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KULTURA POLITYCZNA SZLACHTY W SWIETLE 

PISM POLITYCZNYCH BEZKRÓLEWIA 1696/97 1 

Różne elementy kultury politycznej szlachty szczególnie wyrazme 

uwidoczniały się w okresach przełomowych w dziejach Rzczypospolitej. 

Takim okresem było niewątpliwie bezkrólewie po śmierci Jana III So

bieskiego. Należało do najdłuższych, obfitowało w wiele dramatycznych 

wydarzeń, takich jak konfederacje wojskowe, i wywarło znaczący wpływ 

na dalsze losy Rzeczypospolitej. 

Pisma, które szeroką falą zalały kraj, stanowią interesujące, choć nie 

w pełni wiarygodne, bo podporządkowane głównemu celowi - walce 

wyborczej, źródło do poznania kultury politycznej szlachty. Należy zaz

naczyć, że w pismach ujawnia się bezpośrednio kultura polityczna ich 

autorów, ale pośrednio szerszych rzesz szlachty, gdyż chcąc skutecznie 

na nie oddziaływać, musieli oni liczyć się z ich poglądami i dążenia
mi. 

Podejmując próbę scharakteryzowania - na podstawie pism - róż

nych elementów kultury politycznej, będziemy kierować się zakresem 

pojęcia ustalonym przy przygotowywaniu obrad jednej z sekcji na XI 

Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, gdzie przez kulturę poli

tyczną rozumiano „zarówno zespół zachowań związanych z funkcjonowa

niem instytucji ustrojowo-politycznych, jak i postawy ideologiczne, w któ

rych znajdowała odbicie świadomość obywatelska, narodowa i społeczna, 

i które prowadziły do aktywizacji politycznej" 2
• 

Jednym z elementów kultury politycznej szlachty były poglądy na 

temat miejsca Rzeczypospolitej w Europie, stosunków międzynarodo

wych, ustroju państwa, prawa, tradycji, religii, norm moralnych i in. 

Jeśli chodzi o położenie geograficzne Rzeczypospolitej, zdawano sobie 

sprawę z tego, że otoczona jest na znacznej przestrzeni przez posiadłości 

Austrii i Brandenburgii. 

1 Artykuł powstał na podstawie materiałów zebranych do dys. dokt.
2 J. A. Gi er o w s  k i, Przedmowa (Dzieje kultury politycznej w Polsce War

szawa 1977, s. 5). 
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Jeden z autorów pism - przeciwnik Francji - tak je charakteryzo
wał: ,,Austriackimi prowincjami, z osobliwej niebieskiej łaski, przecią
giem blisko 200 mil opasani jesteśmy, od ostatnich śląskich granic, nie
zbyt daleko Baltickiego Morza, do ostatniego Siedmiogrodzkiego i Mul
tańskiego pogranicza. Obwarowała nas natura jako najpotężniejszym wa
łem, FIDE AUSTRIACA ... Ma Polska przyległe sobie Margrabstwo Bran
denburskie, z Prusami Kurfirsztowskimi graniczą Mazowsze, Prusy na
sze, Żmudź, Warmińskie, Chełmińskie i inne prowincje: miasto Gdańsk 
dosyć blisko leży, wielkie nad Balthicum mare emporium et aerarium 
Poloniae. Wisła, cava - że tak rzekę - corporis nostris vena, między 
naszemi i elektora płynie ziemiami ... Panuje między nami ufność i wia
ra, kwitnie handel, jakoby przy tej Wiśle złoty Tagus i Pactolus płynął". 
Ze Szwecją graniczy z Inflantami i Semigalią. Negatywnie oceniał są
siedztwo z Rosją: ,,Moskwa ... tak obszernym granic ciągiem W. X. Lit. 
niewątpliwą chciwością ogarnęła, pochłonąwszy tak wiele prowincji, 
Smoleńsk, Kijów, Siewierz, Czernichów i Ukrainę 3". Zdaniem jednak 
przeciwników Austrii takie położenie mogło stanowić o zagrożeniu Rze
czypospolitej. 

Panowało zgodne pragnienie zachowania pokoju z sąsiadami, ale róż
niono się - zależnie od stronnictwa - w poglądach na sposób działa
nia. Jedni uważali, że można zapewnić pokój przez wybór władcy akcep
towanego przez sąsiadów, drudzy - silnego, którego nie odważą się zaa

takować. Jeden z autorów twierdził, że sąsiedzi radzi widzą nierząd 
i wolą słabego Piasta niż potężnego cudzoziemca, żeby nie musieli zwra
cać awulsów i „mogli nas skubać" 4

• Podobnie oceniał sytuację Rzeczy
pospolitej doskonale zorientowany w sprawach państwowych biskup płoc
ki A. Ch. Załuski: ,,Francuzi chcą, byśmy· byli silni, bo wtedy będziemy 
im pomocni; Niemcy - by słabi, by nas pożarli" s. 

Szlachta obawiała się także wciągnięcia Rzeczypospolitej do wojny 
w obronie cudzych interesów. Bała się, by kandydat francuski nie wciąg
nął jej do wojny z Austrią, niemiecki - z Turcją. 

