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JAN TOMASZ DROHOJOWSKI, REFERENDARZ KORONNY, 
STAROSTA PRZEMYSKI, I JEGO STOSUNEK DO PROB 

DEMOKRATYZACJI USTROJU MIEJSKIEGO W PRZEMYSŁU 

Wśród przedstawicieli rodziny Drohojowskich, wywodzącej się z ziemi 
przemyskiej, spotykamy wybitniejsze osobistości, które wniosły pewien 
wkład do dziejów i kultury polskiej, szcZ€gólnie w XVI w. Odnosi się to 
przede wszystkim do Jana, biskupa kujawskiego, skłaniającego się ku re

formacji, miłośnika ksiąg, przyjaciela i protektora A. Frycza-Modrzewskie
go, oraz jego brata Stanisława, kasztelana przemyskiego, zaangaŻlowanego 
czynnie w reformacji, zwolennika Kalwina, a następnie Stankara. Podob

nie jak bis.kup kujawski, kasztelan przemyski należał do, grona eg7.eku
cjonistów, dążących do reformy w kościele i iPaństwie. Pozostawał on 
w kontakcie, a nawet w związkach przyjaźni z Modrzewskim, Orzechow
skim oraz z innymi wybitniejszymi przedstawicielami naszego Rene
sansu 1

. 

Drohojowscy należeli ;przeważnie do ludzi wykształconych i miłośników 
ksiąg. Sądząc po zachowanym spisie książek z 1676 r. bibliofilskie zainte
resowania nie były obce potomkom kasztelana przemyskiego Stanisława. 
Swój wkład w zgromadzenie księgozbioru wniosło kilka generacji 2. Są 
również w tym spisie wzmianki świadczące o zainteresowaniach książką 
innych Droh:ojo,wskich spokrewnionych z tą linią. 

Bratankiem bpa Jana i kasztelana przemy$kiego Stanisława był Jan 
Tomasz Drohojowski (1535-1605), syn Krzysztofa i Elżbiety Fredrówny 3. 

1 Materiały -dotyczące wymitmionych w tym arty'kuie Drohojowskich zebrano

w związku z przygotowywaną rozprawą o ich stosunku do reformacji. 
2 Spis ten maj duje się w Oss. r'kP6 229/H k 61-63v. Zob. też K. Schuste r,

O Drohojowskich w związku z inwentarzem książek z r. 1676 (Rocznik Zakładu Na

rodowego im. Osoolińskich, IX, ,1974, s. 69--86). 
3 Zob. biogram Jana Tomasza Drohojowskiego napisany przez; K. Lep.szego

w PSB, t. V, s. 382-385. Stąd zacze11pnięto dane dotyczące udziału Drohojowskiego 

w sprawach publi'CZ!lyc'h. 
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Młodym Janem Tomaszem interesował się najznakomitszy w owym czasie 
z Drohojowskich, biskup kujawski, zabiegający pilnie o zaopatrzenie swo
ich krewnych, który wyjednał mu beneficjum koście1ne, a mianowicie 
prebendę na zamku kruszwickim. Oczywiście musiał przedtem starać· się, 
chociaż pozornie, związać Jana Tomasza ze stanem duchownym jako tak 
zwanego kleryka mniejszego 4• Niewątpliwie kontakty z biskupem Dro
hojowskim i j,ego humanistycznym dworem musiały wywrzeć pewien 
wpływ na młodego Jana Tomasza, który potem roobywał: swe wykształ
cenie w innych, niż to przystało na katolickiego kleryka, uczelniach uni
wersyteckich. Kształcił się bowiem w ośrodku luteranizmu Wittenberdze, 
następnie w Tybindze i Bazylei, związanej z osobą ISlawn.ego niegdyś hu
manisty Erazma z Rotterdamu. Nic więc dziwnego, że po skończeniu stu
driów początkowo występował Jan Tomasz jako zwolennik reformacji. Na
leżał on jednak do tych Drohojowskkh, zresztą nielicznych, którzy jeszcze 
w XVI w. powrócili na łono kościoła katolickiego. 

