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Fakt, że poszczególne źródła znacznie różnią się między sobą co do· 
dokładności przedstawienia rozmaitych wydarzeń, stwarzając badaczo
wi możliwości różnorodnego podejścia do poznawania ich przyczyn, jest 
powszechnie znany. Jednakże dopiero w ostatnich dziesięcioleciach hi
storycy coraz wyraźniej uświadamiają sobie, że nie należy lekceważyć 
również informacji pochodzących od szeregowych uczestników wyda
rzeń, dostarczających jednostronnych i zniekształconych wyobrażeń 
o wydarzeniach. Analiza tego rodzaju informacji pozwala niekiedy do
strzec takie aspekty rzeczywistości, których nigdy nie poznalibyśmy na
podstawie bardziej pewnych i wiarygodnych źródeł.

Właśnie tego rodzaju źródło stanowi doniesienie posłów rosyjskich 
o rokoszu sandomierskim - jednym z największych konfliktów w łonie
klasy panującej Rzeczypospolitej 1 poł. XVII w. Posłowie rosyjscy, ksią
żę Grigorij Wołkonski i diak Andriej Iwanow, przebywali co )Prawda
na terytorium Rzeczypospolitej w czasie rozwoju konfliktu, lecz znaj
dowali się stosunkowo daleko od miejsca, gdzie dokonywały się zasad
nicze wydarzenia i nie mieli żadnych kontaktów ani z politykami
z otoczenia króla, ani z przywódcami rokoszu. W związku z tym nie
dziwi nas, że w sprawozdaniu posłów znajdujemy jedynie bardzo ogól
nikową charakterystykę wydarzeń, stosunkowo jednostronną i niedokład
ną, lecz jego analiza pozwala na ujawnienie niektórych takich cech epo
ki, których odbicia daremnie można by szukać w jakichkolwiek innych
żródłach.

Przystępując do konkretnej analizy materiału należy przede wszy
stkim wyjaśnić, kiedy i od kogo posłowie otrzymali informację o roko
szu. Pierwszy (krótki) zapis o rokoszu w kronice poselstwa - Statiej

nom spiskie - dotyczy 2 poł. lipca 1606 r. Zanotowano go w drodze 
z przygranicznej Orszy do Grodna (przez Mińsk). Wiadomości pocho
dziły od bliżej nieokreślonych ludzi, których w czasie drogi, przeku-
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piwszy, rozpytywano" 1
. Jak wiadomo, rząd Rzeczypospolitej nie chcąc 

(i prawdopodobnie nie mając możliwości) przyjąć rosyjskich posłów 
przed zakończeniem rokoszu, zatrzymał ich w Nowym Dworze pod Grod
nem, gdzie przebywali do początku listopada 1606 r. Tutaj, w sierpniu 
1606 r., posłowie zamieścili w kronice obszerny zapis na temat wydarzeń 
pod Sandomierzem i zarzutów rokoszan pod adresem króla 2• Na począt
ku notatki ponownie zaznaczono, że informacje otrzymano od „przy
jezdnych oraz ludzi prystawa", których „zjednano" a. ,,Prystawem" przy 
posłach był Piotr Wołowicz, przedstawiciel znanego litewskiego rodu 
magnackiego, a jego ludzie to najprawdopodobniej drobna szlachta 
spośród klienteli. Natomiast wśród „przyjezdnych" byli, jak widać na 
podstawie pewnej uwagi w kronice, szlachcice biorący udział w roko
szu 4• 

9 XI posłowie opuścili Grodno i udali się do Krakowa, gdzie w 2 
poł. grudnia prowadzili rozmowy z królem i senatorami. 6 1 1607 r. ru
szyli w drogę powrotną i na początku lutego znajdowali się już poza 
granicami Rzeczypospolitej. 

Następny stosunkowo obszerny zapis znajduje się w końcowej części 
dokumentu, stanowiąc fragment ogólnej charakterystyki zewnętrznej 
i wewnętrznej sytuacji Rzeczypospolitej. Początek tej charakterystyki 
przynosi bardziej już określoną wypowiedź, wskazującą, że jest ona 
oparta na informacjach, jakie „przekazywała szlachta i mieszczanie, 
których zjednując sobie, potem rozpytywano" 5

. 

Porównanie notatek o rokoszu, zapisanych przez posłów w lipcu
sierpniu 1606 r. z końcowym ustępem, wskazuje na wyraźną zbieżność 
ich treści - zapis końcowy różni się w zasadzie jedynie większą liczbą 
szczegółów. Pozwala to domyślać się, że podstawowe informacje o ro
koszu zostały przez posłów zebrane właśnie w czasie ich wymuszonego 
postoju na Litwie w końcu lata 1606 r. 