Pacyfizm szlachetny podyktowany był nie tylko niechęcią do pono
szenia ofiar, ale także obawą przed utratą nowych ziem. ,,Wplątamy się 
w wojnę i według naszego zwyczaju stracimy co" 6. 

Całkowicie odmienny był stosunek do wojny z Turcją. Dominowało 

• Do ... senatorów, urzędników i całego stanu rycerskiego polskiego i litewskiego

etektorów krótewskich, jeżeti z nacyjej francuskiej obrać króta, disquisitia poważna, 

gruntowna i potrzebna. DS. 

, Lucubratia ziemianina na niewczesne na tron polski kandydatów, jeśli Piast 

atbo obcy in regem eligendus. B. Racz. rkps 102, k. 145-149. 

� A. Ch. z a ł us k i, Scriptum ad archiwum cordium inclytae nobilitatis Regni 

Poloniae et Magni Ducatus Lithvaniae gratia novi regis eligendi ... DS. 

o Rationes przeciwko elektorowi imci saskiemu, AGAD, AR II, ks. 35, s. 651-

ii53. 
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przekonanie o jej słuszności ze względów religijnych, jako walki prze
ciw nieprzyjacielowi chrześcijaństwa. Rezygnacja z niej i wystąpienie 
z Ligi św. okryłoby Polaków hańbą wobec świata. Przytaczano też in
ny argument - Turcy, po pokonaniu osamotnionej, pozbawionej pol
skiej pomocy Austrii, zwróciliby się przeciw Rzeczypospolitej 1. Prze
ciwnicy ·wojny nie odważyli się kwestionować jej słuszności, wskazy
wali jedynie na uciążliwe wydatki i nikłe perspektywy sukcesu 8

• 

W poglądach na ustrój Rzeczypospolitej utrzymywało się nadal tak 
znamienne dla XVII w. poczucie wielkości narodowej i przekonanie 
o dawności tradycji oraz szczególnych wartościach polskiego wzorca
ustrojowego, monarchii ograniczonej republikańskimi prawami szlach
ty 9_

Szlachcic był przekonany o idealności ustroju Rzeczypospolitej, któ
ry skupia w sobie wszystko, cokolwiek może być w świecie doskonałe
go. Składa się z trzech stanów: króla, który ma władzę, dystrybutywę 
urzędów i dóbr; senatorów, którzy pośredniczą między królem i szlach
tą i czuwają, by monarcha nie naruszał prawa; i szlachty, która jest 
podstawą i źródłem prawa 10

• Pogląd o idealności państwa złożonego z 3 
stanów był tak mocno ugruntowany i powszechny, że w okresie konfe
deracji wojskowych obawiano się, aby wojsko nie stało się 4 stanem 
i nie zagroziło wolności 11. 

Istniał również pogląd, że ustrój Rzeczypospolitej jest rezultatem 
swoistej umowy społecznej: magnaci nie rządzili się sami, ponieważ sil
niejszy uciskałby słabszego, ale wybrali króla, dali mu rządy, grody i in
ną władzę, aby bronił uboższych 12. 

Mimo że pojawiały się głosy, iż Rz·eczpospolita opiera się na sena
torach i szlachcie, a król potrzebny jest tylko dla zachowania powagi 
państwa 13, do wyboru odpowiedniego kandydata przywiązywano dużą 
wagę. W rozumieniu szlachty król polski ma pozycję wyjątkową w po
równaniu z innymi monarchami. W innych krajach, ,,jeśli monarcha 
chce komu dobrą zawdzięczyć usługę, trzeba albo swojej szkatuły ru
szyć, albo innemu wydrzeć, a temu dać. Chybaby to wieku tego krzyw
da i niemoda była dać co komu bez zapłaty, a sami królowie polscy 
tak szczęśliwi, że bez swojej ujmy, krzywdy i szkody, co godzina ma-

7 M. W i n k Ie r, Uwaga drukowana polityczna nad responsem ... posła francu

skiego ... biskupowi kujawskiemu danym ... 15 I 1697, DS. 

s Pióro wolne szlacheckie, głos wolny na przyszłej, daj Boże szczęśliwej, pana 

nowego elekcyjej poprzedzające. DS. 
9 Cz. Hernas, Barok, wyd. II, Warszawa 1976, s. 5-6.
10 Refleksyja do następującej elekcyjej, BJ, Iikps 3522, k. 455-463 v. 
11 Consideratie życzliwego syna ojczyzny, a to w tak wielkim jej zamieszaniu 

i już ferre ad occasum vergentis libertatis, BJ, rkps 3522, k. 416-419. 
12 Mowa na sejmiku antekonwokacyjalnym po śmierci króla Jana, AGAD, APP,

rkps IV 55, s. 405-411. 
1a Refleksyja do ... elekcyjej ... 

4 - Sobótka 3-4/82 
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ją co z publicznego daru, który iustitiam distributionem nazywamy, 

dać i okupić" 14. Uświadamiano sobie, że te prerogatywy króla - zwłasz

cza przy nieodpowiednim władcy - otwierają pole do nadużyć, gdyż 

nawet" pod mądrym panem trudno zachować wolność dla potencji i dy

strybutywy wakansów i honorów, które za sobą ciągną ludzkie ambi

cje, łakomstwa, pochlebstwa et servilia obsequia" 15. 

