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Był w Małopolsce ród możny Ossolińskich, Toporem się pieczętujący, 
wielce skoligacony i w całym Sandomierski.em nad wszystkie inne szano
wany 1. Członkowie jego sprawowali rozliczne funkcje publiczne, piastując 
godności powiatowe lub wojewódzkie, senatorskich nawet nie wyłączając. 
Kroniki milczą o woj,ennych czynach przedstawicieli rodu - za to na polu 
gospodarczym, politycznym i kulturalnym od XIV w. poczynając Ossoliń
scy zapisali. niejedną chlu'bną kartę. Ńie było więc wśród nich sławnych 
rotmistrzów lub r,egimentairzy, byli za to zdolni po1ity,cy, wybitni mówcy, 
wytrawni dyplomaci, dobrzy gospodarze, ludzie zasłużeni dla kultury na.., 
rodowej. 

Pochodząc ze wspólnego pnia rodowego wraz z Tęczyńskimi, Za.klikami 
i Tarłami należeli Ossolińscy bez wątpienia do pierwszych familii małopol
skich, chociaż tak pod względem stanu majątkowego, ja'k i pozycji społecz
no-,politycznej aż po drugą połowę XVI w. pozostawali w tyle za swymi 
herbowymi krewniakami. Wprawdzie już w końcu XIV stulecia Jan z Ba
lic Ossoliński osiągnął godność kasztelańską, a w dobie małoletności króla 
Władysława Warneńczyka inny Jan Ossoliński, kasztelan radomski, był 
jednym ze współopiekunów króla (Długosz określał go: ,,provisor" i „tu
tor" 2 województwa sandomierskiego, co dowodzi, że cieszył się uznaniem 
i szacunkiem szlacheckiej braci), nie oznaczało to jednak, że ród Ossoliń
skich należał do najpierwszych rodzin Korony Polskiej .. W porównaniu 
z Tęczyńskimi, Tarnowskimi, Zborowskimi, Firlejami czy nawet Tarłami 
w Małopolsce lub Górkami, Opalińskimi, Leszczyńskimi w Wielkopolsce, 
nie mówiąc już o magnaterii litewsko-ruskiej, Ossolińscy byli co najwyżej 
zamożną szlachtą średnią o star.ożytym klejnocie i pięknym rodowodzie. 
Ambicje ich musiały wolbec tego pozostawać w dysprO!porcji w stosunku 
do po·zycji majątkowej, ta zaś, zwłaszcza w miairę upływu 'lat, rozdrabnia-

1 Pierwsze zdania są świadomą trawestacją początJku Potopu H. Sienkiewicza. 
2 J. D l u g os z, Opera omnia, t. XUI, Kra'ków 1877, s. 547-548.
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nia fortuny poprzez działy maj.ątkowe, nie tylko nie a:-osła, ale malała. I by
liby zapewne Ossolińscy rozpłynęli się całkowicie w morzu szlachty śred
niej i drobnej, gdyby nie działalność dwóch kolejnych rprzedstawideli rodu, 
ojca i syna, Hieronima i Zbigniewa Ossolińskich, wspomagana zresztą przez 
szczególnie sprzyjający zbieg przypadków i okoliczności. 

Hieronim Ossoliński, zmarły w 1576 r. kaszte'lan sandomierski, wy.pr0-
wadził Ossolińskich na szersze wody ogólnopolskiej polityki, stal się jed
nym ze �naczniej:szych i bardziej wpływowych ideologów i statystów. Nie 
zadawalal się działalnością sejmikową tylko we własnym wojewódzkim 
uklapzie sąsiedzkim; dzięki swemu talentowi krasomówczemu, zręczności 
politycznej, konsekwencji w głoszonych poglądach, wyrósł on na czołowe
go - obok Mikołaja Sienickiego - przywódcę ruchu egzekucyjnego szla
chty. Diarusze sejmowe z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVI w. 
notują jego śmiałe i .piękne mowy, przepojone troską o nowoczesny, ory
ginalny, zgodny z polską tradycją i polskimi potrzebami kształt ustrojowy 
Rzeczypospolitej. Był w równej mierze orędownikiem silnej władzy wyko
nawczej spoczywającej w ręku królewskim, co sprawnie działającego sej
mu, wyraziciela woli zbiorowej mas szlachty. Walczył z magnaterią i jej 
pozycją w państwie. Piętnował rozdrapywanie dóbr Rzeczypospolitej przez 
możnych. Był zwolennikiem pełnej sekularyzacji państwa i życia politycz
nego, to on domagał się - w trosce o pełną suwerenność państwa - usu
nięcia biskupów z senatu, motywując to tym, że nie mogą być oni trakto
wani tak samo, jak reszta szlachty, ponieważ podlegają ośrodkom dyspo
zycyjnym znajdującym się poza granicami kraju. 

