane są wprawdzie inne kobiety cudzoziemki zasiadające na tro-
nie carskim w Rosji. Kobiety te wykazywały się często nieprzeciętną 
i mocno zaznaczoną w dziejach aktywnością polityczną. Inna polska 
szlachcianka, Maryna Mniszchówna, córka wojewody sandomierskie-
go Jerzego i Jadwigi z Tarłów, zapisała się w historii jako żona obu 
carów Samozwańców, nie będąc bynajmniej bierną partnerką swoich 

6 Maria Leszczyńska (1703-1768) - królowa Francji w latach 1725-1768, 
córka Stanisława Leszczyńskiego i Katarzyny Opalińskiej. W wyniku wojny do-
mowej opuściła kraj w 1708 roku. Została wybrana z pomiędzy 99 kandydatek na 
małżonkę Ludwika XV przy wstawiennictwie Markizy de Prie, kochanki księcia de 
Condé, ponieważ uważano, że ślub ten nie wpłynie na sojusze polityczne monarchii 
francuskiej i będzie w stanie szybko dać królowi potomstwo. Poślubiła Ludwika XV 
4 września 1725 roku i urodziła mu 10 dzieci. Została przyćmiona na dworze przez 
liczne oficjalnie metresy męża (np. Madame Pompadour). Jej syn ludwik Ferdynand 
poślubił Marię Józefę Wettyn, córkę Augusta II Sasa. Po śmierci została pochowana 
w bazylice Saint Denis pod Paryżem, zaś jej serce spoczęło przy rodzicach w koście-
le Notre-Dame de Bon Secours w Nancy, zob. B. Simms, Taniec mocarstw. Walka 
o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Poznań 2015.
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mężów7. Inną cudzoziemką, która mocno zaznaczyła swą obecność na 
kartach historii Rosji jako jedna z najpotężniejszych imperatorowych 
świata, była Zofia Augusta Anhalt-Zerbst, znana jako caryca Katarzy-
na II8. 

Na tle tych wspomnianych władczyń Rosji można umieścić Aga-
fię z Gruszeckich, o której nie wiele wiadomo, a przynajmniej nie jest 
tak rozpoznawalna jak Maryna Mniszchówna czy Katarzyna II. Aga-
fia nie pochodziła z arystokratycznego rodu. Urodziła się w polskiej 
rodzinie szlacheckiej Gruszeckich herbu Lubicz. Krótkie informacje 
o dziejach rodziny możemy poznać dzięki Herbarzowi Kaspra Niesiec-
kiego. Protoplastą rodziny Gruszeckich miał być Maciej, któremu król 
nadał urząd chorążego koronnego oraz dobra ziemskie – wieś Gruszkę 
w dawnym województwie lubelskim. Informacje na temat rodziny się-
gają 1778 roku. Niesiecki w Herbarzu nie wspomina jednak członkini 
rodu, która zasiadała na carskim tronie9. Informację o pochodzeniu 

7 Maryna Mniszchówna (1588/89–1614) - jej burzliwe losy zaczęły się 
w roku 1604, gdy do Sambora przybył pretendent do carskiej korony podszywają-
cy się pod Dymitra, syna Iwana Groźnego. To zła sytuacja finansowa ojca Maryny 
i jego ambicje polityczne spowodowały, że piękna magnatka – szybko została partner-
ką Samozwańca i wraz z nim z sukcesem wystarała się o władze nad całą Rosją. Dymitr 
Samozwaniec szybko stracił nie tylko władzę, ale również życie, co Maryna jako żona 
cara przypłaciła blisko dwuletnim więzieniem . Jej losy okazały się również później tra-
giczne – mimo zabiegów i jej wielkich ambicji nie udało jej później odzyskać carskiej 
korony ani z drugim Samozwańcem, ani z kolejnym jej mężem kozackim wodzem 
Zarudzkim, z którym wiązała przynajmniej nadzieję na odzyskanie korony dla swoje-
go syna, zob. A. Hirschberg, Maryna Mniszchówna, Toruń 2017. 
8 Katarzyna II (1729–1796) – pochodziła ze Szczecina, gdzie przyszła na 
świat 21 kwietnia 1729 roku jako córka generała pruskiej armii Christiana Augusta 
Anhalt-Zerbst, komendanta miejscowego garnizonu. Książęce pochodzenie zapewniła 
jej zaś matka Joanna Elżbieta Holsztyn. To dzięki niej w lutym 1744 roku Zofia trafiła 
do Rosji, gdzie po pół roku została ochrzczona po raz drugi, tym razem w obrządku 
prawosławnym, i przyjęła imię Katarzyna. Rok później caryca Elżbieta wydała ją za 
swojego siostrzeńca, księcia holsztyńskiego Karola Piotra, późniejszego cara Piotra III. 
Młoda księżna zaczęła sprawnie funkcjonować w petersburskim świecie opartym na 
politycznych grach i intrygach. Katarzyna szybko dostrzegła możliwości powiększenia 
swoich wpływów i nawet jej małżonek nie stanowił przeszkody w osiągnięciu celu. 
Dzięki wytrwałym działaniom udało jej się przejąć władzę 28 czerwca 1762 roku, zob. 
W. A.Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 2004. 
9 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 4, Lipsk 1839-1845, s. 301-302.
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carycy z rodziny Gruszeckich podał zaś Adam Boniecki w swojej wersji 
Herbarza polskiego. Pisał:

 Pochodzący z tej rodziny Karp Gruszecki, syn Eustachego, przeniósł 
się w końcu XVI-go wieku do Rosyi, gdzie otrzymał różne włości. 
Syn jego Eliasz był wojewodą 1610 r. Córka jego wnuka, Siemiona 
Fedorowicza, Agafia Siemionówna, była 1680 r. żoną cara 
i wielkiego księcia moskiewskiego, Fedora Aleksiejewicza, 
z którym miała syna Eliasza, ur. 1681 r.10”

Polska historiografia dostarcza lakoniczne informacje o samej Agafii, 
ale w pracach rosyjskich badaczy znaleźć ich można nieco więcej. Nie 
dowiadujemy się wiele o jej dzieciństwie czy panieństwie. Wiemy, że 
urodziła się w 1663 roku11 jako córka smoleńskiego szlachcica, wo-
jewody czerkawskiego Siemona Gruszeckiego i Marii Zaborowskiej12. 
Zanim jednak ojciec Agafii trafił na służbę na moskiewskim dworze, 
przez krótki okres nadzorował majątek wielkiego hetmana litewskie-
go Michała Kazimierza Paca (1624–1682). Do Carstwa Rosyjskiego 
przyjechał z pomocą swojego krewnego, okolicznego13 w dumie bojar-
skiej Siemona Zaborowskiego14. Gruszecki ożenił się z jego siostrą Ma-
rią, z którą miał trzy córki: Agafię, Annę oraz Teklę. Jego dalsze losy są 
nie dość pewne. Część źródeł podaje, że po ślubie Agafii z Fiodorem 

10 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 7, Warszawa 1904, s. 146.
11 С. М. Соловьёв, Царствование Феодора Алексеевича, [w:] История 
России с древнейших времён, t. 13, Москва 2007.
12 Грушецкий, Семён Фёдорович, [w:] Ру́сский биографи́ческий слова́рь 
(в 25 томах), t. 7, ред. Е. С. Шумигорског, М. Г. Курдюмов, Санкт-Петербург 
1897, s. 560. 
13 Okoliczny – urzędnik dworski. Do jego obowiązków należało m.in. orga-
nizowanie carskich oraz książęcych podróży oraz pobytu zagranicznych dyplomatów, 
których przedstawiał władcy. W XVII wieku obok niego zaczął funkcjonować urząd 
okolicznych – pokojowych, którzy swoją rangą przerastali nawet część bojarstwa 
14 Л. Гунин, Пацы: магнаты ВКЛ. Сокращённая родовая, служебно-
политическая, судебная и владельческая история, [w:] Избранные рассказы, 
s. 658-659, [online] http://www.balandin.net/Gunin/Bobruisk/CHAPTER_4/pacy.
htm [dostęp: 07.06.2018].
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III (1680 rok) został wyniesiony do rangi bojara15. Z drugiej strony 
w Rosyjskim słowniku biograficznym czytamy, że Agafia wychowywa-
ła się bez matki oraz ojca, który zmarł w 1669 roku. Dorastała pod 
okiem wspomnianego już Zaborowskiego oraz jego żony16. 

Młoda polska szlachcianka niewątpliwie wyróżniała się na tle ro-
syjskich dam. Jej ubiór oraz maniery odbiegały od norm, obyczajów 
i tradycji obowiązujących w państwie carów. Rosyjskie damy nosiły 
wówczas tradycyjne, ciężkie stroje oraz ciasno splecione włosy. Z kolei 
młoda Agafia, która, mimo że wychowywała się w Carstwie Rosyj-
skim, ubierała się zgodnie z polskim zwyczajem. Najbardziej charak-
terystycznym elementem jej stroju była polska czapka, która później 
stała się przebojem wśród rosyjskich dam dworu, a nawet sióstr cara17. 
Również nie zakrywała włosów, pozostawiając je rozpuszczone, zgod-
nie z modą panującą wśród polskich dam dworu w drugiej połowie 
XVII wieku polskie damy dworu18, jednak taka moda mocno wykra-
czała poza moskiewskie obyczaje19. 

Także w kwestii jej aparycji można opierać się głównie na świa-
dectwach, które jej dotyczą. Miała być piękną kobietą: wysoką, zgrab-
ną, o wręcz doskonałej cerze ze zdrowymi rumieńcami. Ponadto miała „

subtelne […] rysy twarzy, błękitne oczy o powłóczystym spojrzeniu 
oraz blond włosy o odcieniu złota, co razem tworzyło harmonijną 
całość i przyciągało męskie spojrzenia20. 

15 П. В. Седов, Закат Московскогоцарства, царскийдв-орконца XVII 
века, Санкт-Петербург 2008, s. 356. 
16 Агафья Семёновна, [w:] Ру́сский биографи́ческий слова́рь (в 25 то-
мах), t. 1, ред. А. А. Половцев, Санкт-Петербург 1896, s. 54. 
17 П. В. Седов, op. cit., s. 516-517. 
18 М. Н. Мерцалова, Костюм разных времен и народов, t. 2, Москва 
1996, s. 404. 
19 П. В. Седов, op. cit., s. 351. 
20 А. И. Красницкий, Царица-полячка, Москва 1997.
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Jedyne graficzne przedstawienia jej osoby można oglądać na nielicz-
nych ikonach, m.in. na ikonie znajdującej się w monasterze Zaśnięcia 
Matki Bożej w Aleksandrowie (il. 1). 

Należałoby zadać pytanie: jak polska szlachcianka została ca-
rycą rosyjską? Odpowiedź jest zaskakująco prosta – w wyniku przy-
padkowego spotkania. Do pierwszego spotkania młodego cara, zale-
dwie 18-letniego Fiodora, z Gruszecką doszło w Niedzielę Palmową, 
4 kwietnia 1680 roku, w trakcie publicznej cerkiewnej procesji, na 
której władca, niespodziewanie się zjawił. Podobno car w chwili, gdy 
ujrzał dziewczynę, od razu miał się w niej zakochać. Pojawienie się 
cara na wielkanocnej procesji było naprawdę nieoczekiwane. Fiodor 
III był osobą bardzo chorowitą – męczył go szkorbut oraz astma. Był 
ponadto bardzo wątłej postury o trupiobladej cerze. W innych cere-
moniach z powodu złego stanu zdrowia albo nie uczestniczył, albo 
tak jak na pogrzebie swojego ojca trzeba było nieść go na noszach za 
trumną. Jednak swoje niedoskonałości fizyczne rekompensowały mu 

Il. 1. М. И. Милютин, Св. Федор Стратилат и вмч. 
Агафья, 1680, [online] https://commons.wikimedia.org/wiki 
/File:Icon_of_Theodore_and_Agaphia_(1681,_GIM).jpg?u 
selang=ru [dostęp: 07.06.2018].
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przymioty umysłu. Wyróżniał się sporą inteligencją, płynnie posługi-
wał się językiem polskim oraz łaciną21. 

Niedługo po pierwszym spotkaniu z Agafią car posłał swojego 
zaufanego posłańca, Iwana Jazykowa, w celu zebrania dotyczących 
jego wybranki. Ten nie zawiódł swojego władcy. Fiodor szybko dowie-
dział się, że Agafia mieszka w domu wuja, Semena Zaborowskiego22. 
Car rozkazał Zaborowskiemu zatrzymać swoją siostrzenicę. Nakazał 
także, aby nie wydawano jej za mąż bez jego zgody23. Dodatkowymi 
i działającymi na korzyść przyszłej carycy były informacje o jej przy-
miotach: znajomość czterech języków czy też umiejętność gry na kla-
wesynie. Car obwieścił swoim dworzanom, że bezzwłocznie pragnie 
pojąć za żonę swoją wybrankę. Jednak nie mógł postąpić wbrew tra-
dycji. Zgodnie z obyczajem car miał wybrać sobie przyszłą małżonkę, 
dokonując wyboru spośród młodych, pięknych panien ze szlacheckich 
rodów. Co prawda car Fiodor postąpił zgodnie z tą tradycją, ale żad-
na z sześciu przedstawionych mu kandydatek nie została przez niego 
zaakceptowana24. 

 Wywołało to niemałe oburzenie wśród części dworu, 
a w szczególności wuja młodego monarchy, Iwana Miłosławskiego, 
do tego stopnia, że próbowano poniżyć i skompromitować wybrankę 
serca cara oraz jej matkę oskarżając je o rozwiązłość. Ponoć rozpo-
wszechnione plotki miały fatalny wpływ na rosyjskiego władcę. Miał 
odmawiać wszelkiego jedzenia, zalec osłabiony w łóżku i cierpieć na 
bezsenność. Jednak dwóch wiernych faworytów cara, Iwan Jazykow 
i Michaił Lichaczow, przyszli swojemu władcy z pomocą25. War-
to zwrócić uwagę na to, że obaj byli jawnymi polonofilami i pra-
gnęli wzmocnienia polskiej kultury w Rosji26. Udali się do domu 

21  S. S. Montefiore, Romanowowie 1613-1918, Warszawa 2016, s. 75. 
22  Д. Йена, Русские царицы (1547-1918), Москва 2008, s. 79. 
23 А. П. Богданов, Царь Фёдор Алексеевич, Москва 1998.
24 S. S. Montefiore, op. cit., s. 76. 
25 Ibidem, s. 76. 
26 A. Andrusiewicz, Romanowowie: imperia i familia, Kraków 2014, s. 111.
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Zaborowskiego, aby zdementować krążące plotki. W trakcie, gdy 
dyskretnie starali się zdobyć informacje na temat Agafii, ta niespo-
dziewanie weszła do komnaty, w której przebywał gospodarz wraz z 
przybyłymi gośćmi. Było to dość szokujące, ponieważ według rosyj-
skich obyczajów tylko żona gospodarza mogła spotkać się z goszczącymi 
w domu mężczyznami27. Pojawiając się w pokoju, miała oświadczyć 
carskim wysłannikom: 

Niech car nie ma żadnych wątpliwości co do mojej czystości, za 
prawdziwość tych słów ręczę własnym życiem 28.

Deklaracja Agafii miała zrobić na przybyłych duże wrażenie. Wkrótce, 
18 lipca 1680 roku doszło do zawarcia przez nią związku małżeńskie-
go z carem Fiodorem Aleksiejewiczem III Romanowem29. Ślub odbył 
się w kremlowskim Soborze Uspieńskim w obecności moskiewskie-
go patriarchy Joachima30. Nie była to uroczystość obfita w splendory 
i bogactwa, które kojarzą się z rosyjskim dworem i były elementem 
tradycji. Na zaślubinach było obecnych zaledwie kilkanaście osób31. 

Po ślubie wuj Agafii, Semen Zaborowski, został włączony 
do składu Dumy Bojarskiej, a ponadto car nadał mu wieś Wasi-
liewskoje. Również siostry Agafii, Tekla i Anna, skorzystały dzię-
ki temu małżeństwu. Pierwsza została żoną wojewody Nowogro-
du Wielkiego, Fiodora Urusowa32, a druga wyszła za mąż za księcia  
 

27 И. Егорович Забелин, Домашний быт русских царей в XVI и XVII 
столетиях, Москва 2005, s. 7. 
28  A. П. Богданов, op.cit. 
29 A. Andrusiewicz, op. cit, s. 111.
30 П. В. Седов, op. cit., s. 351-352. 
31 A. Andrusiewicz, op. cit., s. 111. 
32 Fiodor Siemionowicz Urusow (zm. 1694) – dworzanin Fiodora III Roma-
nowa, bojar od 1680 roku, wojewoda Nowogrodu Wielkiego w latach 1683-1684. 
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syberyjskiego, Wasyla33. Nowi członkowie rodziny carskiej, bliżsi i dal-
si, zyskali uprzywilejowane pozycje w moskiewskim społeczeństwie34.

Na tle rosyjskiego dworu nowa caryca była postacią dość kon-
trowersyjną, ponieważ nie spełniała oczekiwań, jakie wobec niej wy-
suwano. Uważano, że powinna stanowić wzór cnót i stosować się 
ugruntowanych zasad dworskiej etykiety, podobnie jak jej poprzed-
niczki. Agafia jednak bardzo często przebywała poza częścią pałacu, 
która była przeznaczona dla kobiet. Ponadto nierzadko wychodziła do 
poddanych. Jednak najbardziej problematycznym było jej nieustan-
na obecność przy Fiodorze. Z początku carskie małżeństwo wspólnie 
wychodziło jedynie do cerkwi na nabożeństwa, ale z czasem Agafia 
towarzyszyła swojemu mężowi niemal bezustannie35.