Wysdko wykształcony na uniwersytetach zagranicznych, szybko roz
począł Jan Tomasz służbę publiczną. Był dworzaninem Zygmunta Augu
sta i już w 1569 r. sekretarzem królewskim. W kancelarii mogla przydać 
się jego znajomość języków. Prócz łaciny opanował 'bowiem gruntownie 
język francuski i włoski. Już jako młody dworzanin został wysłany do 
Włoch z jaikąś blirej nie oznaczoną misją, z której, miał się wywiązać bar
dzo pomyślnie. 

W 1572 r. po śmierci Zygmunta Augusta dal się Jan Tomasz poznać 
jako zwolennik elekcji viritim, a następnie kandydatury Henryka Wale
zego. Po ucieczce tego ikróla wchodził w isklad poselstwa wysłanego do 
Francja, by namawiać zbiegłego króla do powrotu. Po elekcji Stefana Ba
torego brał udlział w różnych sprawach wojennych (wojna z Gdańskiem 
i z Moskwą); podobnie było za Zygmunta III. Miał on należeć do najzna
komitszych mężów stanu w swoim ,czasie. Był, jak wielu Drohojowskich, 
w dużej mierze żołnierzem-rotmistrzem, ale zasłużył się również jako 
poseł do Wielkiej Porty. W polityce wewnętrznej popierał Jana Zamoy
skiego, z którym był związany pewnymi więzami pokrewieństwa. Załat
wiał on kanclerzowi różne sprawy gospodarcze, należał do naj,bardziej mu 
oddanych ludzi w walce z opoey-cją Zborowskich, '.których śledził pilnie, 
donoo.ząc Zamoyskiemu, co czynią i co zamierzają. Za Zygmunta III popie
rał gorąco politykę /kanclerza. Zarówno za Batorego, jak i za Zygmunta III 
oddawał Zamoyskiemu wielkie usługi na sejmikach województwa ruskiego 
w Sądowej Wiszni. Należał do ludzi zdolnych, którzy na terenie ziemi 

4 W 1555 r. występuje Jan Tomasz jako „clericus in minoribus oroinibus et 

praebendarius in arce Crusviciensi". Zob. ADWł., Akta działalności biskupów ku

jawsko-pomorskich, 13, s. 280. 
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przemyskiej cieszyli się u szlachty uznaniem i wywierali na nią wpływ, 
co miało znaczenie przy zjednywaniu kanclerzowi zwolenników do walki 
z opozycją. Prestiż Drohojowskiego wzrósł jeszcze u szlachty ziemi prze
myskiej, gdy w 1578 r. uzyskał urząd starosty przemyskiego. Godność 
referendarza koronnego, która liczyła się w skali państwowej, otrzymał 
dopiero w 1589 r. od króla Zygmunta III. 

Podane wyżej szczegóły dotyczące Jana Tomasza Drohojowskiego rzwią
zane .są raczej z j.ego działalnością ;polityczną. Strona ta została uwypu
klona w obszernym biogramie pióra K. Lepszego 5• Autor ten nie zajmował 
się prawie innymi r�jami działalności Drohojowskiego. Pominął rów
nież jego stosunek do spraw kultury, nauki i sztuki, d� których, niestety, 
nie spotykamy tak obfitych materiałów, jak do czynności gospodarczych 
i procesów. Drobne fakty, zanotowane nieraz mimochodem, nasuwają jed
nak pewne refleksje i spostrzeżenia dotyczące tamtych zagadnień. Tak np. 
przedstawia się sprawa Wojutycz, które obok Rybotycz i Jaskmanic nale
żały do majątków Jana Tomasza Drohojowskiego. Godny podkreślenia jest 
fakt, że w Wojutyczach znajdował się pałac zibudowany przez architekta 
włMkiego Gąlleazzo Appianiego i że stanowiły one wielkopańską rezy
dencję w ziemi przemyskiej. 6

• W 1583 r. przyjmował w niej i gościł Jan 
Tomasz Drohojowski jadącą z Węgier do Polski na zaślubiny z hetmanem 
i kanclerzem Janem Zamoyskim bratanicę królewską Gryzeldę Batorównę. 
Starosta Drohojowski umiał zdobyć się na gest wielkopański i pO'kazać 
na .zewnątrz, czemu dal poprzednio jeszcze wyraz, goszcząc w Przemyślu 
w 1578 r. prz·ez 5 dni króla Stefana Batorego 1. 