Hieronim Ossoliński był zagorzałym zwo'lenniki,em reformacji w jej 
kalwińskiej formie. Ideałem jego było utworzenie kościOła narodowego, 
niezależnego od jakichkolwiek czynników zewnętrznych i pozbawionego 
rozbudowanego systemu hierar-chicznego. W swej działa,lności usiłował do
prowadzić do zgody między przedstawicielami niekatolicki-eh wyznań. 

Prowadząc tak ożywioną pracę na polu spraw publicznych, zaniedbał: 
nieco swoje interesy majątkowe. Gdy umierał, pozostawił czterem synom 
stosunkowo niewielkie schedy. Równocześnie pozostawił jednak nazwisko, 
które w tym momencie niewątpliwie torowało drogę ku karierze politycz
nej i mająfilmwej najwybitniejszemu z jego synów - Zbigniewowi. 

Zbigniew, a ściślej Jan Zbigni,ew Ossoliński, urodził się, 3 IX 1555 r. 3: 

Matką jego była Katarzyna ze Zborowskich, córka Marcina, kasztelana kra
kowskiego, i rodzona siostra Samuela, późniejszego banity. NiewątpliWie 

a Obok licznej i stosunkowo nieźle zachowanej korespondencji, wykorzystywanej
stale przez historyków badających czasy Zygmunta III, Zbigniew Ossoliński pozosta
wił zapiski; którym można nadać miano pamiętników. Posiadają one jako źródło hi
storyczne wartość niemałą. Pamiętnik Zbigniewa Ossolińskiego, wojewody sandomier
skiego, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1879, Biblioteka Os,solińskich; Zbiór Materiałów
do Historii Polskiej, z. V.
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nie chrzcił Zbigniewa ksiądz katolicki. Kiedy więc i w jakich okolicznoś
ciach syn jednego z czołowych przywódców kalwinistów polskich przyjął 
następni€ katolicyzm - nie potrafimy de>kładniej ustalić. Nie wspomina 
o tym sam Zbigniew, nie wzmiankuje syn jego Jerzy, który w swej auto
bi,ogra.f.ii przedstawiając pokrótce dziej,e rodu i wymieniając na,jwybitni€j
szych jego przedstawici€li pominął· w ogóle imię swego dziada Hieronima,
wstydliwie zauważając, że „błędy heretyckie .. : domu naszego tylko w jed
nym stopniu nieco napsowaly".

Nie mając wskazówek bezpośrednich, moż€my j,edynie snuć przypusz
czenia. Otóż nie budzi wątpliwości, że młodość swą Zbigniew spędził 
w środowisku różnowierczym. Pierwszą jego żoną była w,szak Jadwiga 
Sienieńska (ożenił się z nią w r. 1583), córka J.ana, przywódcy braci pol
skich zwanych arianami, późniejszego założyciela szkół ariańskich w Ra
kowie. Bracia Jadwigi, Jakub i Krzysztof, znani byli przez długie lata jako 
wybitni obrońcy interesów dysydentów, współwyznawcy i opiekunowie 
braci polskich. Jakub Sienieński, właściciel Rakowa, aż po lata trzydzieste 
XVII w. posłował na sejmy z .sejmiku opatowskiego reprezentując skraj
nie opozycyjne stanowisko wobec polityki Zygmunta III Wazy. Trudno
więc przypuścić, by Sienieńscy oddawali swą córkę świeżo nawróconemu 
katolikowi, aczkolwiek małżeństwa mieszane pod względem wyznaniowym 
nie należały jeszcze wówczas do rzadkości. Kontakty ZbigA.iew.a z ariana
mi nie ustały po śmierci pierwszej żony; ze szwagrami utrzymywał stały 
kontakt korespondencyj.ny, syn zaś Zbigniew.a, Krzy,sztof, ożenił się z Zofią 
Cikowską, córką Stanisława, podkomorzego krakowskiego, znanego działa
cza ariańskiego. 