Agafia była kobietą o silnym, niezłomnym charakterze36. Przy 
aprobacie Fiodora, wprowadziła spore zmiany w ówcześnie panują-
cym, ugruntowanym stylu dworskiego życia37. Jej roczne panowanie 
było okresem dynamicznego rozwoju zachodniej kultury, z naciskiem 
na kulturę polską, wśród rosyjskich dostojników. Dzięki jej działaniom 
w modzie dworskiej nastąpiły poważne zmiany. Przede wszystkim 
Agafia miała przekonać Fiodora III, aby zniósł modę na ochabień, 
tj. męską oraz damską odzież wierzchnią o długich połach38. Wśród 
mężczyzn zaczęła panować tendencja do strzyżenia włosów oraz gole-
nia bród, zarówno pośród młodzieży, jak i starych bojarów, strojenia 
się w polskie kontusze czy krótkopołe stroje niemieckie i noszenie sza-
bli przy boku. Car Fiodor III jest uznawany za pierwszego Rosjanina, 

33 Wasyl Aleksiejewicz Syberysjki – żył na przełomie XVII i XVIII wieku, ca-
rewicz syberyjski. W 1717 roku car Piotr I chciał wydziedziczyć swojego syna Aleksie-
ja, Syberyjski stanął po stronie Aleksieja. Skutkiem tego Piotr I pozbawił jego potom-
ków tytułu carewicza, pozostawiając im tytuł książąt syberyjskich. 
34 П. В. Седов, op. cit., s. 355-356.
35 Ibidem, s. 358-360. 
36 A. Andrusiewicz, op. cit., s. 112.
37 И. Е. Горолевич, История в зеркалелюбви, 2012, 
38 B. В. Богуславский, Агафья Семёновна, [w:] Славянская энциклопе-
дия. XVII векв 2-х томах. A-M, t. 1, Москва 2004, s. 19-20. 
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który nosił polski strój39. Jeśli chodzi o modę kobiecą, dzięki carycy 
zapanowała moda na tzw. polską czapeczkę, która ukazywała luźno 
puszczone włosy. Ponadto dwórki porzuciły moskiewskie kaftany na 
rzecz sukien w polskim stylu. Dodatkowo szwagierki carycy uzyskały 
możliwość decydowania o wyborze własnego ubioru40. Wprowadzi-
ła również zmiany w tradycji cerkiewnej. Na jej prośbę, car zakazał 
przynoszenia do świątyń własnych ikon, przed którymi wierni modlili 
się, stawiali i zapalali świece41. Ponadto w Moskwie zaczęto zakładać 
szkoły polskie oraz łacińskie42. Wszelkie wprowadzane przez nią in-
nowacje stawały się tematem wielu plotek i pomówień. Wielokrotnie 
można było spotkać opinię, że w związku z tymi działaniami rosyjski 
monarcha chce porzucić religię prawosławną na rzecz katolicyzmu43.

Zgodnie z opisanymi zwyczajami w Domostroju, zbiorze prze-
pisów obyczajowo-prawnych, przykładna, dobra żona to taka, która 
interesuje się przede wszystkim kobiecymi zajęciami, jak choćby ha-
ftowanie44. Odwołując się do tych zasad w oczach rosyjskiego społe-
czeństwa Agafia prawdopodobnie nie była wzorem do naśladowania. 
Jednak uznawano ją za władczynię cnotliwą, pobożną, wielkoduszną. 
Interesowała się sprawami państwowymi, czasem nawet w nie inter-
weniowała. Zdarzyło się, że stanęła w obronie urzędnika dworskiego, 
który został oskarżony i skazany bez wszczęcia śledztwa . Zwróciła się 
z prośbą do Fiodora, aby zarządził ponowne rozpatrzenie jego sprawy45.

39 В. И. Корсакова, Феодор Алексеевич, [w:] Русский биографический 
словарь (в 25 томах), t. 25, ред. А. А. Половцова, Санкт-Петербург 1913, 
s. 249-264. 
40 С. М. Шамин, Мода в Россиипоследнейчетверти XVII столетия, 

„Древняя Русь. Вопросымедиевистики” 2005, nr 1, s. 23-38.
41 Д. Л. Мордовцев, Русские исторические женщины (Женщиныдо-
петровской Руси), t. 35, Санкт-Петербург 1902, s. 183.
42 В. В. Богуславский, op. cit., s. 19-20. 
43 Д. Л. Мордовцев, Русские, s. 183. 
44 Домострой, [online] http://www.hrono.ru/dokum/1500dok/domostroi.
php [dostęp: 07.06.2018]. 
45 П. В. Седов, op. cit., s. 359.
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Warty uwagi jest również fakt, że dzięki działaniom Agafii ca-
równy, tj. siostry Fiodora III, uzyskały pewną niezależność, nie tylko 
przy wyborze własnych strojów, ale również w kwestiach finansowych. 
Wcześniej do książęcych komnat przynoszono towary, które kupowa-
no lub brano na kredyt z polecenia konkretnego warsztatu. Po inter-
wencji carycy młode kobiety już niezależnie i samodzielnie mogły do-
konywać zakupów, zlecając wypłacenie kwoty za zakup46.

Jednak dobrotliwe, sprawiedliwe panowanie Agafii u boku męża 
oraz jej małżeńskie szczęście nie trwały długo. Rok po zawarciu mał-
żeństwa, 11 lipca 1681 roku, Agafia urodziła syna, któremu nadano 
imię Ilja. Niestety małżonkom nie dane było cieszyć się z narodzin. 
Agafia zmarła trzy dni po porodzie – prawdopodobnie w wyniku nie-
kompetencji lekarzy, którzy odbierali poród i jednocześnie nie zacho-
wali zasad higieny. Nowonarodzony Ilja zmarł zaś po 10 dniach47. Car 
Fiodor był kompletnie zdruzgotany śmiercią swojej ukochanej żony 
i syna do tego stopnia, że nie był w stanie uczestniczyć w pogrzebie 48. 
Co prawda, Fiodor III ożenił się ponownie, ale nie miał już potom-
stwa, a sam zmarł rok po śmierci swojej pierwszej, szczerze ukochanej 
małżonki49.

Agafia Gruszecka zapisała się na kartach historii jako kobieta sta-
nowcza, o silnym charakterze, sprawiedliwa, a jednocześnie dobrotli-
wa i wielkoduszna. Potrafiła stawić czoła wszelkim plotkom i pomó-
wieniom. Napominała dworzan, aby nie dawali wiary pogłoskom na 
jej temat, chociażby o jej nieprawnym pochodzeniu czy też prostytucji, 
którą miała się parać. Groźba szafotu wisiała nad każdym, kto śmiał 
dopuścić się zniesławienia jej osoby. Zastrzegała, że w obronie swoje-
go dobrego imienia użyje bez wahania każdych dostępnych środków50. 
Śmiało można stwierdzić, że reformy, które mogła wprowadzić dzięki 

46 Ibidem, s. 382. 
47 A. Andrusiewicz, op. cit., s. 112.
48 П. В. Седов, op. cit., s. 368. 
49 S. S. Montefiore, op. cit., s. 76-77.
50 A. Andrusiewicz, op. cit., s. 112.
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przychylności męża, stanowiły solidną podstawę do innowacji wpro-
wadzanych przez następcę Fiodora III, jego brata Piotra I, później na-
zywanego Wielkim.

W wyniku niespodziewanego splotu wydarzeń polska szlachcian-
ka została władczynią jednego z największych państw nowożytnej Eu-
ropy. Nasuwa się przy tym pytanie, dlaczego Agafia wyszła za mąż za 
rosyjskiego cara? Czy powodem było równie szczere uczucie, jakim 
darzył ją małżonek, a może jednak to małżeństwo miało jej pozwo-
lić na pokazanie swoich własnych ambicji. Nie da się zaprzeczyć, że 
ślub z carem wiązał się z wieloma przeszkodami, które musiała po-
konać – przedstawiciele rosyjskiego dworu nie byli przychyli carskim 
zamiarom, a ona nie była królewskiego pochodzenia. Jednak przezwy-
ciężyła ludzką niechęć, fałszywe pomówienia i została rosyjską carycą. 
Dla dworzan jednak dalej stanowiła problem, ponieważ nie chciała 
dostosować się do panujących norm. Chciała zmian i dzięki wsparciu 
oraz aprobacie Fiodora wprowadzała je w życie. To wszystko sprawia, 
że Agafia zasługuje na miano prawdziwej władczyni. Historia jej życia 
i władania u boku męża, stworzenia podwalin do reform, które wpro-
wadzał później Piotr I są niewątpliwie interesującym problemem do 
badań.
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StreSzczenie

Agafia z Gruszeckich – 
 szlachcianka polska 

na tronie carskim w XVII w.

Rzeczpospolita mogła poszczycić się wieloma wybitnymi kobie-
tami zarówno na królewskim tronie, jak i wśród stanu szlacheckiego. 
Niniejszy artykuł koncentruje się na jednej z taki kobiet – Agafii Gru-
szeckiej herbu Lubicz, polskiej szlachciance, która zasiadała na tronie 
carskiej Rosji jako żona Fiodora III Romanowa w latach 1680–1681. 
Artykuł oparty jest na naukowych opracowaniach, zarówno polskoję-
zycznych, jak i w języku rosyjskim. Głównym celem artykułu jest uka-
zanie postaci Agafii, jednak warto też przyjrzeć się jej korzeniom - ro-
dowi Gruszeckich. Istotnym elementem tekstu są początki znajomości 
Agafii z Fiodorem III. Choć główna treść to opis jej działalności jako 
carycy, która miała duży wpływ na zmiany w mentalności i obyczajo-
wości społeczeństwa Carstwa Rosyjskiego w XVII wieku. Dla porów-
nania przywołano również postaci innych kobiet, obcego pochodzenia, 
które zasiadały na rosyjskim tronie w epoce nowożytnej. 
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Polityka Katarzyny II 
wobec kościoła 

greko-katolickiego 
diecezji połockiej 

w kontekście listu 
z 20 grudnia 1780 r. 
do papieża Piusa VI

 W artykule zaprezentowana i przeanalizowana zostanie treść listu 
z dnia 20 grudnia 1780 r., który Katarzyna II, caryca Rosji wystoso-
wała do zwierzchnika Kościoła rzymsko-katolickiego, papieża Piusa VI 
w sprawie powstałego vacatu na stanowisku unickiego arcybiskupa Po-
łocka. Metropolia ta w wyniku stosowanej przez imperatorową polity-
ki religijnej na terenie Rosji pozostawała przez długi czas nieobsadzo-
na. Kwestia ta stała się z czasem kartą przetargową w negocjacjach ze 
stolicą apostolską dotyczących uregulowania sprawy zakonu jezuitów 
na terenie Rosji oraz zaakceptowania przez kurię rzymską samowolnej 
decyzji Katarzyny II o utworzeniu biskupstwa białoruskiego ze stolicą 
w Mohylewie (podniesionego następnie do rangi arcybiskupstwa), któ-
re uzyskało status jednego dla wszystkich katolików. Z tymi dwoma 
problemami wiązał się również spór wokół osoby Stanisława Bohusza 
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Siestrzencewicza1, którego caryca również bez zgody papieża Piusa VI 
mianowała na stanowisko biskupa a następnie arcybiskupa utworzonej 
przez siebie metropolii. Ostatecznym celem jej polityki było całkowi-
te podporządkowanie wszystkich wspólnot religijnych państwowości 
rosyjskiej. Z jednej strony deklarowana w zarządzeniach tolerancja 
religijna zezwalała na istnienie kościołów katolickich – łacińskiego 
i unickiego na terenie Rosji, z drugiej zaś dokonywał się proces unie-
zależniania się tych kościołów oraz klasztorów od władzy papieskiej.

Poświęcenie oddzielnego opracowania wspomnianemu listowi 
jest zasadne z kilku powodów. Po pierwsze świadectwo to zawiera 
niemal wszystkie charakterystyczne rysy polityki religijnej stosowanej 
przez Katarzynę II wobec istniejących na terenie Rosji kościołów i do-
piero w ich kontekście jego treść może zostać w pełni zrozumiana. Po 
drugie, list stanowi ważny moment negocjacji w opisywanych powyżej 
sprawach. Po raz pierwszy w trakcie ich trwania tj. od 1774 r., czy-
li od momentu ogłoszenia decyzji o utworzeniu biskupstwa białoru-
skiego Katarzyna II jasno formułuje swoje oczekiwania wobec kurii 
rzymskiej żądając akceptacji swoich decyzji. List ten był długo ocze-
kiwaną przez kurię rzymską odpowiedzią na korespondencję Piusa VI 
z dnia 16 września 1780 r., w której papież prosił Katarzynę II m. 

1  Jako kapłan kościoła rzymsko-katolickiego S. B. Siestrzencewicz zdobył 
zaufanie biskupa wileńskiego Ignacego Massalsiego oraz Katarzyny II. W 1773 za 
sprawą swoich koneksji został biskupem sufraganem wileńskim, J. Wasilewski, Arcybi-
skupi i Administratorowie archidiecezji mohylowskiej, Pińsk 1930, s. 4; Ignacy Massal-
ski uznawany był również za prawa rękę ambasadora Rosji Otto von Stackelberga. Na 
sejmie delegacyjnym przyczynił się w znacznym stopniu do wprowadzenia artykułu 
V do traktatu podziałowego z 18 września 1773 r. zapewniającego prawa religijne 
katolikom na zabranych terenach. Przysłużył się tym samym nuncjuszowi Giusep-
pe Garampiemu. Dlatego ten czuł się w obowiązku poprzeć przed papieżem prośbę 
Ignacego Massalskiego o udzielenie tytułu biskupa pomocniczego Siestrzencewiczowi. 
Biskup zaś liczył przy tym na to, iż ten jako przyjaciel Katarzyny II odwdzięczy się 
i pomoże mu utrzymać władzę w oddzielonej części diecezji wileńskiej, zob. M. Loret, 
Kościół Katolicki a Katarzyna II 1772-1784, Warszawa 1910, s. 24-25
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in. o nieobsadzanie biskupstwa połockiego nieunickim kapłanem2. Po 
trzecie, ponieważ treść listu została po krótce omówiona w publika-
cji Michała Loreta, Kościół Katolicki a Katarzyna II 1772-1784, zaś 
jego włoskie tłumaczenie znajduje się w pracy niemieckiego historyka 
kościoła, Augustin’aTheiner’aVicendedellaChiesacattolica di amendu-
eritinella Polonia e nella Russia da Catarina II sino a’ nostri di’ libri-
cinquepreceduti da unrapidocennosull’origine, e sullerelazionidellaChiesa 
Russa con la Santa Sede sino a’ tempi di Pietro il Grande3 warto zapoznać 
polskiego czytelnika z jego treścią nieco bliżej w kontekście posiadanej 
wiedzy na temat spraw, które porusza.

Polityka religijna katarzyny ii 
w kontekście liStu z 13 grudnia 1780 r.

 Dla zrozumienia treści omawianego listu niezbędne jest przed-
stawienie głównych założeń polityki religijnej Katarzyny II stosowanej 
wobec kościoła łacińskiego oraz unickiego. Na sytuację, której dotyczy 
treść korespondencji składają się: fakt przyłączenia ziem Rzeczypospo-
litej będących pod względem religijnym terenem zdecydowanie kato-
lickim (w obrządku unickim i łacińskim), centralistyczna polityka Ka-
tarzyny II obliczona na zerwanie więzi kościoła katolickiego w Rosji ze 
stolicą Apostolską, co było realizowane poprzez utworzenie bez zgody 
papieża arcybiskupstwa białoruskiego i nadanie godności arcybisku-
piej Stanisławowi Bohuszowi Siestrzenieckiemu, dążenie do akceptacji 
przez papieża działalności zakonu jezuitów będących wówczas na usłu-
gach carycy, próba likwidacji kościoła unickiego, czego wyrazem był 
kryzys związany z obsadą unickiego arcybiskupstwa połockiego.

2  Informacje odnośnie do prawdopodobnej decyzji objęcia biskupstwa unic-
kiego przez kapłana prawosławnego docierały wówczas za pośrednictwo nuncjatury 
w Warszawie do kurii rzymskiej; M. Loret, op. cit., s. 170.
3  A. Theiner, VicendedellaChiesacattolica di amendueritinella Polonia e nella 
Russia da Catarina II sino a’ nostri di’ libricinquepreceduti da unrapidocennosull’origine, 
e sullerelazionidellaChiesa Russa con la Santa Sede sino a’ tempi di Pietro il Grande, Lu-
gano 1843, s. 559-560.
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 W 1772 r. na terytorium państwa polsko-litewskiego znajdowało 
się 17 diecezji łacińskich, które wchodziły w skład dwóch metropolii: 
gnieźnieńskiej i lwowskiej. Na terenach litewskich i ruskich znajdowa-
ło się osiem diecezji unickich (9300 parafii)4. Po pierwszym rozbiorze 
poza granicami Polski znalazło się 11 diecezji (ok. 23 procent parafii 
i filii). Unicka metropolia kijowska została rozczłonkowana a takie die-
cezje jak kijowska (wileńska), łucka, lwowska, chełmska i kamieniecka 
tylko częściowo pozostały w granicach Rzeczpospolitej5. Pojawia się 
tutaj pole do działania dla biskupa wileńskiego Ignacego Massalskie-
go, który już wówczas, jak to zostało wspomniane wcześniej chciał 
pozyskać przychylność Katarzyny II poprzez swojego protegowane-
go ks. Stanisława Bohusza Siestrzencewicza, którego polecał, i który 
w 1773 r. został za jego sprawą biskupem sufraganem wileńskim6.

 Podstawowym problemem było wówczas uregulowanie zasad 
funkcjonowania wspólnot wyznaniowych, co dla Katarzyny II ozna-
czało przede wszystkim podporządkowanie każdej z nich państwu. 
Różny był status i siła poszczególnych religii na terenie Rosji, dlatego 
w każdym przypadku różny był też sposób działania carycy. W przy-
padku katolików i unitów ingeruje i przebudowuje ich organizację 
kościelną chcąc przeciąć jak najszybciej więzi ją łączące z papieżem po-
przez włączenie ich do własnych jednostek organizacyjnych lub nowo 
utworzonych na ten użytek jednostek administracyjnych. Ponieważ 
na terenach zagarniętych przez Katarzynę II większość stanowili ka-
tolicy dążyła ona również do zerwania ich łączności z Rzymem. Za 
pierwszy krok realizacji tych celów można uznać wydanie specjalnego 
zarządzenia z 14 grudnia 1772 r., którym reguluje sprawy kościelne 

4 Zob. S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
w XVIII w., Lublin 2006; idem, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., Lublin 
2004.
5 L. J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła. 1715-
1848, T. 4, Warszawa 1987, s. 461-462.
6 J. Wasilewski, op. cit,, s. 4.
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i ustanawia jednego biskupa katolickiego dla całej Rosji7. Można uznać, 
iż jest to początek zdecydowanego ingerowania w sprawy organiza-
cji kościoła katolickiego w Rosji i stosowanie wobec kurii rzymskiej 
polityki faktów dokonanych, o czym świadczą kolejne zarządzenia. 
W 1774 r. bez zgody Watykanu Katarzyna II powołała na nowo utwo-
rzone biskupstwo w Mohylewie Stanisława Bohusza Siestrzencewicza 
zwolennika autonomii kościoła rosyjskiego względem Rzymu i nadała 
mu tytuł biskupa białoruskiego. Biskupi łacińscy nie złożyli wobec 
niego stosownej przysięgi i opuścili diecezję. W wyniku tego zarządze-
nia Siestrzencewicz otrzymał od carycy władzę duchowną nad wszyst-
kimi diecezjami i klasztorami łacińskimi w cesarstwie, lecz sam w pełni 
podlegał rządowi rosyjskiemu. Kolejnym krokiem było podniesienie 
biskupstwa białoruskiego do rangi arcybiskupstwa. Negocjacje nad 
uznaniem tych faktów przez Stolicę Apostolską trwały do 15 czerwca 
1783 r i zakończyły się wymuszoną zgodą papieża Piusa VI8. Prezento-
wana i analizowana poniżej korespondencja jest ważnym momentem 
i świadectwem próby sił pomiędzy dwoma potęgami politycznymi. 
Choć w tym momencie kuria rzymska miała bardzo ograniczone pole 
działania.