Jednakże obawa przed absolutyzmem monarszym nie była zbyt wiel

ka. Uważano, że może przed nim skutecznie obronić liberum veto, po

moc sąsiadów i pacta conventa. Jeden z autorów zapewniał: ,,Nie bo

jęmy się króla, którego jeden szlachcic libera voce może zawsze utrzy

mać, ale obawiamy się hetmana, którego licentiam ani królami Rzecz

pospolita, ani invalida legum praesidia refrenare nie mogą" 16. Poszcze

gólne stronnictwa próbowały rozwiać obawy przed naruszaniem przez 

monarchę zobowiązań, stwierdzając, że wolno będzie rwać sejmy, gdyby 

chciał działać bez zgody szlachty. Szlachta była także przekonana, że 

będą jej bronić sąsiedzi, gdyż w ich interesie leży utrzymanie równo

wagi sił, która uległaby zachwianiu gdyby w Polsce zapanował absolu

tyzm, ponadto król rządzący w sposób absolutny, wykorzystując zaso

by Rzeczypospolitej, mógłby ich ujarzmić 11. 

Ważną rolę w systemie demokracji szlacheckiej przypisywano sejmo

wi i obowiązującej w nim zasadzie liberum veto. Zdaniem wielu auto
rów Polska stoi sejmami. Obraz parlamentu w świadomości szlachec

kiej daleki był jednak od ideału. Zdawano sobie sprawę z przewagi 

magnaterii i upadku znaczenia izby poselskiej. Autor jednego z pism 

oświadczał: ,,Co mówimy o wolności, już tylko frazes w ustach został, 

rzeczy nie masz. W izbie 5 tygodni i dni dwa trawią się na kontro

wersjach, na głosach stołowych, pańskich, senatorskich, cudzoziemskich, 

jednym słowem cudzych, swego głosu, to jest wolnego szlacheckiego, nie 

słychać, który zawisł in iure rogandi et vetandi. Rogandi zawisł in 

consensu omnium, vetandi in dissensu unius" 1s. Pojawiały się więc żą

dania usunięcia z izby poselskiej „strachu, protekcji i dependencji" przez 

zniesienie „jurgieltów", ,,żeby posłami nie bywali ci, co jurgielty biorą, 

gospodami, obiadami cudzemi żyją, bo ten musi piosnkę śpiewać, na 

czyim wosku" 19. 

14 Copia listu od . . .  pisarza polnego kor. do naj. królowej z Gardzenie die

31 juHi pisanego, AGAD, BOZ, rkps 2030, s. 37-43. 
15 Przestroga życzliwa Rzeczypospolitej na sejmik najpierwszy interregni 1696,

B. Cz., rkps 853, s. 52-56. 
ie Respons na list, w którym ktoś do kogoś oznajmuje coś z Warszawy. 30 junii 

1696, B. Cz. rkps 2307, s. 53 i n. 

11 Respons rezydenta warszawskiego do swego pryncypała na list die 22 fe

bruarii, A. 1697 z Warszawy, B. Cz., rkps 1674, s. 44-57. 
ie Mowa na sejmiku ... 

19 Tamże. 
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W seJm1e obowiązywać musi zasada liberum veto. W pismach ura

stała ona do rangi cudu świata. Jeden z autorów tak zachwycał się za

sadą jedności: ,,Ta bowiem jest osobliwa, a prawie niebieska polskiej 

wolności praerogativa, której insze narody od początku świata nie mia

ły i dlatego albo jej dobrze nie pojmują, albo ją opacznie tłumaczą, to 

jest, aby jedność mnóstwem pogrążona nie była, aby mnóstwo nie szko

dziło jedności. Cała i zupełna wolność w jednym jest ciele, ale i cała 
i zupełna wolność, niesłychanym cudem, jest w każdej tak wielkiego 

ciała części" 20. 

Szlachta przeciwna była także limitowaniu sejmów, uważając to za 
zagrożenie wolności 21. 

Za jeden z fundamentów Rzeczypospolitej uważano prawo. Domino

wało przekonanie, że prawa są dobre, nie trzeba nowych, chodzi tylko 

o ich przestrzeganie. ,,Egzekucję praw obwarować mocno, bo prawa
mamy dobre, tylko my jesteśmy źli. Nic do nich przydać nad to, co.

mądrze uważyli starsi, panów do posłuszeństwa przyprowadzić, aby się

nie przebijali jak bący przez tę pajęczynę, co się teraz passim dzieje
i już vulgatum arcanum, że pan co chce, to może robić i jugum impone

re szlachcie, byle sejmy rwał i mandatów nie dopuszczał na się exten
dere" 2�. 

Niemal równorzędną pozycję z prawem zajmowała tradycja. Powo
ływano się na utarte zwyczaje i tak weszło to w nawyk, że kwestiono
wano np. legalność konfederacji po zerwanej konwokacji, argumentu

jąc, że tak nigdy nie było, zapominano przy tym, że był to przecież 
pierwszy wypadek zerwania sejmu konwokacyjnego w dziejach. Pano
wało przekonanie, że dawniej ludzie byli lepsi, sprawiedliwsi. 