Przejawem pewnego rodzaj;u zamiłowania do okazałości, ale i zarazem 
bibliofilstwa jest fakt, że Jan Tomasz Drohojowski :starał się o nadanie 
ozdobnej szaty �ewnętrznej nawet księdze akt grodzkich przemyskich, 
związanej w;prawdzie z jego czynnościami jako :starosty, ale nie wchodzą
cej do jego księg�bioru prywatnego. Akta te, oprawne w skórę, zd�bil 
wycisk złocony superekslibrisu z herbem Korczak w środku i napisem: 
„J oannes Thoma Drohojowski a Drohojow Capitaneu:s Premislfonsis". Po 
obu stronach superekslibrisu został wytłoczony wiersz łaciński: ,,Unde 
perennis eas dat cursus . inde potentes, Stematis ingenii cultor in orbe 
tibi" 8• 

Nieco refleksji nasuwają również kontakty Jana Tomasza Drohojow
sk:iego z kanclerzem Janem Zamoyskim, mecenasem wielu klientów i twór
cą Akademii w Zamościu. Prawdopodobnie nie ograniczały się one tylko 

s Por. przyp. 3. 
6 W. L o z i ń ski, Praioem i lewem, t. I, Kraków 1960, 6. 87--88.
7 Kronika Drohojowskich. Na podstawie 1badań archiwalnych opr. Jan Droho

jowsiki, Kraków 11904, cz. ·1, s. 56. 
s Tamże, 5. 55. 
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do spraw politycznych i g,ospodarczych. Warto tu zaznaczyc, ze Jan To
masz Drohojowski wyraził życzenie, aby syn jiego Marcin Mikołaj, który 
zaczął już uczęszczać do Akademii Krakowskiej, przerwał naukę w tej 
uczelni. Istotnie, Marcin Mikołaj w 1606 r. przeniósł się do nowo zorga
nizowanej Akademii w Zamościu 9. Jak się zdiaje, chodziło tu nie tylko 
o protekcję fundatora, ile i sam Zakład, któremu Zamoyski miał zamiar
nadać wysoki poziom. Plany te najwidoczniej były znane Drohojowskie
mu, który pozostawał rz kanclerzem w bliskich kontaktach. 

Dodamy tu jeszcze, że Jan Tomasz Drohojowski był fundatorem kapli
cy Drohojowskich w katedrze przemyskiej, w której podziemiach spoczęły 
ciała Stanisława, kasztelana przemyskiego, jego syna Jana, kasztelana 
sanockiego, chociaż obaj byli kalwinami. Podziemia tej kaplicy stanowiły 
jakoby mauzoleum r�iny Dr.ohojowskich 10. 

Starosta przemyski, co już powiedziano poprzed'nio, był też rotmi·strzem, 
trzymał duże oddziały :zbrojnych żołnierzy i hajduków, wystawiał własne 
chorągwie, co musiało pochłaniać niemałe sumy pieniężne. Nic dziwnego, 
że skarżył się na ich brak, a z .końcem XVI w., zanim został referenda
rzem koronn

y
m, nawet uporczywie upominał się o jakąś nagrodę. 

Jak dotąd właściwie w lj.teraturze i opracowaniach nie poruszono spra
wy tarć i walk przeciw staroście przemyskiemu, związanych z jego polity
ką prowadzoną w stosunku do poddanych we .wsiach, a takile niektórych 
warstw mi,eszczaństwa .przemyskiego 11. Wobec poddanych chłopów i mie
szczan Jan Tomasz prowadził politykę ucisku i zdzierstwa. Był on rów
nież przeciwnikiem rozszerzania praw i kompetencji mieszczaństwa. Jego 
postępowanie musiało napotkać ostry sprzeciw przemyślan. Sprawie .za
targów Drohojowskiego z miastem poświęcimy nieco więcej uwagi. Zbie
gła się ona z inną walką toczoną na terenie miasta Przemyśla, a miano
wicie między pospólstwem a patrycjatem przemyskim, reprezentowanym 
przez radę miejską. 