 Jak bardzo nierówna była to rywalizacja świadczy sposób roz-
wiązania sprawy Towarzystwa Jezusowego na terenie Rosji. Caryca 
Katarzyna po prostu nie uznała decyzji z 1773 r. papieża Klemensa 
XIV dotyczącej kasacji zakonu. Uważała bowiem, iż polscy jezuici 
są znakomitymi nauczycielami i pozwoliła im zachować swoje szko-
ły. Odmówiła respektowania woli papieża, częściowo ze względu na 

7 M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. T. 3. Czasy nowożytne 1758-
1914, Warszawa 1991, s. 23; Katarzyna zastrzegła sobie również prawo zezwalania 
na pojawianie się ogłoszeń papieskich na terenie Rosji, L. J. Rogier, G. de Bertier de 
Sauvigny, J. Hajjar, op. cit. s. 463.
8 Ibidem.
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tolerancję a częściowo, aby pokazać swoją niezależność wobec Rzymu9. 
Sprawa Towarzystwa Jezusowego wiąże się w sposób istotny z treścią 
omawianego listu jako konsekwencja późniejszych, ewentualnych de-
cyzji papieskich a jej spadkobiercą był następca Klemensa XIV Pius 
VI. Znacząca jest również tutaj postawa biskupa Siestrzencewicza oraz 
ukryta w liście konsekwencja ewentualnej zgody papieskiej na nadanie 
paliusza biskupowi białoruskiemu.

 Inny sposób postępowania stosowała Katarzyna II wobec kościo-
ła unickiego. Od samego początku dążyła do likwidacji unii. Próbowa-
ła zmusić metropolitę unickiego Jazona Smogorzewskiego do zerwania 
kontaktów z Rzymem. Kiedy ten odmówił, w 1779 r. pozbawiła go 
stanowiska10. Fakt ten odnosi się bezpośrednio do treści koresponden-
cji pomiędzy Piusem VI a carycą. Jej celem było bowiem wymuszenie 
na papieżu zgody na przyznanie podległemu jej biskupowi białoru-
skiemu jurysdykcji nad kościołem unickim, co w praktyce miało do-
prowadzić do jego likwidacji. Polityce tej towarzyszyło w latach 1780-
83 masowe nawracanie unitów na prawosławie. Stosowano przy tym 
przymus i represje. Największy zaś zakon unicki, Bazylianów odcięto 
od władzy zakonnej archimandryty. W wyniku tego procesu grekoka-
tolicy, których było ok. 1,5 mln na terenach dawnej Rzeczpospolitej 
przestali faktycznie istnieć. Z 4700 parafii pozostało 160. Ostatecznie 
Katarzyna II zniosła istniejące tam parafie unickie i podporządkowała 

9 V. Cronin, Katarzyna Imperatorowa Wszechrosji, Warszawa 2000, s. 299; 
Kwestia likwidacji Towarzystwa Jezusowego jest skomplikowanym zagadnieniem, 
ponieważ wpisuje się również w politykę józefinizmu w wielu krajach. Twierdzi się 
nawet, że w zasadzie, gdy rządy wielu państw wywierały na nim presję Klemens XIV 
odmawiał początkowo likwidacji zakonu. Ostatecznie jednak musiał zdecydować się 
i składając swój podpis 21 lipca 1773 r.; J. Mercier, Dwadzieścia wieków historii Wa-
tykanu. Od św. Piotra do Jana Pawła II, Warszawa 1986, s. 224.
10  L. J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, op. cit., s. 464.
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je arcybiskupowi połockiemu11. Niewątpliwie umożliwił to pozytywny 
dla carycy wynik negocjacji. Ostatecznie papież zgodził się na obję-
cie godności arcybiskupa połockiego przez Herakliusza Lissowskiego, 
kandydata popieranego przez Siestrzencewicza i Katarzynę II.

 W korespondencji pomiędzy Piusem VI a Katarzyną II uwagę 
zwraca również pewien ton, w jakim była ona prowadzona. Caryca wy-
daje się pisać z pozycji siły, przedstawia warunek sine qua non, stawia 
ultimatum, daje lekcję pokory i tolerancji swojemu korespondentowi. 
Natomiast papież jedynie negocjuje, prosi, apeluje i zdaje się, że wierzy 
w możliwość przemówienia do duszy i rozumu carycy licząc być może 
na jej oświecony umysł12. Nie bez podstaw, więc zarzuca się Piusowi 
VI, że choć był dobrym dyplomatą i administratorem to cechował go 
brak energii13. Być może zbyt miękką postawę prezentowaną w ko-
respondencji można częściowo wyjaśnić przez postępujący w Austrii 
józefinizm przez co Watykan tracił cennego sojusznika w tej części 
Europy. Sam bowiem fakt zaboru ziem polskich latem 1772 r. nie był 
zaskoczeniem dla Stolicy Apostolskiej. Dużym zaskoczeniem był jed-
nak udział Austrii. Nuncjusz apostolski w Wiedniu Antonio Eugenio 
Visconti oraz szykowany wówczas na nuncjusza apostolskiego w War-
szawie arcybiskup Giuseppe Garampi w rozmowach z Marią Teresą 
i Józefem II oraz kanclerzem Kaunitzem próbowali bezskutecznie wy-
musić zmianę stanowiska Austrii14. Również z minimalnym skutkiem 

11 Ibidem, s. 465; Ukaz z 18 września 1773 r. gwarantował katolikom pra-
wo do zachowania swoich zwyczajów religijnych i zapewniał o tolerancji. Jednak 
w praktyce stosowano wobec katolików represje a dodatkowo przeciwko unitom 
wykorzystywano zaangażowanie hierarchii prawosławnej. Dodatkowo obowiązywał 
ukaz z grudnia 1772 zabraniający pod groźbą kar administracyjnych przechodzenia 
wyznawcom prawosławia do kościoła katolickiego lub unickiego., por. E. Litkow-
ski, Dzieje Kościoła Unickiego na Litwie i Rusiw XVIII i XIX w., Warszawa 1906, 
s. 170-172.
12 Sprawę stylu korespondencji i jej tonu porusza M. Loret, op. cit., s. 170.
13 J. Mercier, op. cit., s. 225.
14 M. Hałaburda, W. Kęder, Sytuacja polityczna i społeczna na kresach wschod-
nich w dobie pierwszego rozbioru polski w świetle sprawozdań dyplomatów papieskich, 

„Studia Historyczne” 2015, R.XVIII, z.1. (229), s. 30.
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Watykan za pośrednictwem swojego nuncjusza i wysłanników próbo-
wał uzyskać poparcie Marii Teresy dla sprawy ochrony praw katolików 
na terenie zaboru rosyjskiego. Austria była nadal krajem katolickim 
a dla Katarzyny II cennym sojusznikiem15. Jednak okres, na który 
przypadają negocjacje Piusa VI z Katarzyną II w sprawie obsadzenia 
arcybiskupstwa białoruskiego i unickiego biskupstwa połockiego jest 
czasem tworzenia nowego sojuszu Rosji z Austrią i nowej roli Rosji 
w układzie sił europejskich16. W tej sytuacji Papież Pius VI próbował 
dojść do porozumienia z Józefem II w kwestii krytykowania autory-
tetu papieża i ogólnego kryzysu duchowego i wartości religijnych za-
biegając o możliwość złożenia wizyty. Jednak odradzał mu ją kanclerz 
Austrii von Kausnitz stwierdzając, iż obowiązkiem władzy austriackiej 
jest niedopuszczenie do ingerowania w sprawy leżące w wyłączne gestii 
suwerena17. Z tego punktu widzenia bardziej zrozumiały wydaje się 
być ton listów kierowanych przez papieża do imperatorowej, który 
pozbawiony potężnego katolickiego sojusznika musiał uważać, by nie 
popełnić nieodwracalnego błędu.

 Przy interpretacji listu w kontekście głównych rysów polityki reli-
gijnej Katarzyny II należy wziąć pod uwagę również i to, iż postrzegała 
ona siebie jako monarchę oświeconego. Czytała dzieła francuskich fi-
lozofów a niektórych gościła nawet na swoim dworze. Ich idee znajdu-
ją swoje odbicie w treści listu, szczególnie wtedy, gdy przywołuje swoje 
zarządzenia jako dowody panującej w Rosji tolerancji, poszanowania 
godności ludzkiej i wolności wyboru. Podobnie jest ona przedstawiana 
przez niektórych autorów,czyli jako władczyni, która szczerze odda-
wała się umiłowaniu literatury, filozofii i nauki posiadająca również 

15 M. Hałaburda, op. cit., s. 38.
16 W konflikcie pomiędzy Austrią a Prusami odnośnie przyłączenia Bawarii 
po śmierci elektora bawarskiego Maksymilina Józefa Katarzyna II poparła Prusy za 
sprawą ministra spraw zagraniczny Rosji Nikity Panina (był autorem projektu odbu-
dowania systemu północnego), jednak w marcu 1779 roku zajęła bardziej neutralne 
stanowisko i stała się gwarantem traktatu pokojowego pomiędzy Austria a Prusami, 
S. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 2004, s. 242.
17 J. Mercier, op. cit., s. 226.
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pewne zalety moralne. Nigdy np. miała nie być rozpustna i frywolna, 
ponieważ zawsze ze swoimi faworytami żyła w monogamii18, a łatwość 
kończenia jednych romansów a zaczynania innych potraktować moż-
na jedynie jako dowód na to, iż caryca nie mogła żyć w samotności. 
Fakt zaś posiadania kochanków dużo młodszych od siebie świadczy 
o utrzymywaniu łączności z młodym pokoleniem19. Prawda wydaje się 
być jednak inna. Z Wolterem caryca utrzymywała pełną obłudy kore-
spondencję wprowadzając go w błąd opisami życia swoich obywateli, 
które miało być pełne szczęścia i dobrobytu20, gdy tymczasem w Rosji 
przeżywano raczej rozczarowanie praktyką państwową Katarzyny II. 
Jej dążenie do likwidacji różnorodności rosyjskiego systemu admini-
stracyjnego i centralizacji władzy nie miało nic wspólnego z wolno-
ścią i tolerancją a pisarstwo, filozofowanie, prostota zamiłowanie do 
nauki były tylko pozą dla pozyskania oklasków 21. Nawet wydawane 
co roku przyjęcie tzw. przyjęcie tolerancji dla członków różnych lub 
przeciwstawnych sekt, na którym np. w roku 1783 znalazły się takie 
osobistości jak Katolikos z Gruzji, czy rosyjski biskup Połocki, a grecki 
archimandryta siedział obok katolickiego biskupa, franciszkanie przy 
luterańskich pastorach, angielski duchowny obok niemieckiego kalwi-
na nastawione było na eliminację różnic wyznaniowych i propagandę, 
niż praktykowanie wolności religijnej22.

liSt katarzyny ii do PiuSa Vi z dnia 20 grudnia 1780 r.

 List wystosowany przez Katarzynę II do Piusa VI dotarł do War-
szawy 31 grudnia 1780 r. a następnie za pośrednictwem ambasadora 

18  E. Gutsche, Katarzyna II w: Pomorzanie. Znani nieznani. Z. 1, Pruszcz 
Gdański 2011, s. 7-30 (na podstawie biografii Katarzyny II: G. Kaus, Katharina die-
Grosse. Bographie, Frankfurt amMein-Berlin 1991 oraz R. Neumann-Hoditz, Katha-
rina II dieGrosse, Reinbeckbei Hamburg 1988).
19 V. Cronin, op. cit., s. 292-293.
20 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005, s. 163-164.
21 S. Serczyk, op. cit., s. 226.
22 V. Cronin, op. cit., s. 299.
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Stackelberga został przekazany nuncjuszowi apostolskiemu Giovan-
niemu Andrei Archettiemu. Dopiero kilka tygodni później, 31 stycz-
nia 1781 r. został wysłany do Rzymu23. Powód tej zwłoki nie jest 
dostatecznie wyjaśniony. Korespondencja ta była dość niecierpliwie 
oczekiwana przez kurię rzymską. Stanowiła bowiem odpowiedź na 
wysłany wcześniej, we wrześniu list Piusa VI, w którym papież gorą-
co prosi imperatorową, aby nie obsadzała arcybiskupstwa połockiego 
kapłanem prawosławnym. Obawa ta była zasadna i stanowiła istotny 
motyw wymiany korespondencji. Do nuncjatury warszawskiej zaczęły 
bowiem dochodzić dość wiarygodne pogłoski, iż caryca nosi się z ta-
kim zamiarem24. Po śmierci metropolity kijowskiego kościoła unickie-
go Leona Szeptyckiego w maju 1779 r. Stanisław August Poniatowski 
wysunął na jego miejsce kandydaturę Jazona Smogorzewskiego, który 
do tej pory pełnił rolę arcybiskupa Połocka. Na to miejsce należało, 
więc znaleźć godnego kandydata. Wybór padł na biskupa Chełmna 
Maksymiliana Ryłłę. Jednak hierarcha prawdopodobnie przewidział 
sprzeciw Katarzyny II i nie objął proponowanego stanowiska. Sko-
rzystał natomiast z oferty jaką złożył mu cesarz Józef II i przyjął bi-
skupstwo przemyskie25. W tej sytuacji arcybiskup Smogorzewski liczył 
na to, iż będąc metropolitą kijowskim będzie nadal mógł sprawować 
władzę nad Połockiem poprzez swojego koadiutora protoarchimadrytę 
bazylianów, Porfiliusza Skarbka-Ważyńskiego. Smogorzewski próbo-
wał wykorzystać swoje znajomości nie tylko w Warszawie, ale również 
kontakty towarzyskie w osobie ks. Potiemkina, czy posła austriackiego 
w Petersburgu Philipa von Cobenzla. Zabiegi te były jednak bezsku-
teczne, ponieważ Smogorzewski miał przeciwko sobie np. jezuitów 
połockich, którzy przechwytywali jego korespondencje i donosili o jej 
treści Zaharowi Czernyszewowi – pierwszemu gubernatorowi guberni 

23  M. Loret, op. cit., s. 170.
24  Ibidem, s. 161-171.
25  A. Theiner, op. cit. s. 357.
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połockiej i mohylewskiej26. Pochodzący z polskiej rodziny szlacheckiej, 
kapłan odbywający nowicjat w klasztorze bazylianów i wyświęcony 
w obrządku unickim miał już wyrobioną reputację wśród rosyjskich 
urzędników i hierarchów prawosławnych. Znany był z tego, iż zde-
cydowanie zwalczał wpływy prawosławne w diecezji połockiej27. Poza 
tym Katarzyna II z pewnością pamiętała ostre wystąpienie Smogorzew-
skiego jako arcybiskupa połocka przeciwko nakazowi modlenia się we 
mszy św. za cesarzową, następcę tronu oraz synod prawosławny i jego 
odmowę z tego powodu złożenia przysięgi hogialnej28. Blokowała więc 
możliwość powołania na stanowisko arcybiskupa Połocka polecanych 
przez Smogorzewskiego kandydatów przez co wierni uniccy nie posia-
dali swojego pasterza, co zresztą było jej na rękę. W tym kontekście 
już pierwsze słowa listu brzmią nieco przewrotnie. Za całą powstałą 
sytuację Katarzyna obwinia bowiem właśnie Smogorzewskiego:

Wiadome jest całemu światu razem z najwyższym władcą 
(Kościoła), iż w zjednoczeni białej Rosji z imperium, kościoły 
greko-katolickie oddane były biskupowi Smogorzewskiemu, 
i podlegały mu aż do momentu, gdy on sam przeciwstawił się im, 
wybierając z własnej woli służbę w Rzeczypospolitej Polskiej29. 

 Kolejne słowa carycy miały podkreślić, iż w całej tej sytuacji za-
chowała się bardzo wielkodusznie, w duchu poszanowania wolności 
religijnej i tolerancji. Pisze, więc, iż:

Kiedy zobaczyliśmy opustoszałą diecezję, niezwłocznie, bez 
straty czasu nie powierzyliśmy jej administrowania pasterzowi 
innej wiary, lecz raczej niektórym osobom z rady zgromadzenia,  
 

26  M. Loret, op. cit., s. 162.
27 A. A. Zięba, Smogorzewski Jason, Polski Słownik Biograficzny. T. 39, War-
szawa – Kraków 1999-2000, s. 216-217.
28 M. Loret, op. cit., s. 28.
29 Katarzyna II, caryca Rosji do papieża Piusa VI, 20 grudnia 1780 r., Biblio-
teca Apostolica Vaticana [dalej: BAV], Borg. Lat. 283, f. 33r.
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diecezji, profesorom tej samej wiary, których czystość moralna 
i wierność zasadom była wystarczająco przekonująca30. 

Owa wielkoduszność i wyznawane ideały tolerancji religijnej nie 
przeszkodziły jednak imperatorowej w wydaniu zarządzenia z 13 lipca 
1780 r. na mocy, którego biskup Jason Smogorzewski jako obcy pod-
dany musiał opuścić granice Rosji. Natomiast w skład rady, o której 
pisze Katarzyna II weszli księża: Herakliusz Lissowski, Ambroży Kiryat, 
Innocenty Malinowski. Byli to Ci sami, którym Smogorzewski pole-
cił zarząd i opiekę nad diecezją podczas swojej nieobecności. Według 
A. Theinera powoływanie się na powstanie takiej rady było informacja 
fałszywą, ponieważ taka rada nigdy nie istniała31.

 Intencją wspomnianego zarządzenia nie było jednak dbałość 
o wiernych unickich. Wprawdzie jak pisze caryca nie narzuciła ona 
unitom kapłana prawosławnego, ale jednocześnie zakazywała wyświę-
cania nowych księży unickich do czasu powołania nowego, zaakcepto-
wanego przez nią biskupa. Oraz nakazała ludziom, do których miała 
zaufanie, aby rozpytywali w parafiach unickich, czy aby nie chcieliby 
mieć kapłana prawosławnego. Wykonywaniu tego zadania towarzy-
szyła ostra propaganda na rzecz kościoła prawosławnego32. 

 Pisząc w kolejnych słowach na temat wolności od prześladowa-
nia religijnego, prawach do swobodnego kultu caryca zastrzega jednak, 
iż taki stan rzeczy może trwać tak długo, jak długo zasługują na to 
wierni danej wspólnoty religijnej i jak długo są dobrymi obywatelami 
spełniającymi swoje obowiązki. Co oznaczało, więc w pojęciu impe-
ratorowej bycie dobrym obywatelem, spełnianie swoich obowiązków, 
czy pojęcie zasługiwania na prawo do tolerancji i ochrony? Odpowie-
dzią może być tzw. praktyka polityczna, która niejednokrotnie rozmi-
jała się ze stosowana przez nią nomenklaturą33. Z pewnością jednak dla 

30  Ibidem.
31  A. Theiner, op. cit. s. 359.
32  M. Loret, op. cit., s. 164
33  Por. A. Theiner, op. cit., s. 359-360
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imperatorowej wolność religijna miała swoją granicę w postaci posłu-
szeństwa wobec władcy, co można zauważyć w następujących słowach:

 Od początku, aż do dziś panowania przyjęliśmy jako zasadę, 
że każde z naszych rozległych terenów powinno mieć prawo do 
swobodnego kultu Boga żywego i że żadna religia nie powinna 
być prześladowana, że nasza opieka może chronić ich wszystkich 
razem z ich wyznawcami, tak długo, jak, długo zasługują na 
to, wypełniając swoje obowiązki jako wierni poddani i dobrzy 
obywatele 34. 