Obawiano się szkodliwych precedensów. Stąd wskazywano np., że 
jeśli odbierze się dobra Sobieskim, w przyszłości może to spotkać każ
dego szlachcica. 

Za jeden z najważniejszych filarów wolności była uważana wolna 
elekcja. Szlachta obawiała się jej naruszenia. Biskup płocki Załuski prze

konywał, że wystarczy „raz tę źrenicę wolności urazić, to jej pewna 
zguba" 23• Przekonanie o wyższości tronu elekcyjnego nad dziedzicznym 

było tak powszechne, że nikt z autorów pism nie odważył się z nim po·
lemizować, gdyż nie mógłby liczyć na przychylne przyjęcie swego dzieła 

przez szlachtę. Podkreślano z dumą, że Polacy są jedynym wśród naro
dów, który zachował wolność, i chociaż wybiera królów, ogranicza ich 

20 Do ... senatorów ... 
21 Krótka uwaga in stabilitatis rad rokoszańskich za wydaniem świeżych uni

wersałów na prowincjonalne zjazdy, i jakie na to remedia, Oss., rkps 408, s. 197-

199. 
22 Respons na list, w którym ktoś ... 
25 A. Ch. Z a łuski, Mowy ... biskupa płockiego podczas traktatów z wojskiem

skonfederowanym miane ... DruQa mowa. DS.
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prawami, paktami i przysięgami, a gdy ich nie dotrzymują, ma prawo 
odebrania im władzy, a nawet złożenia z tronu H. Królowie polscy są 
wyżsi od innych monarchów, gdyż panują wolnym, a nie niewolni
kom 2s.

Jedną z cech mentalności szlacheckiej była wiara w szczególną opie
kę boską nad Rzecząpospolitą. ,,Wszystkie królestwa oddał Bóg ludziom, 
polskim sam rządzi" - głosił autor jednego z pism 2s. Przeto Polacy 
i Litwini są narodami wybranymi. Nawet ustrój Rzeczypospolitej jest 
jego dziełem. ,,Sam Bóg chciał, by była złożona z trzech stanów i od 
dawnych czasów zachowuje ją cudownie przy nierządzie" - mówił na 
sejmie Załuski 21. 

Silne było poczucie równości szlacheckiej. Podkreślano, że nikt nie 
stał się senatorem, kto nie urodził się szlachcicem 2s. Uświadamiano so
bie jednak, że równość jest naruszana, że o otrzymaniu wakansu nie 
decydują zasługi, lecz urodzenie. ,,W tym królestwie pan bene meritis 
przed rodowitymi nic udzielić nie może, boby mu potężne familie na 
sejmach i sejmikach zaraz buty uszyły" 29, stwierdzał autor jednego
z pism. Równość miała być fundamentem wolności. ,,Gdy utrzymamy 
równość, gdy szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, wolność będzie 
zacna i straszna, gdy zaś pójdzie tylko ad nomina et familias, to tylko 
certa dominantium domus ceteri servi" - zapewniał jeden z autorów 30

• 

Szlachta była też zazdrosna o przywileje stanowe. Bała się, by cu
dzoziemcy, nawet niskiego stanu, nie zajęli uprzywilejowanego stano
wiska, gdy król-cudzoziemiec da im urzędy i wakanse. Uważała także, że 
ma wyłączne prawo do dyskutowania nad sprawami państwa, zwłaszcza 
elekcji, i odmawiała go innym stanom. Domagała się, by tylko jej po
wierzano stanowiska zarządców w ekonomiach królewskich i by usunięto 
plebejuszy i Żydów z dzierżaw i ceł. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech mentalności szlachec
kiej było przywiązanie do wolności. Podkreślano, że wolność została na
byta krwią przodków i ograniczają ją tylko prawa ojczyste. Głęboko 
zakorzeniona była obawa przed utratą wolności. O chęć zamachu na 
polską wolność oskarżano sąsiadów. Zdaniem jednych, wrogiem wolności 

u Przestroga życziiwa ... 

25 Do ... senatorów.:. 

u Respons rezydenta ... 

n A. Ch. Z a łuski, Votum ... biskupa płockiego, które lub per exclusionem 

votorum nie miane, per partes jednak zażywane w izbie senatorskiej na sejmie 

convocationis. DS.

::s Copia listu... podkomorzego wenduńskiego do... poznańskiego [kasztelana -

S. O.] z Warszawy, 11 augusti 1697, B. Racz., rkps 102, k. 191-192.
29 Rachunek krótki domu królewskiego z Rzptą i z prywatnemi pretendentami,

BJ, rkps 3522, k. 77v-79. 
!O Mowa na sejmiku ...
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jest Austria - przykładem ujarzmienie Czech i Węgier, zdaniem dru
gich - Francja. Nasuwa się pytanie, w jakim stopniu szlachta czuła 
się zagrożona ewentualną samowolą monarchy. O zapędy absolutystycz
ne i tłu.mienie wolności szlacheckiej oskarżano Jana III. Na sejmie kon
wokacyjnym jeden z posłów zarzucał zmarłemu monarsze, że po elekcji 
sam piórem kasował te punkty w paktach konwentach, które mu się nie 
podobały, lecz nikt powiedzieć nic nie śmiał si. Pakta czytano na każ
dym sejmie, cała Rzeczpospolita wiedziała, ,,że z nich nic", ale pochle
biano królowi, ,,servatorem libertatis mianując" 32. Nie wszyscy jednak
podzielali te poglądy. Twierdzili, że król kierował się zasadami demo
kracji szlacheckiej, na każdym sejmie pytał, czy w czym nie naruszył 
paktów i prosił, by wypowiadano opinie krytyczne na sejmie, a nie po
kątnie, jeśli uważają, że łamie prawa, ale nikt nie krytykował, a wszy
scy chwalili 33

. 