9 Zob. list M. M. Drohojowskiego do Tomasza Zamoyskiego, syna hetmana 
i kanclerza, z ·12 II 1604, w 'kitórym pisze: ,,Taka była wola JM Pana Ojca mojego, 
aby mnie wziął z Krakowa z Akademijej tamtej", AGAD BOZ 723, nr 19; zob. też 
list do tegoż Jadwigi Drohojowskiej, wdowy po Janie Tomaszu, z 28 III 1606, w któ
rym pi5ze, że 5yna na naukę do A'kademii Zamojskiej postanowiono posłać (tamże, 
nr 17). 

10 Zob. Kronika Drohoj01L-.skich ... , s. 48, gdzie mowa o kaplicy, autor nie wie 
jednak, że fundatorem był Jan Tomasz Drohojowski. 

11 Najwięcej uwagi poświęcał zaltargom Jana Tomasza Drohojowskiego z podda
nymi wsi 6tarostwa przemyski.ego autor Kroniki Drohojowskich ... , s. 65-66. Spory 
z poddan)'iffii toczyły się stale przed sądami królewskimi. W 1603 r. Zygmunt III 
ostro napomi!Jla Jana Tomasza, by przestał 'krzywdzić poddanych i „uwolnił już raz 
na zawsze jego osobę od <Ciągłych sk:n-g i nagabywań", przypomina mu daiwne dE3kre
ty i napominanie w Krakowie, co jednak nie odniosto trwałego skutku (tamże, s. 66). 
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W XVI i na początku XVII w. rozwijały się w Przemyślu organizacje 
rzemieślnicze, wzrosła liczba cechów, a także rzemiosł łączących się w ce
chy zbioro-we 12. Podobnie jak w innych miastach 13, tak i tutaj możemy 
zauwaŻYĆ przy końcu XVI i w pierwszych latach XVII ,w. pewne próby 
demokrat

y
zacji zarządu miejskiego. 

Spory i tarcia między iprzedstaw�cielami rady miejskiej a pospólstwem, 
czy li według terminologii akt „pospolitym człowiekiem", oparły si.ę 
w 1602 r. o 'króla Zygmunta III, który ich lZ'badanie i rozstrzygnięcie zlecił 
specjalnej ilwmisji złożonej z trzech osób: J.erzego Branieckiego, proboszcza 
przemyskiego, Pawła Zajączkowskiego, ,archidiakona przemyskiego, oraz 
Hieronima Cielęckiego, sekretarza 'królewskiego. Dekret tych komisarzy 
wydany w środę po Świętej Małgorzacie, tj. 17 lipca, pozwala zorientować 
się w istocie sporu. Jak wynika z tego aktu, skarga n� iburmistr:za i rajców 
o „krzywdy i dolegliwości" została wniesiona przed króla przez pospólstwo
przemyskie, które nie miato zaufania do rady i jej szafowania dochodami
miejskimi 14. Domagało się ono spr.awozdania, czyli „czynienia liczby" przez
rajców za okres od 1585 r. 15 Zarzuty pospólstwa dotyczące dochodów miej
skich skierowane pod adresem rady odnosiły się do ściągania czynszów
z domów szlacheckich, które „z niemałą skarbu szkodą ;pospolitego od rzad
kiego szlachcica bywają dawane". Domagano się dalej, nie tylko sprawo
zdania od rady, ale i udziału pospólstwa w wyborze zaprzysiężonych sza
farzów pr.owentów miejskich 16. Postulaty pospólstwa dotyczyły m. in. 
sprawy sądownictwa, a mianowicie respektowania przez radę dekretów 
wójtowskich i ławniczych i niekwestionowania ich ważności. Chciano, by 
apelacje szły drogą zwyczajną „do wyższego prawa", i do króla 11. Inne żą
dania i pretensje pod .adresem rady dotyczyły kontraktów, które zawarł 
magistrat z Żyd.ami w sprawie budowy murów miejskich. Pospólstwo 
godziło się już nawet na sam kontrakt, zawarty .bez jego zgody, ale chcia
ło jego aukcji, jak też odmiany kontraktów zawartych o pewne grunty 
i czynsze lZ ogr.odów 1s. 