Dane „statiejnogo spiska" pozwalają na wyciągnięcie licznych wnios
ków na temat społecznego oblicza szlachty, udzielającej posłom infor
macji. Zwraca uwagę fakt, że wśród zarzutów pod adresem Zygmun
ta III jeden z pierwszych wskazuje, że „król chciał złamać dawne prawa, 
odbierać majątki drobnej szlachty i oddać je żołnierzom, a szlachtę 
przekształcić w mieszczan" 6. 

1 Sbornik Russkogo istoriczeskogo obszczestwa, t. 137, Moskwa 1912, s. 300. 
2 Ten zapis poprzedza w „statiejnom spiskie" notatki z 8 IX na temat końca 

rokoszu (daty tutaj i dalej - według starego stylu). 

a Sb. RIO, t. 137, s. 303.

4 Posłowie zauważyli w rozmowie z „prystawem": ,,i u nas byli s toboju, pri

stawom, pan Filipowskij i inyje pany, a skazywali - o rokoszu" - Sb. RIO, 

t. 137, s. 310.

s Sb. RIO, t. 137, s. 362.
e Tamże, s. 300. To samo zapisano w innym m1e1scu „spiska". Tamże, s. 304, 

co świadczy o rozpowszechnieniu się podobnych poglądów. 
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Jest zrozumiałe, że największą wagę do tych kwestii przywiązywano 
w tym właśnie środowisku, którego bezpośrednio dotykało postępowa

nie Zygmunta - w środowisku drobnej szlachty litewskiej. Do analo

gicznego wniosku prowadzi analiza jeszcze jednego ustępu w końcowej 

części „statiejnogo spiska". Zamieszczone są tu narzekania, że wojska 
królewskie, rozlokowane na postój w Brześciu, Bobrujsku, a także -
co należy podkreślić - w Grodnie, ,,pustoszą tereny królewskie i szlach
ta wycierpiała już swoje", a następnie powiedziane jest bardziej kon
kretnie, jaka szlachta cierpi z tego powodu, ta „która od dawna posiada 
pokaźne ojcowizny magnackie i szlacheckie oraz akty darowizny od po
przednich królów, od tych nie brać ... natomiast ci, którzy mają oj

cowizny i majątki od obecnego króla lub otrzymali je od poprzednich 
królów w zamian za służbę i nie posiadają aktów darowizny, dają tak, 

jak dają wsie królewskie" 7
. Jest oczywiste, że z posłami kontaktowała 

się właśnie drobna szlachta litewska, która nie posiadała przywilejów 
zwalniających od przyjmowania wojska na kwatery. W ten sposób do
tarły do nas - poprzez punkt widzenia rosyjskich dyplomatów zawar
ty w ich „statiejnom spiskie" - stanowisko i wyobrażenia na temat 
rokoszu, właściwe drobnej szlachcie z rejonu Grodna, społecznej i lo
kalnej grupy, której poglądy pozostawały dotychczas nieznane bada
czom historii rokoszu. 

Na podstawie powyższych stwierdzeń widać, że ta szlachta, a przy
najmniej jej przedstawiciele, którzy kontaktowali się z rosyjskimi pos
łami, otwarcie nie opowiadała się po stronie króla w istniejącym kon
flikcie. Można zwrócić uwagę także na niektóre przyczyny takiego sta
nowiska. Szlachta, rozjątrzona rekwizycjami na rzecz zakwaterowanych 
w okolicy Grodna wojsk, jak wskazuje porównanie przytoczonych wy
żej wypowiedzi, zestawiając taką praktykę z innymi poczynaniami kró
la, była skłonna dostrzegać w tym świadomą politykę skierowaną na 
wyniszczenie drobnej szlachty litewskiej w tym celu, aby jej ziemie 
przekazać wojsku. Można wskazać także drugi konkretny powód sym
patii drobnej szlachty grodzieńskiej dla rokoszu, na którego odkrycie 
zezwala analiza jednego z zapisów „statiejnogo spiska". Jest charaktery
styczne, że o wydarzeniach rokoszu dowiadujemy się przede wszystkim, 
że .. przeciwko panom szum wielki na rokoszu i przeciwko kanclerzowi 
Lwu Sapiesze, który wiele krzywd drobnej szlachcie czynił" 8• Następ
nie wskazuje się, że kanclerz nie wziął udziału w rokoszu, tłumacząc 
się chorobą. Jest jasne, że informacje te pochodziły od osób nieprzy
chylnych Sapiesze i wyrażały ich przekonanie, że rokosz został wywo
łany głównie po to, by zadośćuczynić drobnej szlachcie za „krzywdy" 
doznane od tego świeżej daty magnata. 