Uświadamiano sobie również hierarchię wartości. Autor jednego 
z pism pouczał skonfederowanych żołnierzy, że „dobro prywatne winno 
ustąpić miejsca publicznemu, racje prywatne, nawet słuszne -. prawu 
i przykazaniu boskiemu" 34_ Również kanclerz kor. Denhoff pisał: ,,Co 
za pociecha będzie, jeżeli z Polski uczynimy Pharsaliam, te wojska 
stron obudwóch nie pójdą po niebie, ale zniszczą wszystkie incommu
nium dobra, kraj ogłodzą i zostawią desertam Arabiam. Dla godności 
osób dwóch zgubić tam florentem Remp. czy godzi się czynić? Jest to 
conscientiosum, a dwaj przecię panować nie mogą" 35• 

Ważne miejsce w życiu szlachcica zajmowała religia. Uważano, że 
żarliwość religijna jest podstawą pomyślności państw. Dopóty Polska 
kwitła, dopóki Polacy dbali o rozkwit prawdziwej wiary 36. Natomiast 
klęski spadające na Rzeczpospolitą były karą za grzechy. O przywiąza
niu szlachty do religii świadczy fakt, że przejście elektora saskiego na 
katolicyzm pozyskało dla niego masy katolickiej szlachty i przyczyniło 
się w dużym stopniu do jego zwycięstwa w walce o tron. 

Obraz świadomości obywatelskiej szlachty byłby niepełny bez zwró
cenia uwagi na jej wiedzę ekonomiczną. Przeciętny szlachcic oriento
wał się trochę w sprawach handlu. Zdawał sobie sprawę z uprzywilejo
wanej pozycji Gdańska, czuł, że jest to niekorzystne dla szlachty. Wi
dział powiązania z innymi narodami: bez Duńczyków, Brandenburczy-

u Diariusz konwokacji, BJ, rkps 3568, k. 5. 

u PrzestroQa życzliwa ... 

u Replika na też Punkta do refleksyjej, które innata odia ku majettatowi pań

rkiemu ac per c?nsequens pozostałemu domowi JKM-ci ... p:, sejmikach rozdały, 

BJ, rkps 3522, k. 83v-89. 

1-1 List j1ednego teologa odpisujq.cego na list do siebie dany od jednego z ichm

ciów pp. związkowych, BJ, rkps 3522, k. 377v-385. 
as Copia listu... kanclerza kor. do... podskarbiego kor. z Krakowa, BJ, rkps

6645, k. 201, 202. 
11 Pióro wolne ... 
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ków, Anglików i Szwedów polskie zboże zgniłoby w spichrzach 3!7. Od
czuwał skutki słabości monety polskiej. Jeden z autorów wykazywał 
dużą wiedzę stwierdzając, że poprawę monety należy przeprowadzić 
wspólnie z sąsiadami, bo jeśli Rzeczpospolita sama ustanowi dobrą mo
netę - sąsiedzi ją wyłowią, jeśli złą - ustanie handel. 

Ten sam autor wykazywał jednak nadmierny optymizm, gdy przeko
nywał, że gdyby stanęła zgoda na szelężne „sine discrimine", Rzeczpos
polita miałaby „rzekę pieniędzy płynącą dniem i nocą" 38. 

Kultura polityczna szlachty przejawiała się także w jej stosunku 
do aktualnych problemów i w działaniu. Kwintensencję poglądów na 
sprawy państwa i wytyczne do działania zdaje się wyrażać zdanie: 
„Wspaniałość i dostojeństwo, bezpieczeństwo i szczęście wielkich państw 
i królestw opiera się na pokoju z obcemi, wewnętrznej zgodzie z domo
wemi, zachowaniu praw i wolności, a nawet na chwale i na sławie bar
dziej niż na potędze" 39. 

Główną troską i zarazem motywem pobudzającym szlachtę do dzia
łania było zabezpieczenie całości Rzeczypospolitej. Wydaje się jednak, 
że u jej podstaw leżała nie tyle miłość ojczyzny i gotowość do służby 
dla niej, ale egoizm stanowy, chęć uniknięcia ofiar i zachowanie dotych
czasowego stanu. Dlatego jednym z głównych celów było uniknięcie 
wojny z sąsiadami. Fakt ten w dużym stopniu zaważył na elekcji. 