 Kolejne słowa listu zawierają groźbę w postaci ewentualnych 
konsekwencji skierowanych wobec wiernych kościoła katolickiego 
w razie niespełnienia żądań carycy:

Znacznie mniej chcemy obawiać się od chrześcijan, że harmonia 
i wzajemna miłość między nimi zostanie im zakłócona, i że nie 
zostaną pozbawieni swoich przywilejów i obrzędów; poznana 
została podstawowa zasada wszystkich kościołów, a mianowicie, 
że będą one służyć społeczeństwu, a nie społeczeństwo im35. 

 Następne słowa odnoszą się do wspomnianego już zarządzenia 
z 13 lipca 1780 r. Katarzyna II i do poruszanej wyżej kwestii sposobu 
postępowania w przypadku braku lub śmierci kapłana unickiego:

 W tym celu zdecydowaliśmy, żeby w przypadku braku lub 
śmierci wspólnego pasterza, wspólnie prosić, aby został dany 
taki kapłan oraz wola i przykazanie, które byłoby dane zgodnie 
z oczekiwaniem. Zwracamy się do ciebie najdroższy władco, mając 
w sobie głęboką wiarę, ufność, we wspólnocie dusz, dla których 
porozumienia i rozwiania wątpliwości o szybkie uskutecznienie 
wymiany. Kierując się tymi powodami z równą szczerością 
manifestujemy Wam nasze pragnienie, abyście raczyli powierzyć 
Stanisławowi Siestrzeńcewiczowi, biskupowi Mohyleva kościoły 

34  BAV, Borg. Lat. 283, f. 33r-v.
35  Ibidem, f. 33v.
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rzymskokatolickie i godność arcybiskupa, dając mu godnego 
koadiutanta, który zostanie przez nas uznany za odpowiedniego36.

  Osoba Stanisława Sietrzencewicza nie pojawia się tutaj przodko-
wo. Jest on bowiem elementem zaakceptowanego przez carycę planu 
rozwiązania kwestii diecezji grecko-unickich na terenie Rosji. Już na 
przełomie 1771 – 1772 r. ambasador Rosji w Rzeczpospolitej Kasper 
von Saldern, współpracownik Nikity Panina wysunął projekt uregu-
lowania kwestii kościelnej, w którym diecezje grecko-unickie miały 
zostać oddane pod władzę arcybiskupa rzymsko-katolickiego. W jed-
nej z alternatywnych wersji miano zawrzeć porozumienie z jednym 
z kanoników wileńskich i namówić go do wyjazdu do Rzymu, gdzie 
miałby zostać wyświęcony na arcybiskupa in partibus. Kolejnym kro-
kiem miało być powołanie go na urząd arcybiskupa Rosji. Kandyda-
tem, którego zaproponował Saldern był właśnie Stanisław Bohusz 
Siestrzencewicz37. Katarzyna II skutecznie realizowała ten plan krok 
po kroku, żądając w liście akceptacji podjętych decyzji przez Stolicę 
Apostolską. Oznaczało by to jednak zanegowanie fundamentalnej jak 
do tej pory zasady w relacjach z kościołem unickim. Watykan starał się 
ograniczać obejmowanie unitów swoją organizacja kościelną. Wyma-
gano jedynie, aby każdy nowy patriarcha potwierdził wybór i nadanie 
paliusza38. Zaakceptowanie przez Piusa VI decyzji Katarzyny II o po-
wołaniu na arcybiskupa Rosji Siestrzencewicza oznaczało więc zgodę 
na realizowany przez nią plan zniesienia unickiej organizacji kościelnej.

 W kurii rzymskiej zdawano sobie sprawę z jeszcze jednej, bardzo 
ważnej konsekwencji spełnienia żądania carycy zawartego w liście. Sie-
strzencewicz pełnił bardzo ważna rolę w polityce prowadzonej przez 
imperatorową względem jezuitów a zwróconej przeciwko Rzymowi. 
Zgoda oznaczała akceptacje poczynań Siestrzencewicza, które zamiast 

36  Ibidem
37  M. Loret, op. cit., s. 35
38  M. Banaszak, op. cit., s. 144
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godności arcybiskupiej powinny sprowadzić na niego sankcje kano-
niczne. W swoich sprawozdaniach kierowanych do nuncjusza Giovan-
niego Archettiego domagał się przyznania mu władzy nad jezuitami 
przebywającymi w Rosji z kompetencjami takimi, jakie ma nuncjusz 
apostolski. Przekonywał, iż w kontekście nieuznania kasacji zakonu 
przez Katarzynę II takie rozwiązanie dające jakąkolwiek kontrole bę-
dzie najlepsze dla kościoła. Pomysł ten został przeforsowany co wią-
zało się z otrzymaniem przez Siestrzencewicza tytułu episcopusmallen-
sis in Alba Russia. W zamian za to Pius VI zobowiązał go do działań 
mających na celu ostateczną, faktyczną likwidacje jezuitów w Rosji. 
Tymczasem po otrzymaniu od papieża tytułu Siestrzencewiczpostępo-
wał dokładnie odwrotnie a w dniu 29 czerwca 1779 r. wydał Jezuitom 
pozwolenie na otwarcie nowicjatu w Połocku. Reakcja Rzymu była 
bardzo zdecydowana. Pius VI z pośrednictwem kardynała sekretarza 
stanu Pallaviciego. Zobowiązał Siestrzencewicza do napisania listu 
pasterskiego cofającego swje decyzje oraz przeproszenia papieża wła-
snoręcznym pismem. Grożąc przy tym cofnięciem wcześniejszych 
kompetencji wynikających z reskryptu z 9 sierpnia 1778 r. Również 
nuncjusz Archetti otrzymał polecenie zdecydowanego zdementowania 
w Petersburgu decyzji Siestrzencewicza39. 

 W powyższym fragmencie listu mowa jest również o powołaniu 
godnego pomocnika, koadiutanta, który miał zostać zaakceptowany 
przez Katarzynę II. Problem polegał na tym, iż kandydatem na to sta-
nowisko był jezuita (czy też eksjezuita jak nazywano go w Watykanie) 
Jan Benisławski.

 Swoją korespondencję Katarzyna II kończy zapewnieniami 
o szacunku i przywiązaniu do osoby papieża. Eksponuje również  
swoje pragnienie zjednoczenia wszystkich chrześcijan stosując jednak 
kontrowersyjną frazę w postaci katolickiego kościoła prawosławnego:

39  M. Loret, op. cit., s. 63, 136-147.
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Jesteśmy ogromnie uradowani, że jest okazja, aby zaświadczyć 
o naszym przywiązaniu i szacunku jako do władcy, który jest 
ozdobą tronu, na którym postawiła Was Boska Opatrzność, 
oraz za cnoty i czyny obecnego stulecia. Załączamy nasz głos 
z naszym katolickim kościołem prawosławnym wzdychając za 
zjednoczeniem wszystkich40.

Podsumowując treść zaprezentowanego listu należy stwierdzić, iż 
Katarzyna II postawiła papieża Piusa VI w bardzo trudnej sytuacji. Ich 
spełnienie oznaczało usankcjonowanie jej władzy nad kościołem łaciń-
skim i unickim w Rosji oraz de facto zakwestionowanie decyzji papieża 
Klemensa XIV o całkowitej kasacji Towarzystwa Jezusowego poprzez 
akceptację działań Siestrzencewicza w tej materii. Jasne i twarde sta-
nowisko carycy wyrażone w formie ultimatum przedstawione zostało 
w liście jako realizacja zasad tolerancji religijnej, troskliwości i dobro-
duszności wobec społeczności religijnych na terenie Rosji. Istotnym 
jest również fakt, iż zasadniczy punkt dotyczący obsady stanowiska 
arcybiskupa połocka pozostał bez odpowiedzi41. Milczenie Katarzyny 
II w tej sprawie jest bardzo wymowne. Należy pamiętać bowiem, iż jak 
to zostało stwierdzone powyżej, korespondencja z Piusem VI, biorąc 
pod uwagę jego list z 13 września 1780 r. i odpowiedź carycy, miała 
dotyczyć przede wszystkim sprawy arcybiskupstwa połockiego. Wyda-
je się jednak, iż Katarzyna II już na samym początku tego kryzysu nie 
brała pod uwagę możliwości jakichkolwiek negocjacji. Jasno stwier-
dziła, iż postanowiła zabrać arcybiskupstwo katolikom i podarować 
schizmatykom, jakkolwiek by nie protestowali i pokornie prosili, me-
tropolita i ludzie42. 

Potwierdza to również dalszy rozwój wypadków związanych ze 
sformułowanymi w liście żądaniami. Pius VI w liście do Katarzyny II 
z dn. 27 października 1781 r., przyjmuje twarde jeszcze stanowisko 

40  BAV, Borg. Lat. 283, f. 33v.
41  M. Loret, op. cit., s. 171.
42  A. Theiner, op. cit. s. 357.
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pisząc, iż nie może zapomnieć o niesubordynacji Siestrzencewicza, 
lecz gotów jest na kompromis pod warunkiem cofnięcia przez carycę 
dekretu z 30 czerwca 1779 r. Odpowiedź imperatorowej była jedno-
znaczna. Zarządzeniem z dn. 28 stycznia 1782 r. utworzyła arcybi-
skupstwo mohylewskie, zatwierdziła Siestrzencewicza na arcybiskupa 
a Benikowskiego na koadiutora. Ponadto zakazała im przyjmowania 
innych poleceń i rozkazów poza swoją osobą. Ukaz ten przypomina 
również inne zarządzenia z 25 grudnia 1772 r., 3 grudnia 1773 r., 
17 czerwca 1779 r. oraz do generała-gubernatora białoruskiego oraz 
z 28 stycznia 1780 r. i do wszystkich generałów – gubernatorów 
o niewpuszczaniu w granice Rosji obcego duchowieństwa43. Dnia 
29 października 1782 Stolica Apostolska przygotowała instrukcje 
dla nuncjusza apostolskiego, w której zalecała nieugięte stanowisko 
w sprawie Siestrzencewicza i za wszelką, cenę pod byle jakim pretek-
stem dyskredytację jego listu pasterskiego z 19 czerwca 1779 r. Na-
kazywała również, aby sprawę arcybiskupstwa połockiego przedstawić 
jako warunek nadania paliusza Siestrzencewiczowi. W odpowiedzi Ka-
tarzyna nakazała, Stackelbergowi, aby przekazał w szorstkich słowach 
nuncjuszowi, iż będzie musiała zaprzestać użyczania gościny kościoło-
wi rzymskokatolickiemu w Rosji44. 

Ostatecznie, w styczniu 1783 r. Pius VI zaakceptował utworzone 
przez Katarzynę II nowe arcybiskupstwo ze stolicą w Mohylewie, zaś 
29 stycznia 1784 r. w kościele św. Katarzyny w Petersburgu Stanisław 
Bohusz Siestrzencewicz otrzymał paliusz arcybiskupi z rąk nuncjusza 
apostolskiego Giovanniego Archettiego45. Negocjacje w sprawie arcy-
biskupstwa Połocka zakończyły się zatwierdzeniem przez papieża po-
lecanego wcześniej przez arcybiskupa Jasona Smogorzewskiego, bisku-
pa Heraklita Lissowskiego46. W roku 1784 miało miejsce powołanie 

43 M. Loret, op. cit., s. 175.
44 Ibidem, s. 175-180.
45 J. Wasilewski, op. cit., s. 4.
46 A. Roztworowski, Historia Powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, 
s. 170.
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arcybiskupstwa mohylewskiego a tym samym nowej, olbrzymich roz-
miarów diecezji łacińskiej. Był to jednocześnie pierwszy tak poważny 
krok Katarzyny II, który został zatwierdzony przez Rzym w jej polity-
ce kościelnej na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej47.

47  M. Loret, op. cit., s. 1.
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StreSzczenie

Polityka Katarzyny II wobec kościoła 
greko-katolickiego diecezji połockiej 
w kontekście listu z 20 grudnia 1780 r.  

do papieża Piusa VI

W prezentowanym artykule analizowana jest treść listu Carycy 
Rosji, Katarzyny II do papieża Piusa VI z dnia 20 grudnia 1780 r., na-
pisanego w związku toczącymi się negocjacjami w sprawie obsadzenia 
vacatu na stanowisku unickiego arcybiskupstwa Połocka. Stanowi on 
ważny moment toczonych korespondencyjnie rozmów wokół spor-
nych kwestii związanych z utworzeniem be zgody Stolicy Apostolskiej 
biskupstwa białoruskiego ze stolicą w Mohylewie oraz kandydatury 
Stanisława Bohusza Sietrzencewicza na utworzone w ten sposób stano-
wisko. Jednocześnie prezentowany list zawiera niemal wszystkie aspek-
ty stosowanej przez Katarzynę II polityki religijnej na terenie Rosji, 
w której sprawa obsady arcybiskupstwa połockiego pełniła bardzo 
istotną rolę. Odsunięcie od władzy arcybiskupa Jasona Smogorzew-
skiego i próba podporządkowania parafii unickich arcybiskupstwu 
białoruskiemu miała na celu całkowitą likwidację kościoła grekoka-
tolickiego w Rosji. Przywoływane treści komplikują również niektóre 
oceny polityki Katarzyny II wobec innowierców oraz wyjaśniają w nie-
których aspektach postawę Piusa VI wobec postępowania imperatoro-
wej, która często oceniana jest jako zbyt bierna.
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i Rosji na przykładzie kolekcji 
rodzinnej Radziwiłłów oraz 

Kunstkamery Piotra I 
w Petersburgu

Losy Rzeczypospolitej i Rosji przeplatały się wzajemnie od początków 
istnienia obu państw. Z czasem kontakty stały się na tyle silne, że zaczęły 
odnosić się nie tylko do sfery politycznej, ale również kulturowej. Rosja 
znajdująca się na rubieżach nowożytnej Europy niejednokrotnie przyj-
mowała wpływy z Zachodu, które już wcześniej zostały zaadaptowane  
i przekształcone na terenach Rzeczypospolitej. Nie należy jednak wy-
kluczać również bezpośrednich kontaktów obywateli państwa carów 
z przedstawicielami innych krajów ówczesnej Europy. Pole do roz-
ważań na temat powiązań kulturowych dostarcza kwestia powstawa-
nia oraz rozwoju Kunstkammer uznawanych obecnie za pierwowzory 
współczesnych muzeów.

Ciekawość od zawsze była jednym z najistotniejszych czynników 
mobilizujących człowieka do działania. Kwestia ta mogła odnosić się 
zarówno do chęci poznania przeszłości, jak i w sposób pośredni, do 
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odkrycia tożsamości ludzkiej. Jednym ze sposobów, mogących do-
prowadzić do rozwiązania zagadek przeszłości, stało się gromadzenie 
jej reliktów, obiektów o walorach estetycznych oraz tych będących 
bezpośrednimi znakami minionych wydarzeń. O powyższym fak-
cie, świadczą choćby przedmioty znalezione obok szczątków jednego 
z przodków człowieka (homo habilis), mianowicie fragment zielo-
nej lawy oraz czerwonej ochry1. Praktyka tworzenia kolekcji została 
w znaczny sposób rozwinięta w starożytności. W Mezopotamii przed-
mioty o wartości naukowej oraz duchowej, czasami opatrzone pod-
pisami na glinianych tabliczkach, były prezentowane publicznie. Po-
dobnie postępowano w Grecji, gdzie wyjątkowe obiekty udostępniano 
w świątyniach. Czasy rzymskie dały zaś początek prywatnym kolek-
cjom, również tym tworzonym przez władców, które w przeciwień-
stwie do poprzednich, cieszyły jedynie oczy ich właścicieli oraz zapra-
szanych gości2. 

Następujący po starożytności okres średniowiecza nie przyczynił 
się w znaczący sposób do rozwoju idei kolekcjonerstwa. Posiadaczami 
rozmaitych kolekcji stali się przede wszystkich przedstawiciele insty-
tucji Kościoła, zaś najbardziej pożądanymi, a zarazem powszechnymi 
obiektami stały się wszelkiego rodzaju relikwie3.

Wpływy idei renesansu, baroku, a w późniejszym okresie także 
oświecenia, sprawiły, iż okres XVI-XVIII w. stał się wyjątkowy dla roz-
woju kultury i sztuki wszystkich państw europejskich4. Zapoczątkowa-
ny w średniowieczu proces gromadzenia w skarbcach rzeczy cennych 
o różnej proweniencji i przeznaczeniu, w renesansie przybrał zupełnie  
inny charakter. Dążenia do realizacji założeń epoki odrodzenia sprawiły, 

1 K. Pomian, Zbieracze i osobliwości, Warszawa 1996, s. 42; K. Sarosińska, 
Od gabinetu osobliwości do muzeum, „Rocznik Chojeński” 2012, nr 4, s. 367.
2 Z. Żygulski, Muzea na świecie, Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982, 
s. 13; K. Sarosińska, op. cit., s. 368-369.
3 K. Sarosińska, op. cit., s. 369.
4 K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 2, Od wieków średnich do końca 
XVIII w., Warszawa 1977, s. 87-90, 178-180, 283-286.
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iż coraz popularniejsze stawało się tworzenie miejsc amatorskich studiów 
w siedzibach przedstawicieli wyższych warstw społecznych, tzw. studio-
la lub takich powiązanych z konkretnymi uczonymi zatrudnionymi na 
danym uniwersytecie, określanych najczęściej jako musei5. Proces ten 
zapoczątkowany w XVI–wiecznych Włoszech szybko rozpowszechnił 
się na inne kraje Europy Zachodniej tworząc tym samym podstawy  
dla instytucji muzeów we współczesnym tego słowa znaczeniu.

W rozważaniach na temat początków muzealnictwa nie należy 
zapominać także o wpływach manieryzmu. Odejście od rygorystycz-
nego przestrzegania reguł w sztuce sprawiło, że przywiązywano coraz 
mniejszą uwagę do całości kompozycji. Dużo większą rolę odrywały 
szczegóły lub fragmenty, w związku z czym w zasobach Wunderkam-
mer nieraz można było odnaleźć np. pióro świadczące o istnieniu mi-
tycznego feniksa lub róg jednorożca będący w rzeczywistości jednym 
z zębów trzonowych narwala6. 