1 Tamże, s. 366. 
8 Sb. RIO, t. 137, s. 304.
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Niestety, o tym także należy powiedzieć, poglądy drobnej szlachty 
grodzieńskiej znalazły w „statiejnom spiskie" dość jednostronny wy-· 
raz. Zwraca uwagę fakt, że wśród zarzutów przeciwko Zygmuntowi III, 
zanotowanych przez posłów, dominują wątki polityki zagranicznej. Na 
temat polityki wewnętrznej, jeżeli nie brać pod uwagę posunięć wobec 
drobnej szlachty, mówi się jedynie, że „ważne miejsce przyznał ducho
wieństwu i oddał mu wiele urzędów, do których nie powinien mieć pra
wa" 9• Najwidoczniej stało się tak wskutek dokonania przez posłów selek
cji informacji. Interesowały ich naturalnie te przede wszystkim aspekty 
wydarzeń, które w ten czy inny sposób dotyczyły (lub mogły dotyczyć) 
międzynarodowej sytuacji Rzeczypospolitej. Z tego powodu „statiejny· 
spisok" pozwala nam przede wszystkim na poznanie poglądów drobnej 
szlachty litewskiej związanych lub to z perspektywą ingerencji sił zew
nętrznych w rokosz, lub z tymi aspektami zagranicznej polityki Zyg
munta III, które budziły jej niezadowolenie. 

W kilku fragmentach omawianego dokumentu mówi się w związku 
z rokoszem o wojewodzie siedmiogrodzkim Bocskayu jako o kandydacie· 
na tron polski. Już w sporządzonej w Grodnie notatce czytamy: ,,A liczni 
Polacy pragną Boczkaja, który obecnie jest na ziemi siedmiogrodzkiej· 

i który przybył nad granicę z 2000 ludzi" 10. Kwestią tą szczegółowo 
zajął się J. Maciszewski, który powiązał propagowanie takich pogłosek 
z próbą zdyskredytowania przywódców rokoszu przez „obóz królewski". 
za pomocą rozpowszechniania sfałszowanego tekstu odezwy Bocskaya 
do szlachty polskiej 11. 

Jak widać na podstawie powyższej notatki, pogłoski o planach ro-· 
kaszan w stosunku do Bocskaya, wywołane akcją dworu królewskiego, 
przeniknęły także na głuchą litewską prowincję, uzupełnione informa-· 
cjami na temat konkretnych posunięć Bocskaya, zmierzającego do po-
łączenia sił z rokoszanami. Jednakże bynajmniej nie wszystkim infor-· 
macjom o Bocskayu należy przypisać takie pochodzenie. Np. w końco-· 
wym zapisie posłów o rokoszu znajduje się następująca, bardzo intere
sująca wiadomość o nim: zachorowawszy, wojewoda siedmiogrodzki za
prosił do leczenia lekarza, Żyda z Krakowa, który wojewodę „uśmier
cił" zgodnie z rozkazem „z Polski, aby Boczkaj nie pozostał wśród ży-· 
wych", ,,dlatego go uśmiE!rcili, że chciał tronu królewskiego w Pols
ce" 12. 

Jest mało prawdopodobne, aby dwór królewski mógł rozpowszech-· 
niać podobną pogłoskę. �ieść taka mogła raczej powstać w środowisku. 
wrogo nastawionym wobec Zygmunta, w którym idea wyniesienia wo-· 

1 Sb. RIO, t. 137, S, 364. 
10 Tamże, s. 304. 
11 J. Mac is ze wski, Wo;na domowa w Polsce (1606-1609), cz. 1, Wrocław-

1960, s. 120, 136, 138. 
12 Sb. RIO, t. 137, s. 361. 
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jewody siedmiogrodzkiego na tron polski spotkała się z przychylnym 
przyjęciem. Za takim wnioskiem przemawia fakt, że w zapisach okresu 
rokoszu jako węgierski kandydat do tronu polskiego występuje nie tyl

ko Bocskay. Np. goniec, który w lipcu 1606 r. jeździł do Orszy, aby za
wiadomić o przybyciu posłów, donosił, według słów „Litwina" Iwana 
Szczukina, że król uciekł z kraju, ,,a mają oni nadzieję, że na tronie 
zasiądzie siostrzeniec Batorego" 13, tj. sądząc z kontekstu, siostrzeniec 
Stefana Batorego. Informacje o roszczeniach „siostrzeńca Batorego" do 
polskiego tronu można napotkać także w późniejszych materiałach. Np. 