Część szlachty uświadamiała sobie wyjątkowy charakter bezkróle
wia 1696/97 i wynikające stąd zagrożenie dla Rzeczypospolitej. W wie
lu pismach wyrażano obawy przed podwójną elekcją. Jeden z autorów 
podkreślał, że chodzi o zgodną elekcję, bo jeśli szlachta wybierze dwóch 
lub więcej królów - zginie. Porównywał Polskę do okrętu: podobnie jak 
w okręcie, gdy jakaś deska się oderwie, woda wpada i go zatapia, tak 
w razie niezgody ludy wpadną i pochłoną Rzeczpospolitą. Dodawał, że 
wprawdzie dawniej też bywały scysje na elekcji, ale jeszcze „o nasz 
oblow tak dalece postronni nie stali" 40

. Dlatego jednym z najważniej
szych problemów stojących przed szlachtą był wybór króla. Jeden z au
torów pism tak określał zasadnicze kryteria, którymi należy się kie
rować na elekcji: ,,Pierwsza i najgruntowniejsza u narodu wolnego 
racja, takiego chcieć obierać pana, w którego by obraniu głos wolny 
najmniejszej ujmy w prerogatywie nie ucierpiał, ale by się ugrunto
wał" u. Wszyscy zgadzali się, że należy go wybrać zgodnie z zasadami 

ł7 Do senatorów ... 

, 

as Senatorskie wotum na przyszłą da P. B6g eiecyją wydane. A. 1697, BJ,

rkps 3097, s. 144-150. 

ao Do... senatorów ... 

,o Senatorskie wotum ... 

u Informacja kochającego ojczyznę syna, jakiego nam przybierać potrzeba 

króia, żeby upadającą dźwignął i do dawnej sławy i szczęśiiwości przyprowadził 

ojczyznę naszą. DS 
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wolnej elekcji. Jedni uważali, że królem powinien być Polak, dru
dzy - że cudzoziemiec. Obie strony przytaczały szereg argumentów na 
poparcie swego stanowiska, przewagę jednak w walce na pióra mieli 
zwolennicy rodaka. Również podzielone były zdania, czy wybrać silne
go kandydata, czy słabego, natomiast zgodnie postulowano, by był boga
ty i wsparł finansowo Rzeczpospolitą. Król powinien zajmować się wy
łącznie sprawami państwa, przestrzegano więc przed wyborem księcia, 
który posiada dziedziczne państwo. 

Panowało przekonanie, że kandydaci powinni ubiegać się o tron 
uczciwymi metodami. ,,Nie są drogą do królestwa fakcje, wyciągnione 
podpisy, zakupione głosy" - wołał Załuski 42. Inny autor dowodził: 
,,Zrodziła nas złota wolność, a nie żydowska ancilla i przykładem przod
ków obierzemy pana wolnemi głosami; gdybyśmy dla pieniędzy obie
rali pana, to nie byłaby elekcja, ale sprzedaż i zniknęłyby swobody. 
Gdyby kto wtedy rzekł »nie pozwalam«, odpowiedziano by mu, że jak 
śmie protestować, gdy nie obrał pana, ale mu królestwo sprzedał" :43• 

Wiele cech mentalności szlacheckiej ujawniło się w toku dyskusji 
nad sprawą paktów konwentów. Znaczna część szlachty uważała je za 
remedium na wszystkie problemy Rzeczypospolitej. Proponowano więc 
spisać je przed elekcją, by kandydaci do tronu mogli zorientować się 
w potrzebach kraju i obliczyć swoje możliwości ich zaspokojenia. Po
nadto elekt otrzymywałby już gotowe pakta i nie mógłby wpływać 
na ich sformułowanie, jak dotąd bywało. Powszechna jednak była świa
domość, że nie były dotychczas dotrzymywane. Postulowano więc, by na 
każdym sejmie marszałek pytał się, czy pakta są realizowane, a król 
przez kanclerza udzielał w tej sprawie wyjaśnień, gdyż w przeciwnym 
razie monarcha będzie uważał, że szlachta pisze, co chce, i nie egzekwu
je tego 44

. Pojawiały się też bardziej rozsądne głosy, że należy stawiać 
warunki możliwe do spełnienia .45. W paktach próbowano przerzucić 
na barki kandydatów koszty uregulowania długu wojsku i odebrania 
utraconych przez Polskę ziem. Jeśli chodzi o ostatnią sprawę, przede 
wszystkim wysuwa się sprawę odebrania ziem zajętych przez Turcję, 
rzadko - i bardzo nieśmiało - przez Rosję. Proponowano też, by 
w paktach zapobiec sprzedawaniu wakansów 46. 