Opisywane powyżej zjawiska z czasem przybrały na sile, dlatego 
też niezbędne stało się ich uporządkowanie. Jedną z pierwszych prób 
systematyzacji była praca Samuela Quiccheberga, uważanego za pro-
toplastę teorii muzealnictwa. W wydanym w 1565 r. „Inscriptiones 
vel tituli Theatri Amplissima”, autor nie tylko wyróżnił 5 klas zbiorów 
wchodzących w skład idealnego muzeum (sztuka religijna i historia, 
rzeźby i numizmaty, okazy naturalne, instrumenty naukowe i mecha-
niczne, malarstwo i grafika), ale również stworzył pierwszą jego defi-
nicję, która określa je jako: „promptuarium artificiosarum miraculosa-
rumquae rerum”7. Muzeum miało być więc pomniejszonym odbiciem 
świata, przez obserwację którego można było zrozumieć rzeczywi-
stość. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż odzwierciedleniem 

5  Z. Żygulski, Dom gotycki w Puławach jako gabinet osobliwości, [w:] Mate-
riały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, t. VI, red. J. Ziembiński, Pszczyna 
1990, s. 83.
6  Ibidem, s. 84-85.
7  I. Arabas, Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Kwartalnik 
Historii Nauki i Techniki” 2009, R. 54, nr 1, s. 116.
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wskazówek zawartych w pracy Quiccheberga, stał się gabinet oso-
bliwości założony w XVI w. przez księcia bawarskiego, Albrechta V,  
w Monachium 8.

Dla kwestii Kunstkammer istotniejsze pozostaje jednak dzieło 
Caspara F. Neickela, wydane w 1727 r. w Niemczech. Autor wyszcze-
gólnił w nim siedem rodzajów muzeów występujących na przestrzeni 
XVI i XVII w. na terenie Europy, przy czym analiza ta odnosiła się 
głównie do krajów niemieckich. Neickel wymienia: Schatzkammer - 
miejsce przechowywania drogocennych rzeczy, głównie złotniczych, 
Galerie - przeznaczoną dla dzieł sztuki, w szczególności obrazów i rzeźb, 
Kunstkammer - gabinet sztuki zawierający okazy rzemiosła artystyczne-
go, Antiguitätenkammer - miejsce ekspozycji przedmiotów i dzieł sztu-
ki pochodzących ze starożytności, Studio - gabinet studiów przezna-
czony zazwyczaj wyłącznie dla jego właściciela zawierający określone 
dzieła sztuki i osobliwości natury, Raritätenkammer, Wunderkammer 
- gabinet osobliwości, czyli zbiór rzeczy unikatowych i nietypowych, 
i wreszcie Naturalienkammer, czyli pomieszczenie przeznaczone  
dla osobliwości natury9. Mimo powyższej kategoryzacji do powszech-
nego użytku weszły tylko dwa z wymienionych określeń: Kunst- 
i Wunderkammer, które zazwyczaj stosowano synonimicznie10. Cza-
sem posługiwano się także uproszczonym podziałem, gdzie pierwszym  
z wyżej wymienionych. terminów określano zbiory wszelkiego rodzaju 
dzieł sztuki, natomiast drugim, kolekcje przedmiotów unikatowych 
i niecodziennych. Również obecnie oba terminy są stosowane zamien-
nie, zaś jeden ze słowników specjalistycznych umieszcza je obok siebie 
jednocześnie podkreślając, iż termin Kunstkammera został użyty po raz 
pierwszy w połowie XVI w. dla opisania kolekcji obrazów, cennych 

8  Ibidem, s. 117.
9  C. F. Neickelius, Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und 
mützlichter Anlegung der Museorum, Leipzig-Breslau 1727; Z. Żygulski, op. cit., s. 82.
10  Z. Żygulski, op. cit., s. 85.
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pucharów, gier oraz osobliwości historii naturalnej11. Należy zwró-
cić uwagę także na fakt, iż w definicji nie ma mowy o udostępnianiu 
zgromadzonych obiektów szerszemu gronu odbiorców. Możliwością 
podziwiania zbiorów prezentowanych w Kunstkammerach mogli się 
cieszyć jedynie właściciele oraz zaproszeni przez nich goście.

Podobnie jak w innych krajach europejskich, również na tere-
nach Rzeczypospolitej można zauważyć zaczątki gromadzenia rze-
czy nietypowych i wyjątkowych jeszcze w średniowieczu. Najbar-
dziej znamienny przykład stanowią tzw. smocze kości zawieszone  
na łańcuchach przy głównym wejściu prowadzącym do krakowskiej 
katedry. Mimo że są to szczątki pradawnych zwierząt (wieloryba 
i nosorożca) to dzięki legendom najczęściej bywają łączone z historią 
o smoku wawelskim. Kości można podziwiać do dziś przy wejściu do 
katedry, a to wszystko z powodu przepowiedni, według której wraz 
z nimi miałaby upaść krakowska świątynia12.

Analogii do krajów Europy zachodniej należy doszukiwać się tak-
że przy analizie miejsc powstawania pierwszych gabinetów osobliwości 
na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej. Powinno się przede wszystkim 
zwrócić uwagę na związek uczelni wyższych z powstawaniem Wunder-
kammer. Mogły się nimi poszczycić obecny Uniwersytet Jagielloński 
oraz założony w 1579 r. Uniwersytet Wileński. Gromadzenie ekspo-
natów mogących zasilić zbiory gabinetów osobliwości pozostawało 
także domeną władców polskich. Źródła wskazują, że takową kolekcję 
posiadał m.in. Zygmunt August. O świetności królewskich zbiorów 
świadczy fakt, iż posiadał on w swojej Kunstkammerze wspomniany 
już róg jednorożca, który został później podarowany cesarzowi Fer-
dynandowi. Eksponat do dziś można zobaczyć w wiedeńskim skarbcu 
Habsburgów13.

11  M. Clarke, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Oxford 2010, 
s. 139.
12  Z. Żygulski op. cit., s. 87.
13 Ibidem, s. 88.
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Zwiększenie uprawnień szlachty w późniejszym okresie sprawiło,  
że jej przedstawiciele zaczęli wzorować się również na prywatnym ży-
ciu władców. Posiadanie gabinetu osobliwości nie tylko świadczyło 
o statusie majątkowym właściciela, ale zapewniało także pewnego ro-
dzaju renomę. Mimo popularności konceptu tworzenia Wunderkam-
mer wśród szlachty polskiej, w tej części pracy uwaga została poświęcona 
głównie zbiorom rodu Radziwiłłów, a w szczególności kolekcjom 
Aleksandra Ludwika14 oraz Hieronima Florian15, gdyż w kontekście 
rozważanego tematu stanowią one najbardziej adekwatny przykład16. 
Ponadto, fenomen zakładania gabinetów osobliwości w Rzeczypospo-
litej XVI-XVIII w., stanowi kwestię nadal niezbadaną i budzącą wiele 
wątpliwości, dlatego też stwierdzenie, że pozostali członkowie rodziny 
Radziwiłłów również posiadali podobne zainteresowania wymagało-
by przeprowadzania dodatkowych kwerend archiwalnych, zarówno 
w kraju, jak i za granicą.

14 Radziwiłł Aleksander Ludwik (1594-1654), herbu Trąby, wojewoda brze-
ski litewski, marszałek nadworny, później także wielki litewski, wojewoda połoc-
ki, ordynat nieświeski. Podobnie, jak ojciec odbył liczne podróże po Europie. Zaś 
w 1624 r. był towarzyszem podróży, przyszłego króla, księcia Władysława Wazy. Wraz 
z Jakubem Sobieskim sprzeciwił się królewskim planom prowadzenia konfliktu pol-
sko-tureckiego. Optował zaś za stłumieniem powstania Chmielnickiego w 1648 r. 
Pod koniec 1652 r. wraz z rodziną i dworem przeprowadził się do Włoch, gdzie też 
zmarł 2 lata później, zob. J. Jaroszuk, Radziwiłł Aleksander Ludwik,[w:] Polski Słownik 
Biograficzny, t. XXX, z.1, Wrocław - Warszawa - Kraków 1987, s. 150-155.
15 Radziwiłł Hieronim Florian (1715-1760), h. Trąby, podczaszy litewski 
i chorąży wielki litewski. Od 4 roku życia wychowywany przez matkę, Annę z Sangusz-
ków. Utrzymywał własne 6 tys. wojsko. W wyniku częstych rezygnacji zwerbowanych 
oficerów (wojskowi nie zgadzali się z ciężkimi karami, nawet za drobne przewinienia, 
które wprowadził Radziwiłł), założył własną szkołę wojskową, tzw. korpus kadetów. 
Ekscentryczny charakter Hieronima Floriana miał również negatywny wpływ na jego 
stosunki z rodziną oraz poddanymi. Oprócz tego, że nie uznawał władzy królewskiej, 
był mało aktywny politycznie, zob. H. Dymnicka - Wołoszyńska, Radziwiłł Hieronim 
Florian, Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, z. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 
1987, s. 185-188.
16  Gabinety osobliwości zakładane przez członków rodziny Radziwiłłów, 
w przeciwieństwie do tych stworzonych przez inne rody szlacheckie, często stawały 
się tematem badań podejmowanym przez badaczy zajmujących się kwestią Kunstkam-
mer, zob. K. Brzezina, Gabinet osobliwości Hieronima Floriana Radziwiłła w Białej, 
[w;]„Studia Podlaskie” 1997, t. VII, s. 5-6.
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 Mimo iż najbardziej znane pozostają gabinety osobliwości za-
łożone przez przedstawicieli rodziny Radziwiłłów żyjących w XVII 
i XVIII w., to nie należy zapominać o wkładzie założyciela nieświeskiej 
linii rodu, a mianowicie Mikołaju Krzysztofie Radziwille zwanym Sie-
rotką17. Szlachcic podczas jednej ze swoich podróży do Ziemi Świętej 
i Egiptu zakupił mumię, która miała być później wyeksponowana jako 
jedno z kuriozów lub sproszkowana na lekarstwo18. Niestety z powodu 
przesądów okaz nie dotarł do posiadłości Radziwiłłów. Mumia została 
wyrzucona za burtę, aby udaremnić sztorm wywołany rzekomo ciążącą 
na niej klątwą19.

Aleksander Ludwik, syn Mikołaja Krzysztofa, odziedziczył po 
ojcu zamiłowanie do rzeczy nietypowych. Jako drugi ordynat nieświe-
ski założył na zamku w Lubczu Kunstkammerę, o istnieniu której świad-
czy odnaleziony w archiwum nieświeskim dokument zatytułowany: 
„Opisane rzeczy xcia Imci Kunstkammerowych w Lubczu dnia 20 Fe-
bruary 1641”, będący inwentarzem kuriozów radziwiłłowskiej Kunst-
kammery20. Inwentarz sporządzono na 20 kartach, na których opisano 
563 eksponaty, przy czym niektóre pozycje obejmują więcej niż je-
den przedmiot. Gabinet osobliwości zajmował najprawdopodobniej 

17  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549-1616), herbu Trąby, najstarszy z synów 
Mikołaja „Czarnego” i Elżbiety z Szydłowieckich. Sprawował m.in. funkcje marszałka 
dwornego, a następnie marszałka wielkiego litewskiego. Wojewoda trocki oraz wi-
leński, pierwszy ordynat nieświeski. Pobierał nauki za granicą, głównie w Strasburgu 
i Tybindze. Po śmierci ojca przebywał na dworach władców krajów Europy Za-
chodniej, co też mogło dać początek jego zainteresowaniom rzeczami nietypowymi. 
W 1582 r., zgodnie ze złożoną 4 lata wcześniej obietnicą („Sierotka” cierpiał na cho-
robę weneryczną oraz podagrę), odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Źródłem wiedzy 
o odbytych peregrynacjach jest spisany przez niego diariusz z podróży, zob. H. Lule-
wicz, Radziwiłł Krzysztof Mikołaj, Polski słownik biograficzny, t. XXX, z. 2, Wrocław 
- Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1987, s. 349-361.
18  W XV w. proszek z mumii stał się powszechnie uznawanym lekarstwem na 
wszelkiego rodzaju dolegliwości. Stosowano go m.in. w leczeniu epilepsji, niestrawno-
ści, bólów głowy i niepłodności i u kobiet.
19  M. K. Radziwiłł, Peregrinacia albo podróżowanie do Ziemie Świętej..., Kra-
ków 1607, s. 294; Z. Żygulski, Dom gotycki..., s. 88.
20  J. Baranowski, Kunstkamera w zamku Radziwiłłów w Lubczu, [w:] Materia-
ły Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, t. VI, Pszczyna 1990, s. 43.
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jedną z większych sal w posiadłości. Obiekty zaś rozlokowano na sto-
łach i w drewnianych szafach z licznymi szufladami. Część z nich zo-
stała także wyeksponowała na ścianach pomieszczenia. Wszystko to 
pozwala oszacować zbiory na ok. 1600-1800 sztuk21. Kunstkammera 
w Lubczu, mimo iż z nazwą nawiązywała do jej zachodnich odpo-
wiedników, to odróżniała się nieco wyposażeniem. Brak w niej było 
nie tylko typowych dla wielu tego rodzaju miejsc „monstrów” umiesz-
czanych słojach z formaliną bądź alkoholem, ale również wyrobów ze 
złota, biżuterii, kamieni szlachetnych, monet oraz medali22. 

Zbiory uwzględnione w inwentarzu zostały podzielone na 5 kate-
gorii. Dział pierwszy obejmował obiekty określone jako „trofealne”, pa-
miątki i dary ofiarowane przez znane osobistości oraz rzeczy pochodzą-
ce z innych kolekcji. Były to przede wszystkim eksponaty o charakterze 
militarnym, jak szyszak Karola V, różnego rodzaju chorągwie oraz broń 
biała i palna. Należy uwzględnić także przedmioty stanowiące pamiątki,  
jak szkatuła królowej Barbary Radziwiłłówny, czy kieliszek Władysła-
wa IV Wazy. Druga kategoria obejmowała przedmioty o charakterze 
naukowym, które można by było przydzielić do takich dziedzin, jak 
mineralogia, botanika oraz flora i fauna. Kategorii tej przyporządko-
wano największą liczbę przedmiotów, wśród których nie mogło oczy-
wiście zabraknąć rogów jednorożców. 

W dziale trzecim prezentowano eksponaty o treści historycz-
nej nawiązującej do historii antycznej, historii współczesnej oraz tej 
związanej z dziejami rodziny Radziwiłłów. Większość eksponatów 
przyporządkowanych do tej kategorii stanowiły wszelkiego rodzaju 
portrety. Jako przedostatni zbiór wyróżniono przedmioty o tematyce 
religijnej: obrazy, ikony i rzeźby. W ostatnim dziale umieszczono zaś 
przedmioty określone jako „Varia”, które trudno było przydzielić do 
któregoś z powyższych działów, np. korona blaszana czarnoksięska,  

21  Ibidem, s. 45.
22  Ibidem, s. 45-46.
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czy lampa rzymska używana przez Westalki23.
Aleksander Ludwik nie był jedynym członkiem rodziny Radzi-

wiłłów fascynującym się rzeczami unikatowymi i nietypowymi. Źródła 
poświadczają także o istnieniu gabinetu osobliwości stworzonego przez 
jego prawnuka, Hieronima Floriana, w posiadłości w Białej. Szlachcic 
wśród XIX – wiecznych autorów uchodził za człowieka zdziwaczałego, 
okrutnego, wręcz szalonego, który dla zaspokojenia swoich fanaberii 
organizował m.in. inscenizacje bitew i oblężeń, których uczestnicy od-
nosili prawdziwe obrażenia24. W przeciwieństwie do swego przodka, 
Hieronim Florian interesował się także „monstrami” sprowadzanymi 
z różnych stron świata. W 1746 r., wzorem cara Piotra I, Hieronim 
wydał tzw. „edykt o monstrach”, zobowiązujący mieszkańców dóbr 
radziwiłłowskich do niezwłocznego sprowadzenia ich do posiadłości 
w Białej25. W pamiętnikach wspomina on m.in. o pewnej Żydówce ze 
Starogrodu, która urodziła dziecko: „mające pół głowy ludzkiej z grze-
bieniem kurzym, oko jedno szarańcze, usta z zębami, piersi ludzkie, 
nogi i ręce szarańcze”26, czy też o dziecku o dwóch głowach, czterech 
rękach i nogach, które zanim stało się jednym z eksponatów żyło za-
ledwie cztery godziny. Nie należy zapominać także o stworzonej przez 
księcia menażerii, gdzie sprowadzano żywe okazy. Źródła wspominają 
m.in. o baranie z nogami na grzbiecie, konio-wielbłądzie, czy kaczorze 
o kurzych nogach27. 

Podobnie, jak w przypadku kolekcji przodka Hieronima Floriana, 
również jego zbiory można podzielić na cztery zasadnicze grupy: artificia-
lia (dzieła rąk ludzkich), antiquitates (przedmioty starożytne), naturalia 

23  Ibidem, s. 46-52.
24  K. Brzezina, op. cit., s. 5.
25  Ibidem, s. 9.
26  H. F. Radziwiłł, Diariusz i pisma różne, oprac. M. Brzezina, Warszawa 
1998, s. 89; K. Stojek – Sawicka, Wkład Radziwiłłów nieświeskich w rozwój nauki 
i piśmiennictwa – przyczynek do badań nad rolą i znaczeniem kulturowym dworów ma-
gnackich w XVIII wieku, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej 
Rzeczypospolitej, t. II, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 444.
27  K. Brzezina, op. cit., s. 9.
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(osobliwości przyrody) oraz machinae (urządzenia techniczne)28. War-
tym podkreślenie jest fakt, iż większość przedmiotów wchodzących  
 
w skład gabinetu osobliwości została wyeksponowana na piano nobile, 
czyli najbardziej reprezentacyjnym piętrze posiadłości.

Dużą część zbiorów stanowiły książki oraz wartościowe kamienie,  
które kolekcjonowała matka Hieronima Floriana – Anna z Sangusz-
ków. Wśród pozostałych obiektów na pewno wyróżniała się zbro-
ja Aleksandra Wielkiego oraz mumia egipska. Natomiast w dziale 
osobliwości przyrody uwagę przykuwały rogi jednorożców, smocze 
kości oraz okazy egzotycznych gadów zakonserwowane w szklanych 
słojach29.

Przedstawienie gabinetów osobliwości założonych przez członków 
rodziny Radziwiłłów miało zobrazować ogólne tendencje oraz modę 
na urządzanie Kunst- oraz Wunderkammer wśród szlachty w ówczesnej 
Rzeczypospolitej. Idea tworzenia gabinetów osobliwości była jednak 
zróżnicowania w zależności od kraju, w którym je zakładano. Zgoła 
odmiennie od Rzeczypospolitej sytuacja prezentowała się w Rosji, 
kraju znajdujących się od niej przecież nie tak daleko.