Dekret komisarzy uwzględniał postulaty pospólstwa, szczególnie co do 
składania przez radę rachunku z prowentów. S:zedl nawet tak daleko, że 
domagał jSię egz,ekwowania pieniędzy miejskich od rodziny zmarłych raj-

12 K. A r ł a m o w s ki, Dzieje przemyslci.ch cechów rzemieślniczych w dawnej

Polsce, Warszawa 19211, s. 14-15. 

13 Próby ·takie miały miejsce we Lwowie, Krakowie, a także w innych miastach 

polskich. Zob. J. Pt a ś n ik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa

1949, s. 87, a ta'kże rozdz. IV i VII. 
14 W APRz., oddz. w Przemyślu, AMP rkps 538, s. 86-92 (odpis aktu komisyj-

nego). 
15 Tamże, s. 86. 
16 Tamże, s. 88-89.

11 Tamże, s. 88. 

is Tamże, s. 8,9-91. 
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ców. Komisja żądała zdania rachunku przez rajców, którzy nie mogli za
raz tego uczynić, na roku sądowym wyznaczonym do sprawy jZe starostą 
Drohojowskim 19. Skwitowanie rajców miało się odbyć w obecności pięciu 
lub sześciu delegatów 2 pospólstwa. Komisja uznawała również dekrety 
wójtowskie i ławnicze oraz postulaty pospólstwa w sprawie szafarzów 20. 

Uznawała kontrakty rajców z Żydami, roz'kazując, aby urząd miejski nie 
był z powodu kontraktu tego niepokojony 21. 

Żądania .pospólstwa musiały być stawiane bardzo ostro, skoro komi
sarze wyrażają takie wymagania pod jego adresem: ,,pospólstwo skromnie 
ani ostremi, ani fukliwerni słowy ma żądać i domagać się obrony". Ko
misja „dla uspokojenia miasta i animuszów" przynaje, że były zaniedba

nia ze strony rady w sprawie obrony interesów miesz·czań:sikich, nakazując 
o nich milczenie 22

• Stanowisko więc komisarzy było kompromisowe, ale
w niektórych wypadkach uwzględniało postulaty pospólstwa i jego żąda
nia, szczególnie w sprawie gospodarzenia majątkiem miejskim. Komisja
starała się, jak widać, uspokoić wzburzenie pospólstwa i doprowadzić do
porządku w mieście.

Równocześnie przed komisarzami została złożona skarga miasta, a ści-
ślej mówiąc pospólstwa, przeciw staroście Drohojows'kiemu 23

• Pospólstwo 
skarżyło się, że „wielkie i nieznośne, i niewypowiedzialne krzywdy wszy
stko miasto Przemyśl" od kilkunastu lat cierpi od starosty, ze skargami 
tymi nie chodziło dotąd nigdzie, sądząc, że sytuacja zmieni się na lepsze. 
Ponieważ teraz przemyślanie „czują, że im dalej, tym gorzej", odnieśli się 
do króla. Współwinnymi za ucisk starosty czyniło pospólstwo częściowo 
również i rajców, którzy „o Rzeczpospolitą wedle powinności swej nie 
zastawiali się ... " albo z nieumiejętności, albo z niedbalstwa lub dlatego, 
że obawiali się starosty" ze względu na zdrowie lub utratę urzędu". Takie 
p�tępowanie było niezgodne z przysięgą rajców. Staroście Drohojowskie
mu pospólstwo zarzucało samowolę przy powoływaniu i odwoływaniu ra
dy. Prosiło więc komisarzy, by przywrócono mieszczanom wolny wybór 
rajców, których narzucanie przez starostę jest naruweniem ich wolności 24

. 