Drugą żoną Zbigniewa była (przypuszczalnie od r. 1594) Anna z Firle- · 
jów, córka Jana, marszałka wielkiego koronnego, przywódcy różnowierców 
polskich w dobie pierwszej elekcji. Czy wychowana była w wierze ojca?· 
Można w to wątpić, ponieważ po zgonie Jana Firleja młoda j,eszcze wdowa 
po nim Zofia z Dzików poślU!biła Flociana Zebrzydowskiego, należącego do 
katolickiej rodziny małopolskich wielmożów. Synem Zofii 1 ° voto Firlej o
wej, II0 voto Zebrzydowskiej, a więc tym samym bratem przyrodnim 
Anny Ossolińskiej, był zagorzały katolik, fundator Kalwarii Zebrzydow-
skiej, wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Dodajmy do. tego, że. 
Anną Os.solińska była jedyną córką Fir'leja z Dzikówny i prawdopodobnie
wychowywała się w domu Zebrzydowskich. Można więc ·chyba bez obawy 
popełnieni.a większej omyłki wysnuć przypuszczenie, że Zbigniew OssoJiń-. 
ski żeniąc ·się po raz wtóry był już katolikiem. W r. 1595 wstąpił do kra-. 
kowskiego bractwa św. miłosierdzia. Wszyscy jego synowie, tak z pierw
szego jak i z drugiego małżeństwa, wychowani byli w duchu katolickiego. 
zelotyzmu. 

Zbigniew Ossoliński, jako neofita, był 2ag01.·załym katolikiem. Pozosta-



192 Jarema MacisQlewski 

wał w dobrych stosunkach z biskupami, np. z biskupem krakowskim 
Jerzym Radziwiłłem. Nie szczędził grosza na potrzeby kościoła. W ostat
nich latach życia własnym sumptem ufundował klasztor w Klimontowie. 
Nie oznacza to jednak, że w życiu publicznym hołdował - tak ja:k syn 
jego Jerzy - zasadom wojującej, nietolerancyjnej kontrreformacji. Porzo
stawał w dobrych stosunkach z Tóżnowiercami. Nje wahał się wchodzić 
z nimi w sojusze pollityczne; np. w latach 1613-1615 pozostawał w bli
skich stosunkach z Januszem Radziwiłłem, czołowym kalwinistą i przy
wódcą przeciwkI'ólewskiej opozycji. W wojewód:ztwie sandomierskim, któ
rego później, jako wojewoda, 'był pierwszą osobą, zawsze na sejmiku prze
strzegano zasady, aby wśród posłów wybieranych na sejm walny byli tak 
katolicy, jak i różnowiercy. Porównując pod tym względem sylwetkę �big
niewa i jego syna Jerzego łatwo zauważyć można, ja'k bardzo różniło się 
pierwsze poreformacyjne pokolenie nowo nawróconych katolików, wierne 
w zasadzie tradycyjnej polskiej tolerancji, od pokolenia następnego, wycho� 
wanego już w szkołach jezuickich. 