Historia początków muzealnictwa w Rosji jest nierozerwalnie 
związana z carem Piotrem I Wielkim. Był on pierwszym rosyjskim 
władcą, który opuścił granice Rosji, celem poznania życia w innych 
krajach europejskich. Podczas podróży (1697-1698, 1716-1717) car 
niejednokrotnie gościł w Kunstkammerach będących nieodzownymi 
elementem posiadłości ówczesnych władców. Eksponaty zgromadzone 
m.in. w Wiedniu czy Dreźnie, wywarły na nim tak wielkie wrażenie, 
że sam postanowił stworzyć podobne miejsce w ojczyźnie. Zamysł 
ustanowienia instytucji muzeum pozostawał w ścisłym związku 
z budową Petersburga, który jako nowe miasto rosyjskie miało 
nawiązywać do innych metropolii europejskich, a tym samym 

28  Ibidem, s. 7.
29  Ibidem, s. 7-9.
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polepszyć wizerunek samego państwa. Pierwsze sprowadzone do Rosji 
okazy zostały umieszczone w Moskwie, dopiero w 1714 r. przeniesiono 
je do Pałacu Letniego w Petersburgu. Rok ten uznaje się za oficjalną 
datę założenia rosyjskiej Biblioteki i Kunstkammery30. Z czasem zbio-
ry stały się jednak zbyt liczne, aby pomieścić je w Pałacu Letnim. Od 
1718 r. nową siedzibą Muzeum stała się rezydencja Aleksandra Kiki-
na31. Zbiory znajdowały się tam aż do 1728 r., kiedy to ukończono bu-
dowę pałacu zaprojektowano specjalnie do pełnienia funkcji muzeum. 
Wartym zaznaczenia jest również fakt, iż w 1724 r. zbiory gabinetu 
osobliwości stały się częścią Rosyjskiej Akademii Nauk32. 

Eksponaty prezentowane w Petersburgu były w głównej mie-
rze związane z naukami biologicznymi i technicznymi. Ważną 
część kolekcji stanowiły preparaty anatomiczne (ok. 800 szt.) za-
kupione w 1717 r. przez cara od Holendra Frederika Ruyscha33. 
Piotr I w szczególności upodobał sobie „okazy” prezentujące 
wszelkiego rodzaju odmienne cechy ludzkie. Choć sam był po-
nadprzeciętnego wzrostu (mierzył ponad 200 cm) to sprowadzał  
do Petersburga olbrzymów oraz karły. Na małżeństwa i pogrzeby ulu-
bionych karłów zapraszał z całej Rosji do stolicy ludzi o podobnych 
warunkach fizycznych. Na pogrzeb jednego z nich, Jermotaja Miszu-
kowa przybyło 30, równych mu wzrostem karłów, których dodatkowo 
przebrano w czarne opończe34. Zaś w Petersburgu do dziś można zoba-
czyć szkielet hajduka carskiego – Burgeois, którego car sprowadził do 
Rosji po jednej ze swoich podróży do Francji w 1717 r. Francuz miał 
2 m 27 cm wzrostu35.

30 Historia Muzeum Antropologii i Etnografii w Sankt Petersburgu, [online] 
http://www.kunstkamera.ru/en/, [dostęp: 26.09.2018].
31 Pałac Kikina był jedną z pierwszych kamiennych budowli w całym Peters-
burgu. Został zarekwirowany po ujawnieniu powiązań jego właściciela ze spiskiem 
zorganizowanym przez A. Cararevicha.
32  Historia Muzeum Antropologii i Etnografii w Sankt Petersburgu ...
33  K. Brzezina, op. cit., s. 11.
34  W. Serczyk, Piotr I Wielki, s. 162. 
35  Ibidem, s. 162.
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W nierozerwalnym związku z petersburską Kunstkammerą po-
zostaje tzw. ukaz o monstrach. Ogłoszony w 1718 r. dokument zo-
bowiązywał każdego mieszkańca Rosji do dostarczenia do stolicy lub 
miejscowych komendantów wszelkiego rodzaju potworów ludzkich 
oraz zwierzęcych, za które miała być wypłacona odpowiednia rekom-
pensata bądź też nagroda pieniężna. Jednocześnie, za nieprzestrzeganie 
postanowień zawartych w ukazie wprowadzono karę pieniężną będą-
cą dziesięciokrotnością nagrody za dostarczenie konkretnego rodzaju 
„monstrum”36.

Jednym z ważniejszych etapów w funkcjonowaniu gabinetu oso-
bliwości stało się otworzenie jego wnętrz dla zwiedzających. Kwestia 
ta niewątpliwie odróżniała rosyjską Kunstkamerę od jej zachodnich 
pierwowzorów. Co więcej, wstęp do muzeum był bezpłatny. Według 
pewnej anegdoty, kiedy jeden z generał adiutantów zaproponował ca-
rowi pobieranie opłat za wstęp, Piotr I nie tylko zaprotestował, ale 
również przeznaczył na utrzymanie Muzeum kwotę 400 rubli rocznie. 
Pieniądze wystarczyły zarówno na zapewnienie wolnego wstępu, ale 
także na ugoszczenie odwiedzających drobnym poczęstunkiem37.

Oprócz „monstrów” oraz preparatów anatomicznych sprowadza-
nych z różnych części kontynentu, w skład zbiorów Kunstkamery wcho-
dziły także inne eksponaty. Ważnym elementem stała się przywieziona 
z Amsterdamu kolekcja Albeta Seby, zawierająca głównie pochodzące 
z Ameryki Południowej naturalia (spreparowane gatunki zwierząt)  
oraz azjatyckie dzieła sztuki. Pozostała część naturaliów znalazła się 
w Muzeum dzięki syberyjskiej wyprawie Daniela Gottlieba Mes-
sersschmidta. Kolejne eksponaty zostały sprowadzone do Rosji 
w 1721 r. za przyczyną jednego z pracowników Muzeum, Johanna 
Daniela Schumachera. Głównym celem podróży bibliotekarza w głąb 
Starego Kontynentu było zapoznanie się z najnowszymi sposobami 
prowadzenia podobnych placówek w pozostałej części Europy. Przy 

36  Ibidem, s. 163.
37  Ibidem, s. 187.
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okazji podróży sprowadził on do Rosji także kilka woskowych modeli 
anatomicznych wykonanych w Paryżu38. Wartym zaznaczenie jest fakt,  
iż nie tylko oddawały one wiedzę ówczesnych ludzi o ciele ludzkich 
i ułatwiały naukę przyszłym medykom, ale także odzwierciedlały tech-
nologię tamtych czasów. Co więcej, przez niektórych do dziś są uwa-
żane za swoistego rodzaju dzieła sztuki.

Ze wszystkich zgromadzonych eksponatów na wyróżnienie zasłu-
guje także tzw. Wielki Globus Akademicki (the Globe of Gottorp), bę-
dący pierwowzorem współczesnego planetarium. Konstrukcja pierwot-
nie znajdowała się w Holstein, a do Petersburga została sprowadzona 
w 1717 r. Była to ogromna kula o średnicy 3,1 m. Na zewnątrz znajdowała 
się mapa powierzchni ziemi, natomiast jej wnętrze ukazywało mapę nieba  
wraz z gwiazdozbiorami. Globus był poruszany siłą wody, wprawiając 
tym samym w zachwyt znajdujących się wewnątrz obserwatorów39.

Mimo szybkiego wzrostu popularności instytucji, jak i samej Kunst-
kamery, rok 1747 przyniósł jej upadek. 5 grudnia tegoż roku w jednej 
z wież wybuchł pożar. Ogień strawił część zbiorów, jednak większe znisz-
czenia spowodowali sami pracownicy Muzeum, gdyż chcąc ochronić 
pozostałe części budynku przed ogniem, zaczęli wyrzucać przez okna  
na śnieg resztę eksponatów. Zniszczony został m.in. opisywany już 
globus (ocalał jedynie statyw oraz przechowywane w innym pomiesz-
czeniu drzwi). Po opanowaniu żywiołu ocalała część zbiorów została 
przeniesiona do pobliskich pałaców. Do swojej pierwotnej siedziby 
powróciły dopiero w 1766 r.40

Utworzenie petersburskiej Kunstkamery miało ogromne znacze-
nie dla historii Rosji. Stała się ona jednym z symboli dążenia Piotra I 
do uznania państwa rosyjskiego za jedną z części ówczesnej Europy, 
która nie zostawała za nią w tyle, a wręcz wyprzedzała m.in. właśnie 
pod względem naukowym. Kwestia ta znalazła także swój oddźwięk 

38  Historia Muzeum Antropologii i Etnografii w Sankt Petersburgu ...
39  Ibidem.
40  Ibidem.
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w literaturze. Historia Kunstkamery stała się głównym wątkiem 
wydanej w 1932 r. powieści J. Tynianowa pt. „Woskowa persona”. 
Motyw petersburskiego Muzeum, a w szczególności sprawa ukazu  
o monstrach, stał się przyczynkiem dla zobrazowania mechanizmów 
władzy oraz ich oddziaływania na zwykłych ludzi.

Zestawienie ze sobą obrazu polskiej oraz rosyjskiej Kunstkamery 
pozwoliło na ukazania zarówno ich cech wspólnych, jak i znaczących 
różnic. Zarówno na tereny Rzeczypospolitej, jak i Rosji idea tworze-
nia gabinetów osobliwości dotarła z Europy zachodniej. Lecz o ile 
w pierwszym z rozważanych przypadków nastąpiło to naturalnie po-
przez rozpowszechnienie się panującej ówcześnie mody, to w drugim 
idea ta została zaszczepiona przez jedną osobę. Niemniej jej pierwotny 
cel pozostał ten sam, mianowicie edukacja i poznawanie świata po-
przez jego poszczególne elementy. 

Główną różnicą pozostaje fakt, iż w Rzeczypospolitej zakłada-
nie gabinetów osobliwości były zjawiskiem powszechnym pośród 
szlachty chcącej podwyższyć w ten sposób swoje znaczenie i reno-
mę. Odwiedzającymi powyższe miejsce mogli być jedynie ich wła-
ściciele oraz zaproszeni goście. Natomiast rosyjska Kunstkamera,  
mimo iż była przywilejem przysługującym jedynie władcy, to od po-
czątku była tworzona z myślą o udostępnieniu jej zbiorów szerszemu 
gronu odbiorców, a tym samym podwyższeniu poziomu wiedzy o ota-
czającym ich świecie.

Wraz z rozwojem nauki znaczenie eksponatów zgromadzonych 
w Kunstkammerach zmalało. Większość z nich dzięki przeprowadzeniu 
dokładniejszych badań przestała być uważana za przedmioty o niezwy-
kłych właściwościach i pochodzeniu. Niemniej, mimo widocznych 
różnic w interpretacji tej samej idei oraz spadkiem jej popularności, 
a zarazem tajemniczości, wątpliwości nie pozostawia fakt, iż moda na 
zakładanie gabinetów osobliwości stworzyła podstawy dla współcze-
snego muzealnictwa. 



114

Fenomen gabinetów osobliwości w Rzeczypospolitej i Rosji ...

StreSzczenie

Fenomen gabinetów osobliwości 
w Rzeczypospolitej i Rosji na przykładzie 

kolekcji rodzinnej Radziwiłłów oraz 
Kunstkamery Piotra I w Petersburgu.

Rzeczy nietypowe i rzadkie od zawsze budziły ludzką ciekawość. 
Z czasem zaczęto je łączyć w kolekcje, co też dało początek gabinetom 
osobliwości. Posiadanie zbioru kuriozów nie tylko świadczyło o statu-
sie majątkowym ich właściciela, ale również wpływało na jego pozycję 
społeczną. Kunstkammery z domeny uczonych oraz władców stawały 
się więc coraz częściej rozrywką przeznaczoną dla wyższych sfer. Ta za-
chodnia moda była jednak inaczej praktykowana w zależność od kraju, 
na którego grunta została przeniesiona. Słuszność powyższej tezy jest 
najlepiej zauważalna na przykładzie dwóch sąsiadujących ze sobą kra-
jów znajdujących się poza kręgiem kultury zachodniej, gdzie praktyka 
zakładania gabinetów osobliwości została zaadaptowana w całkowicie 
odmienny sposób, mianowicie I Rzeczypospolitej (zbiory rodu Ra-
dziwiłłów) oraz Rosji pod panowaniem Piotra I Wielkiego. Mimo że 
w obu krajach została zaszczepiona ta sama idea, to w połączeniu 
z rodzimymi tradycjami i praktykami, stworzone zostały zupełnie 
nowe tendencje. Źródeł do rozważań na powyższy temat dostarczyły 
przede wszystkim materiały archiwalne zawierające spisy inwentarzo-
we przedstawionych gabinetów osobliwości stanowiące części innych 
prac i artykułów. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż historia 
i rozwój gabinetów osobliwości miały również istotny wpływ na stwo-
rzenie podwalin instytucji współczesnego muzeum.
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Uroczystości pogrzebowe 
ks. Józefa Poniatowskiego 

w Warszawie 
(9-10 września 1814)

Książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Rzeczypo-
spolitej, był jedną z ważniejszych postaci życia politycznego i woj-
skowego w Księstwie Warszawskim. Zarówno poprzez urodzenie, jak 
i pełnione funkcje należał nie tyle do polskiej elity, ale także ogólno-
europejskiej, napoleońskiej. Jego śmierć w ostatnim dniu bitwy naro-
dów pod Lipskiem 19 października 1813 r. odbiła się głośnym echem 
w całej Europie. Zgon ten przypadł na wyjątkowo burzliwy okres zma-
gań Napoleona z koalicją, co zaważyło na losach szczątków ks. Józefa.

Pierwszy pochówek, zorganizowany w Lipsku, miał charakter 
prowizoryczny, uszykowany możliwie jak najszybciej i nie spełniał 
oczekiwań nie tyle rodziny zmarłego ani jego dawnych towarzyszy 
broni, ile społeczeństwa. Zgon ks. Józefa stał się bowiem wydarzeniem 
społecznym, które dało początek o wiele szerszemu zjawisku. Należały 
do niego masowo organizowane uroczystości żałobne po księciu. Od 
razu też podjęto starania, aby uzyskać zgodę na sprowadzenie szcząt-
ków Poniatowskiego do kraju. 
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Gdy sytuacja polityczna w Europie stabilizowała się po pokona-
niu Napoleona pojawiła się także zgoda na pochówek ks. Józefa na zie-
miach dawnej Rzeczypospolitej. Pochowano go w kościele1 Św. Krzyża 
w Warszawie w dniach 9-10 września 1814 r. Miejsce to nie zyskało 
jednak społecznego uznania i w końcu w dniach 22-23 lipca 1817 r. 
odbyły się uroczystości pogrzebowe w Krakowie, a szczątki ks. Józefa 
złożono w krypcie katedry na Wawelu. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie okoliczności 
oraz samego pochówku warszawskiego w kontekście dynamicznej sy-
tuacji politycznej, gdy ziemie Księstwa Warszawskiego stawały się na 
powrót terenami podległymi zaborcom, z w tym przypadku – Rosji. 
Pragnę również zaznaczyć, że jest to bardzo złożone zagadnienie, które 
należałoby wpisać w o wiele szerzej zakrojone badania dotyczące same-
go mitu ks. Józefa – okresu jego powstawania, który zaczął się przede 
wszystkim wraz ze śmiercią i jego trwania z większym lub mniejszym 
natężeniem aż po czasy nam współczesne. Moim zdaniem wątek ten 
nie został jeszcze należycie opracowany w polskiej historiografii i wart 
jest zainteresowania.

Ks. Józef jest postacią, która doczekała się licznych opracowań 
w polskiej (i nie tylko) historiografii. Jeśli zaś chodzi o same pochów-
ki, wspominają o nich, raczej bez zbytniego wnikania w głąb tematu 
niemal wszyscy biografowie Poniatowskiego2. Publikacji, dotyczą-
cych bezpośrednio uroczystości pogrzebowych, ale także żałobnych 

1 Od 2002 r. bazylika mniejsza.
2 Wśród nich moim zdaniem na szczególne wyróżnienie zasługują dwie 
biografie – Szymona Askenazego Książę Józef Poniatowski 1763-1813 (1905 r.) jako 
tą, która ostatecznie scementowała mit księcia i cieszy się poczytnością do dziś oraz 
Jerzego Skowronka Książę Józef Poniatowski (1984 r.), która pozostaje według mnie 
najlepszym naukowym opracowaniem tego typu.
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i pamięci ks. Poniatowskiego można wskazać kilka3. Ostatnim z bar-
dziej wartościowych opracowań jest publikacja, która ukazała się na 
rynku wydawniczym w chwili, gdy niniejsza praca znajdowała się już 
na pewnym stopniu zaawansowania. Grzegorz P. Bąbiak napisał Fune-
ralia narodowe. Pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli (eseje 
historyczne) (2016 r.), w których to pierwszy rozdział jest poświęcony 
Poniatowskiemu, od którego Jego zdaniem bierze początek zjawisko 
pogrzebów patriotycznych Polaków. Praca ta była dla mnie bardzo 
przydatna, przede wszystkim od strony metodologicznej. Bąbiak stwo-
rzył bowiem bardzo trafny neologizm, jakim są funeralia narodowe. 
Wskazuje również na rozmaite źródła form kultu i nowe elemen-
ty bądź ich znaczenie w obrządku pogrzebowym, jakie pojawiły się 
w przypadku bohaterów w XIX w.4 Okoliczności pochówku ks. Józefa  
 

3 H. Mościcki, Pozgonna cześć dla księcia Józefa (pogrzeb – pomni-
ki – pieśń i legenda), Warszawa-Kraków-Lublin 1922; M. Żbikowska, Nabożeń-
stwa żałobne po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Rytuał a mit, [w:] Francja-
-Polska XVIII-XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi 
Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Mączak, S. Meller 
i in., Warszawa 1983. Szczególnego waloru temu opracowaniu dodaje przyjrzenie się 
i wyszukanie przez Autorkę cech wspólnych nabożeństw żałobnych po ks. Józefie, 
a także próba przyjęcia perspektywy antropologicznej przy badaniu zjawiska. Stara 
się wyjaśnić, jakie były źródła tego mitu i wskazać na moment jego powstawania. 
Żbikowska dokonała również próby ustalenia liczby tychże uroczystości, a ze względu 
na przytoczony przez nią materiał źródłowy należy docenić jej rzetelność. Niedłu-
gi, acz wprowadzający do zagadnienia artykuł w okolicznościach rocznicy bitwy pod 
Lipskiem napisał też A. Nieuważny, Coś Ty uczynił światu Poniatowski? Czyli trzy po-
chówki księcia Józefa, [w:] Książę Józef Poniatowski 1763-1813, red. Z. Wawer, War-
szawa 2013. Bardzo licznie ukazywały się też krótkie artykuły, o charakterze bardziej 
popularyzatorskim w związku z rocznicowymi okolicznościami w początkach XX w., 
chociażby na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Teksty te, niekiedy pomocne ze 
względu na cytowanie źródeł, prezentują mit ks. Józefa i z perspektywy niniejszej pracy 
mają niską wartość merytoryczną. Niemniej, przy inaczej sformułowanym problemie 
badawczym mogą przynieść wiele ciekawych informacji.
4 Ze względu na podobieństwo wykorzystanego przez Autora materia-
łu źródłowego z tym zgromadzonym przeze mnie, dołożyłam wszelkich starań, aby 
w niniejszej pracy wyeksponować wątki przez Niego nie poruszane, a także umieścić 
wydarzenia w nieco innym kontekście, co wynika z odmiennego charakteru obydwu 
prac.
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są również omawiane w pracach dotyczących miejsc, w takich odbył 
się pogrzeb5. 