Inne ważniejsze punkty skargi dotyczyły zagarnięcia przedmieść Piekulicz 
i Zasania Górnego, które należały do miasta, a nie do starosty, na co 
pospólstwo przytaczało dowody 25

• Żalili się że ani rada, ani starosta nie 

ig Tamże, s. 87. 
20 Tamże, s. 88--89.
!1 Tamże, s. 89.
22 Tamże, s. 88.

�3 Skarga ta nie ma daty, ale pochodzi z 1602 r., gdyż pismo komisji z tego roku

jest odpowiedzią na wysunięte postulaty pospólstwa. Skarga pospóLstwa przeciw 

starości zob. W APRz., 538, s. 23-27; Odpowiedź Komisji tamże, s. 73--86. 
!4 Tamże, s. 23.
2s Tamże, s. 23-26.
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bronią mieszczan przed sługami starosty, którzy doko.nali wielu zabój"Stw 
i napaści na spokojnych mieszkańców. Rejestr tych ekscesów był spory 26• 

Wiele miejsca w piśmie od pospólstwa przemyskiego zajmowały skargi na 
hajduków, których ubodzy ;przed.mieszczanie ,od kilku lat muszą żywić, .ibo 
hajducy ich biją, korzystają z ich sadów i ogrodów oraz używają płotów 
na opal 21. Duże niezadowolenie pospólstwa wywoływało wreszcie naru
szanie przywilejów dotyczących pobierania myt i prawa składu. Winą :za 
ten stan rzeczy obarczano rajców i w związku z tym proszono :komisarzy 
o rezolucję w sprawie wolnego wyboru rady 2s. Tak więc w skardze do
magano się nie tylko ochrony mieszczan, ale i zapewnienia pospólstwu 
wpływu na wybór rady, w dotychczasowym patrycjuszowskim składzie, 
która ulegała zbytnio staroście i nie broniła interesów ludności miasta. 

Odpowiedź komisarzy w tej ważnej sprawie była wymijająca, gdyż 
podobnie jak i kilka innych została odesłana przed sąd lcrólewski 29. Za� 
teresowane strony powoływały się tylko na zwyczaje, ;przy czym ,mieszcza
nie przytaczali również ,przykłady innych miast, jednak żadna z nich nie 
mogła się oprzeć na przywileju królewskim, który nadawałby miastu pra
wo wolnego wyboru rady lub „podawania" jej przez starostę. Dlatego 
właśnie komisarze musieli sprawę tę oraz większość prdblemów spornych 
zostawić do decyzji królewskiej. 

Sledztwo przeprowadzone przez komisarzy potwie1·dzilo jednak winę 
starosty, a zwłaszcza l:amanie przywilejów mieszczan i zagarnianie ich ma
jątków 30. Wy,rok nakazywał staroście wynagrodzenie szkód. Godził w ten 
sposób w prestiż i interes materialny Drohojowskiego i dlatego został przez 
niego zaprotestowany. 

Ostatecznie spory między starostą a pospólstwem przemyskim w spo
sób kompromisowy rozstrzygnął dekret królewski z 1604 r. a1 Zgodnie 
z nim starosta, wójt i ławnicy, mistrzowie -cechów oraz pospólstwo mieli 
prawo do wysuwania po dwóch rajców. Pospólstwo, które wcześniej otrzy
mało - podobnie jak w innych miastach - osobną reprezentację w po
staci tzw. ,,viginti viri" 32, teraz miało uczestniczyć przez nich w wyborze 

� Tamże, s. 25. 
21 Tamże, s. 25-26.
2s Tamże, s. 26-27. 

:v Tamże, s. 84. 

30 Tamże, s. 81. 
31 Jest on cytowany we fragmencie w Lustracji dóbr królewskich województwa

ruskiego 1661-1665, cz. 1, wyd. K. Arłamowski i W. Kaput, Wrocław '1970, s. 10-11. 