w „otpiskach" wojewodów smoleńskich z wiosny-lata 1609 r., zesta
wionych na podstawie doniesień szpiegów kierowanych do wschodnich 
województw Wielkiego Księstwa, parokrotnie i w różnych wariantach 

jest powtórzona informacja, że „idzie z ziemi francuskiej wraz z sios
trzei1cem Batorego i wojskami podczaszy [Janusz Radziwiłł, jeden 
z głównych organizatorów rokoszu - B. F.J ... i chce podczaszy sios
trzeńca Batorego osadzić" 1,. 

Tego rodzaju pogłoski pojawiły się najprawdopodobniej na skutek 
niezupełnie jasnych kontaktów rokoszan z Gabrielem Batorym 15, lecz 
kwestia, co sprzyjało ich rozpowszechnieniu się i dlaczego pogłoski przy
brały taką właśnie formę, zasługuje na dalsze badania. Nie jest wy
kluczone, że ów bliżej nieokreślony „siostrzeniec Batorego" był w kołach 
niezadowolonej szlachty swego rodzaju „prawnym" (ze względu na 
pokrewieństwo z królem Stefanem) pretendentem do tronu, który mógł
by w razie konieczności zastąpić „złego" monarchę. 

Drugim problemem, któremu w notatkach posłów poświęcono wiele 
uwagi, to sprawa przekazania władzy nad księstwem pruskim kurfir
stowi brandenburskiemu. 

Już w notatce uczynionej w Grodnie, między zarzutami przeciwko 
Zygmuntowi zapisano: ,,król oddał ziemię pruską księciu brandenbur
skiemu, a w zamian dostał wiele pieniędzy" 1s. Protest przeciwko po
lityce Zygmunta III w tej sprawie wyraził się zarówno w publicysty
ce, jak i w żądaniach rokoszan skierowanych do władz 11. Znalazł wy
raz także w instrukcjach niektórych sejmików litewskich, zbierających 
się w okresie rokoszu 18. Jak widzimy, zainteresowanie tą kwestią prze-

u Sb. RIO, t. 137, s. 288. 
1' Akty istoriczeskije, Sobr. Archeograficzeskoj komissii, t. P, St. Petersburg, 

1841, Nr. 201, s. 232, Nr. 233, s. 275-276, Nr. 245, s. 291. 

15 O tych kontaktach patrz: L. Ba z y I o w, Siedmiogród a Polska 1576-1613, 

Warszawa 1967, s. 186-197. 
1e Sb. RIO, t. 137, s. 304.
17 F. Mi n c e r, Opinia polska wobec kwestii pruskiej w latach 1603-1609 

(Zeszyty Naukowe U.Wr., Historia, III, Wrocław 1960, s. 72-73); Ma c i s  z e  w
s k i, op. cit., s. 199, 329-330. 

1a M a c i s z e w s k i, op. cit., s. 245. 
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jawiała także drobna szlachta litewska. O jej stosunkowo niezłej orien
tacji w powstałej sytuacji mówi notatka w końcowej części „statiejnogo 
spiska". Czytamy w niej, że „książę pruski jest bardzo stary, a dzieci. 
nie posiada". Korzystając z tej okoliczności „Polacy chcieli ziemię 
pruską dołączyć do Królestwa Polskiego i zająć tron, by później nie 
mógł zrobić tego książę", lecz król powziął inny zamiar 19• W ten spo
sób również w prowincjonalnym środowisku litewskim było znane i po
pularne żądanie przyłączenia księstwa pruskiego do Rzeczypospolitej. 

Istotne jest, jak w tym środowisku wyobrażano sobie motywy po
sunięć Zygmunta III. Już wyrażenie, że Zygmunt III „sprzedał" ziemię 
pruską, wskazuje, że z punktu widzenia szlachty litewskiej król zain
teresowany był w zdobyciu dużej kwoty pieniędzy - w „statiejnom 
spiskie" wymieniona jest konkretna kwota 500 tys. zł 20

• Rozmówcy 
posłów rosyjskich wyjaśniali, na co potrzebne były pieniądze królowi: 
otrzymaną „kwotę przesłał do Szwecji" 21• W rzeczywistości pieniądze 
były królowi potrzebne w całkiem innym celu: na organizowanie wy
prawy do Szwecji i przywrócenia tam swojej władzy 22

• W sytuacji, 
gdy Zygmunt III, pozbawiony tronu szwedzkiego, prowadził wojnę z no-· 
wym władcą szwedzkim Karolem IX, obwinianie go o przesyłanie pie
niędzy do Szwecji wywołuje zdziwienie. Jednakże bardziej wnikliwe 
zapoznanie się z zapisami o rokoszu dowodzi, że nie może być tu mo
wy o jakimkolwiek błędzie lub nieścisłości. 