Po okazji poznaliśmy parentele Zbigniewa. Był więc spokrewniony lub 
spowinowacony blisko z Firlejami, Zebrzydowskimi, Zborowskimi; Tęczyń
scy pamiętali o wspólnych przodkach i tym samym herlbie. Koligacje 
Zbigniewa obejmowały także Chodkiewiczów. Synowie jego byli siosbrzeń
cami Sien:ieńskich. Stw.aTzalo to amtbitnemu kasztelanicowi, jakim był bez 
wątpienia Zbigniew, sprzyjające warunki wybicia się. Po pierwsze nie raz 
i nie dwa on i jego synowie korzystali z protekcji czy pomocy możniej
szych krewnych i powinowatych. Na kartach obu pamiętników - Zbig
niewa i Jerzego - spotkać można takie nazwiska jak Mi'kołaj, Zebrzydow
ski, Jan Karol Chodkiewicz, Henryk Firlej, Jędrzej Tęczyński i wielu 
innych, których życzliwość i pomoc, czasem nawet materialna, ułatwiała 
drogę życiową Oss<Ylińskim. Po drugie: koligacje - łatwo to spostrzec -
obejmowały ludzi należących do różnych obozów .politycznych i wyznanio
wych. Stąd też w chwilach trudnych i w momentach .przełomowych w każ
dym obozie Zbigniew Ossoliń.:siki znajdował swych powinnych, a że sam 
nie angażował się ni.gdy do końca i bez reszty po tej czy tamtej stronie, 
że umiał zręczrne lawirnwać między zwaśnionymi ugrupowaniami, przeto 
nie trudno mu byfo odgrywać rolę pośrednika, wieść do zgody, do pojed
nawczych kompromisowych rorzstrzygnięć. Wszędzie był po trochę trakto-
wany jako „swój". 

Zydorys Zbigniewa Ossolińskiego nie obfituje w momenty niezwykłe. 
Zwyczajem senatorskich synów, po studiach zagranicznych w Niemczech, 
we Francji i we Włoszech - tq:-waly one blisko 6 lat - wstąpił na służbę 
sekretarską u króla Stefana Batorego, a kiedy rozgorzała na wschodzie 
wojna, wziął w niej udział na czele własnego pocztu. Był pod Połockiem 
i pod Wielkimi Łukami, szturmował pod komendą Jana Zamoyskiego po-
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łożoną na wyspie rosyjską twierdzę Zawolocze, uczestniczył w oblężeniu 

Pskowa. Nie wydaje się jednak, by życie obozoV(e i służba wojskowa po

ciągały młodego kasztelanica. O wiele lepiej czul się w żywiole politycz

nym, wśród braci szlachty, na sejmikach, trybunałach czy w izbie poselskiej. 

Sejmik wojewó�twa sandomiei.·skiego w Opatowie wybrał go po raz 

pierwszy posłem na sejm w r. 1585. Trzydziestoletni wówczas siostrzeniec 

�borowskich dal się poznać w izbie poselskiej jako zapalczywy przeciwnik 

dotychczasowych swoich protektorów: króla Stefana i kanclerza Zamoy

skiego. Był to chyba jedyny w długiej 'karierze politycznej Zbigniewa mo

ment, kiedy dal się on ponieść pasji. Mowa rposla sandomierskiego tak 

wzburzyła kró'la, re rwał się on ponoć do szabli. 

Owo wydarzenie, które oznaczało pełne zaangażowanie się w spór króla 

i kanclerza z możną rodziną Zborowskich po stronie tych ostatnich, okreś

liło polityczne oblicze Ossolińskiego w dobie trzeciej elekcji (1587). Opo

wiedział się on - tak jak i inni przeciwnicy kanclerza Zamoyskiego - za 

kandydaturą na tron polski arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Nie wyt

rwał jednak długo w jego obozie. Jeszcze przed ostatecznym zbrojnym roz
strzygnięciem '(bitwa pod Byczyną, 1588) opuścił szeregi maksyrnilianistów, 

zrażony, jak sam powiada, ,,nierządem". Powrócił do siebie na wieś i ocze

kiwał, jak sprawy potoczą się dalej. Kiedy jednak zwyciężył król Zygmunt 

Waza, Ossdliński szybko pogodził się z tym faktem: w r. 1594 sejmik opa

towski delegował go w.raz z grupą szlachty, by witać króla powracającego 

ze Szwecji. Uczestniczył też w obradach sejmowych jako pooel województ
wa sandomierskiego. Stosunkowo prędko wypłynął w otoczeniu królew
skim. Dal się poznać jako umiarkowany regalista, stronnik nowego mo