Dostępny materiał źródłowy, dotyczący zarówno okoliczności 
sprowadzenia zwłok ks. Józefa na ziemie byłej Rzeczypospolitej, a tak-
że bezpośrednio samych uroczystości pogrzebowych jest bogaty i wy-
magał selekcji. Wśród nich znajdują się oficjalne dokumenty, wydawa-
ne przez władze w celu ustalenia porządku uroczystości, takie jak ich 
program z Warszawy, testament sporządzony przez Poniatowskiego, 
materiały prasowe i druki ulotne6. 

Ks. Józef pełnił z polecenia Napoleona bardzo ważne funkcje 
w Księstwie Warszawskim. Otrzymał tekę ministra wojny, a ze swo-
ich zadań starał się wywiązywać najlepiej, jak potrafił, choć niekiedy 
zarzucano mu rozrzutność w wydatkach wojskowych i zbytnie pobła-
żanie podkomendnym. Jednocześnie był naczelnym dowódcom wojsk 
Księstwa, a dane było mu się wykazać podczas wojny z Austriakami 
w 1809 r. Ks. Józef był też ważną postacią na tle Europy napoleoń-
skiej. Jego pozycja była oczywiście znacznie słabsza i, jeśli można by 
to tak ująć, o znaczeniu peryferyjnym, w porównaniu do równych 
mu stopniem i doświadczeniem Francuzów. Wszystkie decyzje pod-
jęte od chwili przegranej w Rosji w 1812 r. doprowadziły ks. Józefa, 
dowódcę VIII korpusu, na pole bitwy pod Lipskiem. Batalia trwała 
w dniach 16-19 października 1813 r. Za postawę, jaką wykazał Ponia-
towski w pierwszym dniu starć, a także ogólną wymowę jego decyzji 

5 Np. M. Rożek, Wawel i Skałka. Panteony polskie, Wrocław -Warszawa-Kra-
ków 1995.
6 Bardzo ciekawą grupę źródeł stanowią przemówienia wygłaszane przez 
różne osobistości podczas przejścia konduktu przez miasto i pogrzebów. Ich teksty 
były bardzo popularne, o czym świadczą liczne przedruki do prasy oraz wydania jako 
druków ulotnych, małych broszur. Niektóre z tych mów pozostały w pamięci po-
tomnych przechodząc do kanonu mitologii ks. Józefa. Mowy pogrzebowe to teksty 
o specyficznej konwencji, jednak na przestrzeni kilku lat od chwili śmierci księcia 
aż do ostatniego pogrzebu zachodzą w nich pewne zmiany.W końcu wspomniana 
powyżej prasa, która oprócz przedruków innych tekstów relacjonowała wydarzenia. 
To prasa jako pierwsza poinformowała Polaków o śmierci ks. Józefa. Również w niej 
pozostał ślad ostatniej przebytej przez Niego drogi.
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i dla podniesienia morale, Napoleon nadał mu buławę marszałka Ce-
sarstwa. W tym to zacnym gronie marszałków ks. Józef był jedynym 
nie Francuzem, a także jedynym księciem krwi, który nosił swój tytuł 
jeszcze przed wojnami napoleońskimi.

Jednakże to ostatni dzień bitwy narodów należy uznać za ten, 
w którym Poniatowski wykazał się najbardziej. Otrzymał od cesarza 
dowództwo nad ariergardą Wielkiej Armii i miał osłaniać jej odwrót 
utrzymując się w mieście. Zadanie swoje wypełnił, jednakże w mię-
dzyczasie wysadzony został most – ostatnia droga ucieczki i trzeba 
było ewakuować się z miasta wpław przez wezbrane rzeki lub, jak na-
mawiało księcia kilku towarzyszy, oddać się w ręce sprzymierzonych. 
To wtedy ks. Józef miał wypowiedzieć słowa Bóg mi powierzył honor 
Oyczyzny, Jemu samemu go oddam7, które w różnej wersji pojawiać 
się będą niezwykle często, wchodząc do kanonu sloganów patriotycz-
nych związanych z jego osobą. Z trudem, słabnąc od ran, przeprawił 
się przez rzekę Pleissę i, gdy znajdujące się po drugiej stronie wojsko 
myślało, że ks. Józef jest już uratowany, podczas przeprawy przez El-
sterę nie zdołał uporać się z jej nurtem. 

Jego zwłoki zostały wyłowione 24 października przez rybaka, któ-
ry widząc bogaty mundur upatrywał w nim dobrej zdobyczy. Dowie-
dziawszy się o tym hrabia Antoni Potocki zadbał o to, aby odzyskać 
ciało ks. Józefa8. Następnego dnia komisyjnie zidentyfikowano zwłoki 
i 27 października odbył się pierwszy, skromny pogrzeb Poniatowskie-
go9. Trzy dni później po raz pierwszy Gazeta Warszawska podała in-
formację, jakoby Xiążę Poniatowski wskoczył z żalu w rzekę Pleissę10. 
Początkowo niedowierzano, że zginął w tej bitwie, a na pewno nie 
w takich okolicznościach. Wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane 
w kilka dni później.

7 Dzień ostatni życia Nieodżałowanego Wodza Polaków Józefa Xcia Poniatow-
skiego, opisany przez naocznego świadka, Warszawa 1819, s. 17-18.
8 A. Nieuważny, op. cit., s. 88.
9 Ibidem, s. 88-89.
10 „Gazeta Warszawska” 1813, nr 87, s. 1235.
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Początkową niewiedzę i brak wiary w prawdziwość wiadomości 
o śmierci ks. Józefa, a także towarzyszące temu uczucia doskonale od-
dał w swym pamiętniku polityczny przeciwnik zmarłego, ks. Czartory-
ski. Na wieść o zwycięstwie sprzymierzonych w bitwie zapisał: Wielkie 
zwycięstwo pod Lipskiem. Nieboracy nasi. Co też książę Poniatowski sobie 
pomyślał11? Po dotarciu wiadomości o jego śmierci zapisuje 1 listopada: 

Kraj polski krepą okryty… Spać nie można było. Kropiński 
(Ludwik, generał) widzi zawsze księcia na placu, we krwi, 
w mundurze jego. Wszystko zdaje się razem zginęło. Patrząc na 
klęski ludzi, narodów, ludzkości, niczego się już nie chce…

Kilka dni później dodaje: 

Smutek okropny, śmierć potwierdzona… Serce przyciśnione 
i zmięte… Smutek, żałość, odchcenie się… Śmierć księcia godna 
bohatera: „Bóg powierzył honor Polaków, Bogu jednemu go odda!” 
Chciał ginąć. Przeszyty kilkakrotnie: „Tu trzeba ginąć z honorem 
raczej, jak żyć w hańbie!” Przykład śmierci najpiękniejszy do 
naśladowania. Niech wiecznie w pamięci żyje…12.

Ks. Józef, z przezorności, pozostawił po sobie testament, spisany 
jeszcze przed wyprawą do Rosji w 1812 r. Tuż przed opuszczeniem 
Warszawy przekazał go w ręce Wacława Glazera, aby ten list prze-
chował i w razie jego śmierci przekazał Ignacemu Sobolewskiemu lub 
Aleksandrowi Linowskiemu, których uczynił egzekutorami swej ostat-
niej woli. 3 grudnia 1813 r. odbyło się urzędowe otwarcie testamen-
tu. Główną sukcesorką własności po ks. Józefie została jego siostra,  
 
 
 

11 cyt. za: Sz. Askenazy, Książę Józef Poniatowski - 19 października 1813, Kra-
ków-Warszawa 1913, s. 6.
12 cyt. za: H. Mościcki, op. cit., s. 9-10.
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Maria Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa. Co istotne, ostatnia 
wola nie zawiera żadnych informacji co do pochówku zmarłego13. 

Poczucie konieczności sprowadzenia zwłok ks. Józefa pojawi-
ło się bardzo szybko. Gen. Stanisław Mokronoski, dawny towarzysz 
broni Poniatowskiego, zwrócił się do jego siostry z propozycją, aby 
postarać się o pochówek w Krakowie, w miejscu, które stryj jego, Sta-
nisław August, w katedrze dla siebie przeznaczył 14. Jednocześnie wła-
dze Warszawy podjęły podobny wysiłek, gdy 8 listopada Stanisław 
Węgrzecki, prezydent municypalności, wystąpił w tej sprawie do cara 
Aleksandra I. Odpowiedź była odmowna i bardzo ostra15.

Równocześnie zrodziła się potrzeba uczczenia pamięci i dania 
upustu dla poczucia smutku i żalu po śmierci ks. Józefa, a jednocze-
śnie manifestacji uczuć patriotycznych przed Rosjanami. Urządza-
no więc uroczystości żałobne po ks. Józefie. Zjawisko to, niezwykle 
ciekawe w swej skali i formie, wzięło swój początek od obrządków 
w kościele św. Krzyża w Warszawie 19 listopada16. Odbyło się to za 
przyzwoleniem władz rosyjskich, obawiających się spontanicznych 
wystąpień Polaków. Łącznie w okresie od listopada 1813 r. do tegoż 
samego miesiąca 1817 r. zostało potwierdzonych w źródłach aż 74 
nabożeństwa żałobne po ks. Józefie17. Okres ten miał fundamentalne 
znaczenie dla tworzenia się mitu ks. Poniatowskiego, bowiem łączył on 
 
 

13 Tekst testamentu został opublikowany w tłumaczeniu przez Aleksandra 
Kraushara w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1899 r.
14 Cyt. za: H. Mościcki, op. cit., s. 10.
15 Ibidem, s. 10, 21.
16 W literaturze pojawia się rozbieżność co do tej daty. Andrzej Nieuważny 
podaje, jakoby uroczystości miały odbyć się 30 listopada, natomiast Małgorzata Żbi-
kowska słusznie przyjmuje 19 listopada. Potwierdza to „Dodatek do Gazety Warszaw-
skiej” 1813 nr 93 z dnia 20 listopada, opisując mające dzień wcześniej miejsce uroczy-
stości. Pomyłka u Nieuważnego może wynikać z tego, iż nie był to akt jednorazowy, 
a wzniesione w tym celu dekoracje w kościele pozostawiono na kilka dni, aby umaso-
wić uroczystość.
17 M. Żbikowska, op. cit., s. 175.
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w sobie elementy kultu bohaterów narodowych z głęboko zakorze-
nionym w świadomości ludzkiej i religii (a przez to kulturze) kultem 
zmarłych18. 

Przy obchodach w kościele św. Krzyża powstał pewien schemat 
oprawy dla tych uroczystości, w mniej lub bardziej wiernej formie 
powtarzany przy innych okazjach. Dla zbudowania odpowiedniej at-
mosfery zaprzęgnięto rozmaite środki wyrazu czerpiące z barokowej, 
sarmackiej pompa funebris, która została dostosowana do panujących 
wówczas kanonów w sztuce i potrzeb19. Wzniesiono castrum doloris, 
wysiłkiem znamienitych artystów warszawskich20. Zarówno w tym 
przypadku, jak i też innych, na wzniesionym na podwyższeniu kata-
falku umieszczono trumnę (pustą), na niej przedmiot należący nie-
gdyś do ks. Józefa jako ślad jego obecności (w tym przypadku był to 
płaszcz), całość ozdobiono jego wizerunkiem, orderami oraz atrybu-
tami księcia – buławą, elementami uzbrojenia, a także roślinnością 
z przypisywaną jej symboliką (dąb – męstwo, wawrzyn – zwycięstwo, 
mirta – żal i cierpienie)21.

W międzyczasie doszło do decydującego przełomu w kwe-
stii sprowadzenia zwłok ks. Józefa na ziemie polskie. Ks. Czartory-
ski podejmował wprawdzie od lutego 1814 r. osobiste starania w tej 
sprawie, jednak wola imperatora ugięła się dopiero po ostatecznym 
zwycięstwie nad Napoleonem. W obecności Polaków, a także wypeł-
niając daną Bonapartemu obietnicę Aleksander I zezwolił na powrót 
do kraju wojsk polskich oraz zabranie zwłok Poniatowskiego z Lipska 
i złożenie ich w Warszawie22. W rozkazie dziennym z 27 maja 1814 r. 
w. ks. Konstanty polecał gen. Michałowi Sokolnickiemu to ważne 

18 Ibidem, s. 173-174.
19  G. P. Bąbiak, Funeralia narodowe. Pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach 
niewoli (eseje historyczne), Warszawa 2016, s. 20-21. Bąbiak omawia nawiązania do 
kultury funeralnej baroku w kontekście występowania zjawiska w całym wieku XIX, 
ale i w tym przypadku są one wyraźne.
20  H. Mościcki, op. cit., s. 10-11.
21  M. Żbikowska, op. cit., s. 180-181.
22  H. Mościcki, op. cit., s. 23.
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zadanie, kreując jednocześnie wrażenie, jakoby to jego wstawiennic-
two wyjednało przychylną decyzję cara23.

16 lipca 1814 r. odbyło się otwarcie trumny ks. Józefa wraz 
z procedurą identyfikacji zwłok, aby było powszechnie uznane, że nie 
zaszła żadna pomyłka i rzeczywiście szczątki te należą do Poniatow-
skiego24. Ciało odpowiednio przygotowano do drogi, balsamując je 
i obkładając ziołami, a następnie złożono w dwóch trumnach oraz dę-
bowej skrzyni i umieszczono na specjalnie na ten cel uszykowanym 
karawanie25.

Pochód wyruszył w kierunku granic Księstwa Warszawskiego. 
Od chwili ich przekroczenia dochodziło do organizowania uroczysto-
ści, z których największe odbyły się w Poznaniu 31 lipca.26. Aby jeszcze 
bardziej podkreślić doniosłość wydarzenia, gen. Dąbrowski rozkazał, 
aby do Warszawy wkroczył ks. Józef po raz ostatni na czele wojsk, tak 
jak z niej wychodził. Dlatego też, wbrew pierwotnym ustaleniom, po-
chód zatrzymał się w Łowiczu w dniach od 13 sierpnia do 7 września, 
dopóki nie połączyli się wszyscy wracający na ziemie polskie żołnie-
rze27. Moim zdaniem ta decyzja miała jeszcze jeden cel. Mianowicie 

23  Ibidem, s. 23.
24  Kapitan Antoni Białkowski, którego wspomnienia stanowią nieocenioną 
relację naocznego świadka całego pochodu konduktu od Lipska aż do Warszawy, tak 
opisuje zastany widok: Ciało to zostało wydobytem z wody… przez tamecznych rybaków, 
ale wiadomo wszystkim, że Poniatowski wówczas liczył życia około 50 lat, nie miał już na 
głowie włosów, ale nosił perukę i faworyty sztuczne, co wszystko przy utonięciu w wodzie 
zostało. Chociaż przeto był w mundurze i orderach, przecie trudno było nam poznać go, 
tak był zmienionym, raz dlatego, że był bez peruki, powtóre czoło miał tak czarne, jak 
u mulata…cyt. za: Ibidem, s. 24-26.
25 A. Nieuważny, op. cit., s. 93.
26 Małgorzata Żbikowska wskazuje na podwójne znaczenie tego zjawiska, bo-
wiem z jednej strony nawiązywało ono do zwyczajów praktykowanych podczas po-
chówków królewskich (co potwierdza tezę Grzegorza Bąbiaka), polegających m. in. 
na pozorowaniu eksportacji zwłok, aby umożliwić uczestnictwo jak najszerszej liczbie 
ludności w uroczystościach żałobnych. W tym przypadku pozorowanie nie było ko-
nieczne. Z drugiej strony został wypracowany pewien schemat ich przebiegu, a jak 
wiadomo, utrwalenie poprzez powtarzanie dodatkowo spaja mit. M. Żbikowska, 
op. cit., s. 175-176.
27  H. Mościcki, op. cit., s. 37.



124

Uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Poniatowskiego ...

odpowiednie przygotowanie uroczystości w Warszawie, które, co na-
leży już teraz zasygnalizować, w ogromnej części były organizowane 
przez rosyjskie władze i wojsko. Niechętnie przyglądano się asyście 
polskich sił zbrojnych w tych uroczystościach, lecz godzono się na nią, 
aby zaskarbić sympatię Polaków. Należało więc zadbać o odpowiednie 
zabezpieczenie obchodów.

Stanowisko władz zaborczych wobec kwestii związanych z po-
chówkiem ks. Józefa, a także kultywowaniem jego pamięci było nie-
jednoznaczne. Rzeczywisty stosunek zdaje się doskonale oddawać gen. 
Iwan Wieliaminow w meldunku do swego zwierzchnika:

Nawet gdybym miał rozkaz oddania honorów ciału księcia 
Poniatowskiego i tak bym tego nie zrobił, gdyż na trofeach 
otaczających katafalk z trumną widniały napisy „Smoleńsk”, 
„Możajsk” oraz nazwy innych miejsc, w których Francuzi 
z Polakami pokonali nas w ostatniej wojnie, a którymi to 
obraźliwymi napisami przypominają nam, jak u nas wszystko 
palili i garbili. Uznawszy podobne napisy za nieprzyzwoite 
w żadnym czasie, a zwłaszcza wówczas gdy to my jesteśmy 
Zwycięzcami, zabroniłbym ich, gdyby wolno mi było wtrącać się 
do spraw politycznych i cywilnych, ale, że nie mam takiego prawa, 
uznałem za niezbędne dowieść o wszystkim Waszej Wysokości 28.

 Przyzwolenie na ten kult było motywowane, jak już wcześniej 
sygnalizowałam, z jednej strony obawą o to, do czego mogłyby do-
prowadzić spontanicznie inicjowane przez Polaków wystąpienia (do 
takich oczywiście też dochodziło, niemniej władze rosyjskie starały się 
być obecne tam, gdzie było to możliwe), a z drugiej chęcią zjednania 
sobie Polaków, co z pewnością kierowało samym carem Aleksandrem.

Dodatek do Gazety Warszawskiej z dnia 6 września 1814 r. (nr 72) 
w wiadomościach krajowych publikował na pierwszej stronie przedruk 
dokumentu o kluczowym znaczeniu dla przebiegu uroczystości po-
grzebowych ks. Józefa Poniatowskiego, które zostały zaplanowane na 

28  A. Nieuważny, op. cit., s. 94.
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9 i 10 dzień tegoż miesiąca. Były to PROGRAMMA, Odbyć się mającego 
Obrzędu Żałobnego i honorów woyskowych sporządzone z rozkazu feld-
marszałka Michaiła Barclaya de Tolly29. Składa się on z dwóch części 
– pierwsza dotyczy honorów i postępowania wojska, druga natomiast 
cywilnej części uroczystości, przede wszystkim formowania konduktu 
żałobnego. Instrukcje dotyczące postępowania wojska zostały poprze-
dzone streszczeniem wysiłków, które umożliwiły sprowadzenie zwłok 
ks. Józefa do kraju. Zostały podkreślone zasługi cara Aleksandra I, 
w. ks. Konstantego, ks. Repnina, a w końcu i samego de Tolly’ego. 
Z polskich nazwisk pojawia się jedynie gen. Sokolnicki, który był wy-
konawcą ich rozkazów. 