Już goniec, który jeździł do Orszy z wiadomościami o przyjeździe 
posłów, donosił, że król, jak tam wiadomo, ,,uciekł do Szwecji" 23• 

W pierwszej notatce o rokoszu, którą posłowie zrobili w drodze do 
Grodna, przyczyna rokoszu wyjaśniana jest tym, że król i zbliżeni do 
niego senatorowie „zdradzali swą ziemię i wspólnie z królem posyłali 
pieniądze do Szwecji" 24. W końcowej charakterystyce rokoszu, między
oskarżeniami pod adresem Zygmunta, jest także zarzut, że „do Szwecji 
posyłał ... złote" 25

• Tutaj zarzuty przeciwko królowi są bardziej skon
kretyzowane: król „wiele miast i majątków oddawał panom, czerpał z te
go korzyści i zebrane pieniądze odsyłał do Szwecji" 26. 

Posłowie odnotowali ponadto także zarzut, że król zamierzał wyje
chać do Szwecji i przekazać koronę austriackiemu arcyksięciu Maksy-

1e Sb. RIO, t. 137, s. 364. 
20 Sb. RIO, t. 137, s. 364. Suma bliska realnej - kurfirst winien był wypłacić

Zygmuntowi III 600 tys. zł - por. Wł. C z a p 1 i ń s k i, Dania a układ polsko

-brandenburski w 1605 roku (Wł. Cz ap 1 ińs ki, Polska a Dania. XVI-XX w., 

Warszawa 1976, s. 169-170). 
21 Sb. RIO, t. 137, s. 366.

22 Cz aplińs k i, op. cit., s. 170-171. 

u Sb. RIO, t. 137, s. 288. 
24 Sb. RIO, t. 137, s. 300.
ts Tamże, s. 364.
211 Tamże, s. 366.



Rokosz sandomierski w świetle rosyjskiego raportu dyplomatycznego 44T 

milianowi. Pojawienie się tych oskarżeń w „statiejnom spiskie" 21 po
zwala na wytłumaczenie ich pochodzenia oraz innych, wyżej zanotowa
nych informacji o stosunkach Zygmunta III z Rzeczpospolitą i Szwecją_ 

Jak wiadomo, w pierwszych latach swych rządów Zygmunt III i je
go ojciec, król szwedzki Jan III, rzeczywiście omawiali plany wyjazdu.; 
Zygmunta z Rzeczypospolitej do Szwecji i przekazania tronu austriac
kiemu arcyksięciu. Już wówczas plany te stały się znane i spowodowały 
wystąpienia szlachty domagającej się „inkwizycji" - zbadania działal
ności monarchy. Jak wskazują notatki posłów rosyjskich, wspomnie

nia o tych planach i posunięciach króla zachowały się w środowisku 
szlachty litewskiej także wówczas, gdy rozpoczął się rokosz sandomier

ski. Jednakże przytoczone świadectwa pozwalają powiedzieć więcej 
o ukształtowaniu się pod wpływem tych wydarzeń wyobrażenia o Zyg
muncie III jako o monarsze, który we wszystkim kieruje się interesa-.
mi swego „dziedzicznego" królestwa szwedzkiego i dla którego Rzecz-.
pospolita jest jedynie źródłem środków przeznaczonych dla Szwecji.
Obiektywne podstawy tych wyobrażeń powinny były oczywiście znik-.
nąć po utracie szwedzkiego tronu przez Zygmunta, jednak - jak wi
dać - zachowały się w pewnych kręgach drobnej szlachty litewskiej
i oczywiście sprzyjały jej pozytywnemu stosunkowi do idei rokoszu.
W tych czasach wyobrażenia takie mogły się zachować na głuchej pro
wincji (w obszernej publicystyce rokoszu, w korespondencji przywód
ców rokoszu, nie ma nawet śladu podobnych wyobrażeń), ale rzeczywiś
cie istniały, wywierały wpływ na szeregowych rokoszan z Litwy i po
winny być brane pod uwagę przy charakterystyce zarówno życia po
litycznego tamtych lat, jak i kultury politycznej drobnej prowincjonal
nej szlachty, jej orientacji i poinformowania o sprawach „wielkiej" po
lityki.
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