Dekret wydany został w Krakowie '}Jl (b. daty miesięcznej) 1604 r. 

n Np. na radzie w Krakowie była naprzód delegacja pospólstwa składająca się 

z 16 mężów, a od :15211 r. powstaje tak zwany Quadragintaviratus, nazwany tak po 

raz pierwszy w 1548 r., gdy wybrano do rady 20 kupców i 2-0 ze starszych cecho

wych. Pt a śn i k, op. cit., s. 97. 
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trzech burmistrzów, a czwartego typował starosta. Każdy z wybranych 

sprawował swój urząd przez 3 miesiące. 1 
Dekret zamknął pewien etap walki o demokratyzację władz miejskich 

w Przemyślu. W walce tej odegrał dużą rolę ,ówczesny starosta Jan To

masz Drohojowski, nie udało mu się j€dnak rzapobiec wzrostowi wpływów 

pospólstwa w radzie miejskiej, a tym samym zmniejszeniu oddziaływa

nia urzędu starosty na radę •i jej skład. Jego urzędowanie przeszło pod 

znakiem wzrostu ucisku poddanych wynikającego z chęci osiągnięcia jak 

największych zysków. Nie różnił się on w tej mierze od innych starostów. 

Drohojowski został zamordowany w 1605 r. w wyniku walki toczonej 

o s,prawy majątkowe ze Stanisławem Stadnickim z Leska. Mimo różnych

zabiegów o zwiększenie swego maj,ąt'ku zostawił go w stanie opłakanym,

a wdowę i syna Marcina Mikołaja w ,bardzo ciężkich warunkach. Majątki

prywatne w znacznej części nabył od Marcina Mikołaja marszałek w. kor.

Mikołaj Wolski, spłacając należności dłużnikom 33. 

JAN TOMASZ DROHOJOWSKI, KONIGLICHER REFERENDAR UND STAROST 

VON PRZEMYSL, UND SEIN VERHXLTNIS ZUR DEMOKRATISIERUNG 

DER STADTISCHEN ORDNUNG IN PRZEMYSL 

Jan Tomasz Drohojows!ki, V.ertreter ei,ner filT <dioe pdlnische Kultur des 16. Jahr
hunderhs verdienten Familie, Neffe der Kujawer Bisc�ofs Jan und des Kastellans 
von Przemyśl, Staruslaw, zweier Bahnbrecher der Reformation und Befilnworter 
des Exe'kutionsprogramms, ist urn 1535 geboren und 1605 gestorben. Er studierte an 
auslandischen Universitaten, war Parteiganger der Reformation, kehrte jedoch bald 
zum Katholizismus zurtick. Verhaltnisrmassig gut bekannt ist uns seine poliltische 
Tatigkett und seine Beteifligung an den KTiegsgeschehen bis ·1605, weniger bekannt 
ist dagegen sein Verhfiltnis zu tkulturelQen Fragen sowie die Umstande des gegen 
ihn geftihrten Kampfes in der Starostei von Przemyśl, die er 15'78 erhalten hatte. 

In der Stadt Przemyśl erhob sich das Volk gegen den aristokratischen Rat der 
Stadt, versuchte deren Kompetenzen einzuschran'ken sowie <len Einfluss des Starosten 
auf die Wahl des Stadtraites zu schwachen. 1602 reicMen die Btirger eine .K:lage 
gegen den Stadtrat rowie gegen den Starnsten ein. Drohojowski erhob Einspruch 
gegen das Verdikt der Untersuchungskommission, die Streitsache wurde der konig
lichen Entscheidung tiberlassen. Gewisse ftir das Vdlk gtinstige Veranderungen 
wurden auf Grund eines Dekrets von :11604 eingelei,tet, welches die Wahl von Stadt
raten und vier Btirgetimeistern r,egelte und auch den EinflU'ss des Starosten auf die 
Wahl und die Tatigkeit des Rates einschrankte. 

J. T. Drohojows'ki erlag 1605 seiner Wunde, die er sich im Kampf mit Staruslaw 
Stadnicki von Lesko wegen einem Vermogensstreit zugezogen hatte. 

33 Oblata kontraktu Marcina Mikołaja Drohojowskiego z Mi'kolajem Wolskim 
z 1620 r. zob. WAP Lublin, księga grodzka, Relacje, marufestacje, oJ:jJ.aty 50, k. 3Q6-
332.