W przeddzień jednak właściwych uroczystości pogrzebowych 
obyło się oficjalne powitanie powracającego z Francji wojska polskie-
go. Co znamienne, wszystkie wygłaszane przemowy wyrażają wiele 
przeplatających się uczuć. Wojska niedawnego Księstwa Warszawskie-
go wracają nie jako zwycięzcy, ale też nie przegrani. Ich trwanie przy 
Napoleonie, oceniane jako właściwa, honorowa postawa, pojawia się 
przy jednoczesnym poszanowaniu władz rosyjskich i wdzięczności wo-
bec cara za możliwość powrotu do kraju. Smutek z powodu przegranej 
wojny, a także wielu poległych przeplatał się z radością30. Żołnierze 
polscy weszli do samego miasta i przedefilowali jego ulicami już 
w towarzystwie Rosjan wraz z feldmarsz. Barclayem de Tolly.

9 września 1814 r. jako pierwsze miały informować mieszkańców 
Warszawy o doniosłości tego dnia wystrzały dział polskich i rosyjskich, 

29  Programma, Odbyć się mającego Obrzędu Żałobnego i honorów woyskowych, 
iakie przy wprowadzeniu do Stolicy, zwłok nieśmiertelney pamięci JO. Xięcia Józefa Po-
niatowskiego, Marszałka Państwa Francuzkiego, Ministra Woyny Xięstwa Warszawskie-
go, Wodza i Regimentarza Woysk Polskich, maią bydź oddane w dniu 9. Września 1814, 
Warszawa 1814. 
30  Retorykę tą obrazuje dosyć wyraźnie jedno ze zdań Krasińskiego – Kiedy 
inne narody prawo mają witać synów swoich okrytych wawrzynem, który im losy i zwycię-
stwo nadały, nam jest dozwolono szczycić się tylko dopełnieniem powinności, nieskażonym 
honorem i opieką pierwszego z Monarchów. „Dodatek do Gazety Warszawskiej” 1814, 
nr 73, s. 1285-1287.
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dających ognia pojedynczo co pół godziny już od 6 rano. O godz. 
9 w asyście wojska polskiego wyruszył kondukt ze wsi Woli, następnie 
dotarł do rogatek i wkroczył do miasta. Każdy z tych etapów oznaj-
miał wystrzał armatni. Jako pierwszy oficjalnie witał w mieście szczątki 
ks. Józefa Węgrzecki wraz z przedstawicielami różnych gmin wyzna-
niowych. Następnie w eskorcie polskiej piechoty i jazdy oraz parady 
uformowanej z ludności cywilnej kondukt przejechał ulicami Orlą, 
Leszno, Długą, Miodową i Senatorską. Wzdłuż wszystkich tych ulic 
był ustawiony szpaler piechoty rosyjskiej, natomiast kawaleria wraz 
z żandarmerią formowały straże tak, aby wszystkiemu nieładowi i natło-
kowi zapobieżoném było31. 

Kondukt zatrzymał się pod Kolumną Zygmunta, gdzie głos za-
brał w zastępstwie prefekta Rościszewski. Jego mowa, w porównaniu 
do tej wygłoszonej dnia poprzedniego, wzbogacona z racji na okolicz-
ności o laudacje ku czci zmarłego, utrzymana jest w podobnej retoryce. 
Istotna z perspektywy kształtowania się mitu ks. Poniatowskiego była, 
moim zdaniem nieco wykraczająca poza przyjęty kanon, deklaracja:

Obok nauki religii będziemy twe imię wbijać w pamięć dzieciom 
naszym, aby je znowu potomności, jako godne uwielbienia 
podawały32. 

Następnie pieszo udano się do kościoła Św. Krzyża, czemu towa-
rzyszył dźwięk dzwonów z kościoła Bernardynów. Na tym odcinku ka-
rawan został wyprzęgnięty z koni i ciągniony przez żałobników, czemu 
początek dał gest gen. Sokolnickiego. Po dotarciu na miejsce trumna 
ze szczątkami ks. Józefa została zdjęta przez wyznaczone w programie 
do tego osoby i przeniesiona na katafalk wzniesiony wewnątrz świąty-
ni. Zdjęcie ciała z wozu zostało ogłoszone wystrzałem karabinowym 

31  Programma…
32  J. K. Rościszewski, Głos… miany pod czas przyjęcia zwłok ś. p. J. O. Xięcia 
Józefa Poniatowskiego, Marszałka Państwa Francuzkiego, Ministra Woyny, Naczelnego 
Dowódzcy Woysk Polskich na dniu 9. Września 1814. Roku w Warszawie pod Statuą 
Zygmunta, iako mieyscu przez Programma do powitania oznaczonym, Warszawa 1814.
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piechoty polskiej. Warta Honorowa w kościele została uformowana 
z inwalidów, weteranów i kadetów, którzy wsparci przez 150 piechu-
rów polskich mieli pilnować porządku, a także zabezpieczyć miejsca 
przeznaczone dla władz rosyjskich33. 

Po odmówieniu modlitw głos zabrał gen. Sokolnicki, zdając ofi-
cjalnie raport z powierzonego mu zadania oraz przekazując ciało ks. 
Józefa Aleksandrowi Linowskiemu jako Radcy Stanu oraz egzekutora 
testamentu i reprezentanta familii zmarłego. Zwrócił jednak uwagę, 
że zwłoki te, są własnością narodu naszego, równie jako cnoty i sława 
jego są lubej ojczyzny zaszczytem34. Po raz kolejny zwrócił tymi słowami 
uwagę, że szczątki doczesne bohatera nabierają nowego znaczenia, jako 
dobra narodu, swoistej pamiątki, a nawet i relikwii patriotycznej. Po 
skończeniu mów wystrzał artylerii rosyjskiej i polskiej obwieścił zakoń-
czenie tego dnia uroczystości.

10 września ponownie rozbrzmiewały w Warszawie wystrzały 
z dział od godziny 6 rano. O godz. 10 w kościele Św. Krzyża rozpoczę-
ło się nabożeństwo. Na zewnątrz uszykowały się w odpowiednich szy-
kach oddziały wojskowe – zarówno garnizonowe jak i wszystkie prze-
bywające w Warszawie i okolicach miały obowiązek uczestniczenia 
w oddawaniu zmarłemu honorów wojskowych. Samą Mszę Świętą ce-
lebrował biskup Franciszek Remigiusz Zambrzycki, jednakże najwięk-
sze znaczenie miało, oczywiście oprócz samych obrządków religijnych, 
kazanie wygłoszone przez późniejszego prymasa Królestwa Polskiego, 
a wówczas Radcy Stanu i Dziekana Katedralnego Warszawskiego – 
Jana Pawła Woronicza35. 

Książę Józef został w nim zarysowany jako postać na granicy sa-
crum i profanum, łącząca w sobie całość dziejów narodu polskiego. 
Odbyło się to poprzez wykazanie w jego osobie nie tylko ulubieńca 

33  Programma…
34  M. Sokolnicki, Mowa Jaśnie Wielmożnego Sokolnickiego miana Dnia 9. 
Września 1814 w Kościele Św. Krzyża w Warszawie przy oddaniu zwłok ś.p. JO. Xiążęcia 
Jmci Poniatowskiego, Wodza Naczelnego Woysk Polskich, Warszawa 2014.
35  G. P. Bąbiak, op. cit., s. 66; Programma…
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ostatniego króla Rzeczypospolitej, ale także przez babkę z Czartory-
skich potomka Jagiellonów, a poprzez postawę za życia przypominał 
najdawniejsze dzieje polskie.

Kto polega za braci w sprawie sprawiedliwej, ten sam wprzódy 
musi być sprawiedliwy. […] Imię jego od pokoleń do pokoleń 
przekazywanym będzie. […] A następnie, wszystko to, 
co w duchu religijnym narodowej pobożności dla uczczenia 
pamiątki tego Xiążęcia czynicie, z Boga jest! A tem samem 
uświętnioną cechę wieczności na sobie nosi 36. 

W słowach tych przenikanie się kultu religijnego, patriotyzmu 
oraz swoista kreacja wizerunku ks. Józefa była niezwykle wyraźna 
i odcisnęła swoje piętno na sakralizacji jego postaci. Przemawia za tym 
szczególna popularność tekstu przemówienia, sprzedawanego nawet 
i na odpustach za cenę złotych 3. gr 10. Na wsparcie ubogich wdów 
i sierot woyskowych, jak głosi opis na pierwszej stronie. Przy tej całej 
retoryce również u Woronicza pojawiły się podziękowania dla władz 
rosyjskich za dozwolenie na sprowadzenie zwłok do kraju i organizację 
uroczystości. 

Po trwającym pięć godzin nabożeństwie, już w bardziej kame-
ralnym gronie, wśród bliskich zmarłemu oficerów i rodziny oraz ks. 
Adama Jerzego Czartoryskiego i ordynata Stanisława Kostki Potockie-
go, odbyło się zniesienie trumny ze szczątkami ks. Poniatowskiego do 
kościoła dolnego37. Spoczęcie jej na miejscu ogłosiła salwa armatnia, 
dając tym samym sygnał zakończenia uroczystości.

Pogrzeb ks. Józefa w dniach 9 i 10 września 1814 r. w Warsza-
wie jest uznawany za ostatni akord Księstwa Warszawskiego. Moim 
zdaniem twierdzenie to jest słuszne, bowiem zarówno pod względem 
formalnym, jak i nastrojów wśród Polaków widać, że uroczystości 

36  J. P. Woronicz, Kazanie na pogrzebie… Józefa Poniatowskiego… miane 
w Kościele Warszawskim S. Krzyża dnia 10 Września 1814 roku, Warszawa 1814, s. 8.
37  G. P. Bąbiak, op. cit., s. 67.
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przypadły na okres przełomu. Wygłaszane mowy różnią się od tych, 
jakie rozbrzmiewały w tym samym kościele Św. Krzyża 19 listopada 
1813 r., kiedy przemawiały przez żałobników jedynie smutek, żal, bo-
leść i niepewność o dalsze losy. Polacy zdołali niejako podnieść się 
z załamania narodowego, którego jednym z wyrazów były powszech-
nie organizowane, tak nazwała to Małgorzata Żbikwoska „żałomsze”. 

Jednocześnie też stosunek wobec władz rosyjskich przechylił się 
z zawoalowanej niechęci do pogodzenia się z losem większej części spo-
łeczeństwa, a także uznania gestów poczynionych przez Rosjan w celu 
zjednania sobie Polaków. Car Aleksander I, nazywany największym 
z monarchów, mężem opatrznościowym, nie stanowił już niedawnego 
przeciwnika ks. Józefa spod Lipska. Ile w retoryce tej było kurtuazji, a ile 
rzeczywistego uznania dla zasług nowego władcy dla sprowadzenia z po-
wrotem do ojczyzny wojsk polskich oraz ciała ks. Józefa? Moim zdaniem 
w licznie wypowiadanych słowach kryła się rzeczywista wdzięczność. 

Pamięć dni 8go i 9go b.m., które w dziejach narodu Polskiego 
zapisane będą jako drogie świadectwa pamięci Alexandra, 
podwoiła jeszcze onegdaj radość mieszkańców tej stolicy 

– pisano w „Gazecie Warszawskiej. Na niedzielę, 11 września, 
dzień po pogrzebie ks. Józefa bp Zambrzycki odprawiał uroczyste Te 
Deum na cześć cara oraz rosyjskich dygnitarzy, a w Teatrze Narodo-
wym śpiewano specjalnie skomponowaną z okazji imienin Aleksandra 
kantatę38.

Jednocześnie też pochówek w kościele Św. Krzyża, którego zna-
czenie w życiu narodu i Warszawy od czasów stanisławowskich było 
przecież duże, nie zyskał aprobaty społeczeństwa i był traktowany 
jako tymczasowy39. Zbiegło się to z poszukiwaniem zakotwiczeń dla 
dziejów narodowych w historii i miejscach pamięci, wśród których 

38  „Gazeta Warszawska” 1814, nr 74, s. 1301-1302.
39  G. P. Bąbiak, op. cit., s. 67-68.
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szczególne miejsce zajmowała katedra na Wawelu z kryptami królów 
polskich. Powrócono więc do starań, aby to miejsce przygotowane na 
pochówek Stanisława Augusta Poniatowskiego było udostępnione na 
ostatni spoczynek dla jego bratanka.

Śmierć ks. Józefa Poniatowskiego przekreśliła dla wielu Pola-
ków szanse powodzenia dla dalszego trwania przy Napoleonie. Wieść 
o lipskiej tragedii wywołała bardzo duże poruszenie, a utrata głównego 
dowódcy własnych wojsk odcisnęła piętno na nastrojach społecznych. 
Oczywiście nie były one wówczas jednorodne, choć w zachowanym 
materiale źródłowym da się zauważyć ogólny pesymizm. 

Jak więc wyglądał pogrzeb świętego bohatera narodowego? Tak, 
jak dozwoliły okoliczności. W nowej sytuacji politycznej rosyjski 
władca postanowił okazać swoją dobrą wolę wobec nowych podda-
nych i zgodził się na sprowadzenie zwłok do kraju. Wiedział, że musi 
się to odbyć z odpowiednimi honorami – chodziło bowiem o, jak już 
wielokrotnie podkreślałam, bardzo ważną postać. Jednocześnie też 
wyciągnięto wnioski po okresie spontanicznych wystąpień przy okazji 
organizacji nabożeństw żałobnych po dotarciu wieści o śmierci Po-
niatowskiego. Pogrzeb został starannie zaplanowany i zabezpieczony. 
Jednak drugie miejsce spoczynku ks. Józefa w kościele Św. Krzyża 
w Warszawie było według powszechnej opinii zbyt małej rangi dla tak 
wielkiego bohatera. Tu potrzebny był panteon, w którym spoczywali 
królowie równie martwej Rzeczypospolitej.

Akt o znaczeniu w mojej opinii bardziej symbolicznym, aniżeli 
utylitarnym, jakim było przeniesienie grobu ks. Józefa do Krakowa, 
podniósł jeszcze bardziej znaczenie jego postaci i zrównał z chociaż-
by Sobieskim, z którym dzieli do dziś miejsce ostatniego spoczynku. 
Wymiar tego pochówku ma według mnie kilka płaszczyzn. Jedną 
z nich jest otwarcie Wawelu na pochówki niekrólewskie, które to od 
Poniatowskiego biorą początek. Kolejną natomiast sama koncepcja 
utworzenia panteonu bohaterów narodowych, do której to roli Wawel 
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był predestynowany zarówno ze względu na odpowiednie warunki, jak 
i powiązanie z rangą i doniosłością tego miejsca. 

Skala, do jakiej urosło zjawisko pogrzebów patriotycznych 
w XIX w., była cechą specyficznie polską, powstałą jednak na tle zain-
teresowania śmiercią i funeraliami w europejskim kręgu kulturowym. 
Jak zauważył G. P. Bąbiak również współcześnie jesteśmy w stanie za-
obserwować jego odpryski, jak chociażby powstanie w 2010 r. fundacji 
Panteon Narodowy i organizowanie pochówków w kryptach Kościoła 
św. Piotra i Pawła w Krakowie40. Według mnie jednak nieliczni uczest-
nicy dyskursu nad słusznością podejmowanych tego typu inicjatyw są 
świadomi, że to pogrzeby ks. Józefa były swoistym źródłem całego pro-
blemu. To pokłosie ponad dwustuletniej narosłości wokół postaci ks. 
Józefa implikuje za sobą liczne trudności. Udało się jednak historykom 
uporać z jego legendą, jednakże pomimo powstania bardzo rzetelnych 
opracowań pozostają nadal wątki biograficzne oraz dotyczące właśnie 
z jego postrzegania, które nie zostały jeszcze w moim uznaniu wyeks-
plorowane, a są warte uwagi. Niniejsza praca pozostaje jedynie przy-
czynkiem do podjęcia jednego z tych wątków.

40  Zob.: Fundacja Panteon Narodowy, [online] http://www.panteonnarodo-
wy.org/ [dostęp: 25.03.2019].



132

Uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Poniatowskiego ...

StreSzczenie

Uroczystości pogrzebowe ks. Józefa 
Poniatowskiego 

w Warszawie (9-10 września 1814)

Książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Rzeczy-
pospolitej Stanisława Augusta, Minister Wojny i Wódz Naczelny 
Księstwa Warszawskiego zginął śmiercią żołnierską w ostatnim dniu 
bitwy narodów pod Lipskiem 19 października 1813 r. Po pospiesz-
nie zorganizowanym pochówku księcia w Lipsku pojawiły się głosy, 
aby przenieść jego szczątki na ziemie polskie. Jego śmierć zbiegła się 
z burzliwymi wydarzeniami politycznymi ostatnich lat epoki napole-
ońskiej, dlatego też kwestia eksportacji zwłok miała również wydźwięk 
polityczny. Po licznych staraniach, ale nade wszystko pokonaniu Na-
poleona przez koalicjantów, car Rosji Aleksander I wyraził zgodę na 
przeniesienie grobu ks. Józefa do Warszawy. W swoim artykule przed-
stawiam okoliczności warszawskiego pogrzebu z 9 i 10 lipca 1814 r. 
wraz z wysiłkiem, który złożył się na jego organizację, w kontekście 
relacji elit społecznych z władzami rosyjskimi, wpisując je w charakte-
rystyczne dla polskich pogrzebów patriotycznych okresu zaborów tło.
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ISBN: 978-83-66035-65-2

   NA ROK 2018 PRZYPADŁA 400-SETNA ROCZNICA ZA-
KOŃCZENIA SERII WOJEN POMIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ 
OBOJGA NARODÓW, A PAŃSTWEM ROSYJSKIM, KTÓRE
W HISTORIOGRAFII ZNANE SĄ JAKO OKRES DYMITRIAD, LUB 
„WIELKIEJ SMUTY”. POMIMO ZDOBYCIA PRZEZ RZECZPOSPO-
LITĄ MOSKWY NIE DOSZŁO DO CAŁKOWITEGO PODPORZĄD-
KOWANIA POLITYCZNEGO I RELIGIJNEGO PAŃSTWA CARÓW. 
(…)
   CZASY „WIELKIEJ SMUTY” BYŁY SZCZEGÓLNIE WAŻNYM 
OKRESEM ZARÓWNO DLA RZECZYPOSPOLITEJ, JAK I MOSKWY 
I NA TRWAŁE WPISAŁY SIĘ W HISTORIĘ NARODU POLSKIEGO 
JAK I ROSYJSKIEGO; CZEGO DOWODEM MOŻE BYĆ FAKT,
ŻEŻE JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIĄT FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
PRZYPADA W ROCZNICĘ KAPITULACJI POLSKIEJ ZAŁOGI NA 
KREMLU - 7 LISTOPADA. ROCZNICA TA STAŁA SIĘ IMPULSEM 
DO POWSTANIA NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, KTÓRA JEST PRÓBĄ 
SZEROKIEGO SPOJRZENIA NA STOSUNKI I RELACJĘ MIĘDZY 
RZECZPOSPOLITĄ I ROSJĄ W OKRESIE NOWOŻYTNYM;
ZARÓWNO W ASPEKCIE POLITYCZNYM, JAK I KULTURALNYM. 
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