Mimo konserwatyzmu szlachty uświadamiano sobie konieczność pew
nych reform. Postulaty te nie wyszły jednak poza ogólnikowe sformuło-

42 A. Ch. Z a ł u s k i, Kazanie... na solennej wotywie o Duch Sw. przy zaczy-
nającej się elekcyji roku 1697, dnia 15 maja ... miane. DS. 

n Respons rezydenta ... 
" Consideratie życziiwego syna ... 
es Uważenie niektórych egzorbitancyji z kluby prawa pospolitego wypadłych, 

do u.leczenia stanom koronnym na teraźniejszej elekcyjej, Anni 1697 podane, BJ, 

rkps 6648, k. 137-138v. 
o Tamże: ,,Trzeba w pactach conventach hydzić królowi nieprzystojną maie

stati quaesturam". 
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wania. Np. autor jednego z pism postulował ogólnikowo reformę rad 
senatu, by nie mieszały się do spraw należących do całej Rzeczypospo
litej 47. Inny proponował, ,,żeby buławy koronne dożywotnie nie były, 
bo stąd ducere magis, quam bella placebit, i szkodliwym ojczyźnie 
związkom snadniej się zabiec będzie mogło per mutationem subiecti" 4s_ 

Różne przejawy kultury politycznej ujawniały się także w walce 
o p:::>zyskanie opinii za pomocą pism. Starano się nie tylko wpływać
na kształtowanie opinii, ale po prostu informować szlachtę.

Do informacji przywiązywano dużą wagę. Funkcję informacyjną mia
ły pełnić różne pisma. W czasie np. rokowań z wojskiem przysłano ko
misji Rzeczypospolitej do Lwowa kilka pism 49

. Również szlachta wza
jemnie posyłała sobie krążące listy so. Tłumaczono także listy na język 
polski i rozsyłano po kraju. Nie tylko wysyłano listy do adresata, ale 
równocześnie rozpowszechniano kopie. Przykładowo kasztelan chełmiń
ski Przebendowski skarżył się, że nim otrzymał list biskupa płockiego, 
czytał go „copialim z rąk kilku" 51

. 

Pisma polityczne wywierały duży wpływ na kształtowanie opinii 
szlacheckiej, o czym świadczą uchwały sejmików przedkonwokacyjnych, 
a następnie wystąpienia posłów na konwokacji i elekcji. Szlachta in
teresowała się pismami, czytała je i komentowała. Świadczą o tym sło
wa autora listu do biskupa kujawskiego, w którym pisał, że dostało 
mu się czytać kopię listu Dąmbskiego do prymasa, było ich kilkunastu 
,,w dobrej kompanii" i aż „zdrętwieli ad dignitatem pisania tego", 
zwłaszcza że kopie były rozrzucone „prawie ręką. chłopców" 52

• Przed
stawienie jakiegoś pisma wywoływało czasem gwałtowną reakcję. Gdy 
prymas odczytał list od biskupa kujawskiego, stronnicy Francji wymogli 
ogłoszenie królem Contiego 53. 

O wysokim poziomie kultury politycznej mogłyby świadczyć zasady 
głoszone przez autorów pism. Powszechne było przekonanie o koniecz
ności stosowania reguł „fair play" i używaniu prawdziwych argumen
tów. Potępiano metodę polegającą na dyskredytowaniu wszystkich kan
dydatów, by następnie przedstawić zalety jednego. 

41 Consideratie życzliwego syna ... 
,a Uważenie niektórych egzorbitancyjii ... 
'1 Tamże. 
50 Copia responsu... wojewody sieradzkiego do pewnego poufałego przyjaciela, 

który przysłał imci projekta pt. ,,Maszkara odkryta" i drugi „Prawda bez masz
kary" w responsie pod tytułem „Odkryta maszkara", BN, BOZ, rkps 1153, k. 216-

217. 
51 Respons ... pana chełmińskiego na list ... pana płockiego, de datis 30 IX 1697,

AGAD, AR II, ks. 35, s. 770-771. 
s! Copia listu posła pewnego w Warszawie rezydującego do ... biskupa kujaw

skiego, B. Cz. rkps 1946, s. 14-15.
sa J. B. Part he n a y, Dzieje panowania Augusta Il króla polskiego przez ...

w r. 1734 napisane, obecnie zaś na j. polski przełożył T. H., Warszawa 1854, s. 53. 
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Jednakże wzniosłe zasady pozostały tylko w sferze deklaracji. W 
praktyce uciekano się do metod wystawiających jak najgorsze świa
dectwo zarówno autorom, jak i - pośrednio - szerszym masom szla
checkim. Kraj zalała wielka liczba niewybrednych paszkwili, pełnych 
inwektyw pod adresem przeciwników czy po prostu wyrażeń niecenzu
ralnych". O rozmiarach akcji paszkwilowej świadczy fakt, że biskup poz
nański S. Witwicki zabronił w swojej diecezji udzielać rozgrzesz2nia 
osobom piszącym i rozpowszechniającym paszkwile 54• 

Starano się w różny sposób zdyskredytować autorów pism. Na sej
mikach toczyła się walka o czytanie listów, gdyż poszczególne stron
nictwa starały się nie dopuścić do odczytywania niewygodnych dla 
siebie pism. Czasem reagowano w sposób ostry lub niewybredny. Np. 
list biskupa kujawskiego na sejmiki, w którym agitował za Jakubem 
Sobieskim, szlachta w Wi�zni kazała spalić ręką kata, a w Środzie: ,,je
den �zlachcic zażądał listu biskupa kujawskiego, który gdy mu podano, 
obrócił na taki użytek, o jakim przyzwoitość nie ,pozwala nam mówić" 
- pisał .dziejopis ss.

Przejmowano listy przeciwników i publikowano je, by ich skrom
promitować lub też tylko szantażowano groźbą ich opublikowania. Jeśli 
nie udało się przejąć listów kompromitujących przeciwników, lub takie 
po prostu nie istniały, ,,fabrykowano je" - według ówczesnego określe
nia. Można podać szereg przykładów: rozpowszechniano kopie li.stów kró
lowej, świadczące o jej rzekomych powiązaniach z wojskiem litewskim 
czy kopię listu Polignaca do posła francuskiego w Konstantynopolu, 
w którym wyrażał się lekceważąco o Polakach 56. Na sejmie elekcyjnym 
sługa wojewody sieradzkiego rozpowszechniał ją wśród szlachty 57

• Flem
ming ujawnił list prymasa do Augusta z 24 V 1697 r., w którym usto
sunkowywał się do jego kandydatury, by wykazać, że skłamał na polu 
elekcyjnym oświadczając, że nic nie wie o staraniach elektora o koro
nę ss. Przeciwnicy rozrzucali na elekcji list Jakuba Sobieskiego do ce
sarza, mający świadczyć o jego zamiarach ukrócenia wolności, ale zwo
lennicy królewicza twierdzili, że list jest sfałszowany su. Królowa ka
zała wydrukować pismo, z którego wynikało, że Ludwik XIV kazał cof-

54 K. B. H o f f  ma n, Historia upadku dynastii Sobieskich z nowych dokumen

tów przez ... (Gazeta Polska, 1862-1863, nr 267). 

55 Parthenay, op. cit., s. 26. 

5a List... opata de Polignac do... Chatonneuffa margrabiego de Castagneres po

sła francuskiego w Konstantynopolu zostającego. DS. 

57 Diariusz prawdziwy ... (L. Ro g a 1 s ki, Dzieje panowania Jana III Sobieskie

go króla polskiego, wielkiego księcia Litewskiego, Warszawa 1847, s. 432). 

5s P. Ha a k e, Die Wahl August des Starken zum Konig von Polen (Histo

rische Vierteljahrschrift, Leipzig 1906, IX, z. 1, s. 65). 

5ll W. Z a w ad z ki, Jakub i Konstanty Sobiescy z powodu odkrycia ich gro

bowca w kościele .:żóŁkiewskim, Lwów 1862, s. 42. 
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nąć Polignakowi niektóre jego obietnice poczynione w imieniu Contie
go 60. 

Wytworzyły się pewne reguły funkcjonowania agitacji. Uważano, że 
wartość ma jedynie oryginał. Gdy na sejmie konwokacyjnym hetman 
Jabłonowski skarżył się, że krąży zniesławiający go list Święcickiego, 
proszono marszałka o przedstawienie oryginału, ten odrzekł, że ma tyl
ko kopię, więc uznano go za paszkwil 61• 

Pewne światło na poziom kultury politycznej rzuca zachowanie się 
szlachty na sejmach i sejmikach. Fakt, że bywały one burzliwe, jest 
ogólnie znany. Można dodać 2 ciekawe przykłady. Jeden dotyczy przy
gody, jaką przeżył Jakub Sobieski na zjeździe popisowym szlachty 
pod Czerskiem, kiedy zebrani szukali królewicza wszędzie, nawet na 
chórze w kościele w „miechach i piszczałkach", a później z ogarami ga
niali po polach i lasach, chcąc go rozsiekać, następnie całą złość wywarli 
na jego stronniku Sienickim, który ledwo uszedł z życiem 62. Drugi do
tyczy wydarzenia na polu elekcyjnym, gdzie jeden szlachcic wzniósł 
okrzyk za Jakubem Sobieskim, a drugi strzałem z pistoletu pozbawił 
owego szlachcica życia 63. 

Przedstawione elementy kultury politycznej szlachty, jakie uwidacz
niają się w pismach bezkrólewia, nie oddają w pełni jej złożonego cha
rakteru i całego bogactwa, upoważniają jednak do dokonania pewnych 
ocen. Dodatnimi cechami kultury politycznej szlachty są: dość dobra 
orientacja w sprawach Rzeczypospolitej, świadomość istniejących niepra
widłowości i krytyczny do nich stosunek oraz głoszone zasady prowa
dzenia walki politycznej; ujemnymi: egoizm stanowy i niechęć do świad
czeń na rzecz państwa, które stają się motorem działania, głęboko za
korzeniony konserwatyzm, ślepe przywiązanie do tradycji, brak progra
mu reform, wreszcie praktyka działania zaprzeczająca głoszonym zasa
dom. Dokonanie pełniejszej i - być może - jednoznacznej oceny wy
maga dalszych badań. 

oo M. P o  1 i gn a c, Depesze księdza de ... posła francuskiego po śmierci Jana

III króla polskiego, Poznań 1855, J. Żupański, cz. 2, s. 2. 
61 Diariusz konwokacji, B. Cz., rkps 569, s. 405.
62 List... kasztelana żmudzkiego do królowej oznajmując de prosperis królewi

cza ... Jakuba pod Czerskiem, BJ, rkps 3522, k. 342v-343. 

&3 M. D. La Bizardiere, Bezkrólewie po Janie III Sobieskim, tłum. J. Bartosze· 

wicz, Wilno 1853, s. 121. 