narchy. Był to czas, kiedy młody król usiłował grupować wokół siebie ta!k 

senatorów, jak i co wpływowszych reprezentantów szłachty średniej, by 

tą drogą, wykorzystując umiejętnie swe podstawowe prerogatywy królew

skie: ,prawo rozdawnictwa dóbr i urzędów, utworzyć nowe, własne ugru
powanie polity�e, zdolne osłabić wpływy i znaczenie kanclerza Jana 

Zamoyskiego. Zrozumiałe, że w tym układzie politycznym wszyscy nie

dawni maksymilianiści, zwłaszcza zaś katolicy, byli przez 'króla szczególnie 

mile widrziani. Łączyło się to także z początkami prohabsburskiej polityki, 

którą Zygmunt III usHował wbrew Zamoyskiemu i jego stronnikom pro

wadzić. 

Nastąpiła tedy w początkach lat dziewięćdziesiątych XVI w. dekompo

zycja istniejących uprzednio ugrupowań politycznych. Wokół Zygmunta III 

zaczęli skupiać się zwolennicy kontrreformacji, przyjaciele domu rakuskie

go, ci wszyscy, którzy jeszcze parę lat wcześniej okrzykiwali królem 

Maksymiliana. Z drugiej strony kanclerz i hetman wielki koronny, zwy

cięzca spod Byczyny, człowiek, który włożył na skronie królewicza szwedz

kiego koronę Piastów i Jagiellonów, O'l1giś iprawa ręka i przyjaciel wiel-
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kiego króla-Węgra, znalazł się w opozycji. Reprezentował zbyt wieliki auto-
rytet i zbyt wielkie wpływy w społeczeństwie szlacheckim, by król Zyg
munt mógł go całkowicie z życia po:litycznego usunąć; ograniczał j,ednak 
jego wpływy jak mógł, starał się wytwarzać klimat .izolacji wokół oddanej 
kanclerzowi grupy senatorów, unikał nadawania godności i dóbr jego 
adherentom. 

Nie minęło lat kilkanaście i oto król Zygmunt dysponował przytłacza
jącą większością swych stronników w senacie, z których wielu opowiadał<> 
się za królewskimi planami wzmocnienia: władzy w duchu absolutystycz
nym i kontrreformacyjnym. Z kolei wokół Zamoyskiego skupiły się wszel
lde siły opozycj,i, między innymi różnowiercy zagrożeni postępami kontrre
formacji i dyzunici, zwłaszcza po unii brzeskiej (1596). Duża część szlachty 
zaniepokojona prohabsburską polityką króla i postępami kontrreformacji, 
a zwłaszcza coraz częściej zdarzającymi się tumultami religijnymi i prze
jawami nietolerancji, sprzecznej, z duchem połskiej świadomości społecz
nej i politycznej, udzielała swego poparcia Zamoyskiemu. 

Konflikt króla z kanclerzem, będący w poważnej mi·erze osią życia p0-
litycznego w Polsce w latach 1592-1605, nie przybiera'l jednak - może 
poza sejmem in'kwizycyjnym r. 1592 4 - drnmatycznych, lub choćby tylko 
ostrych, form. Pozory były zachowywane przez obie strony. Autorytet i po
waga władzy królewsldej, były tak głęboko zakorzenione w świadomości 
ówczesnej szlachty, że każdy przejaw krytyki pod adresem majestatu uzew
hętrzniał się w słowach 'brzmiących wręcz pokornie. Z drugiej strony król 
Zygmunt dbał o iprzestrzeganie wszystldch zasad ustrojowych; sejmy zwo
ływane były regularnie, machina sejmikowa funkcjonowała ·bez większych 
zgrzytów, spektakularnych odstępstw od zasad demokracji szlacheckiej nie 
było. A mimo to rozszerzała się w społeczeństwie szlache.ckim krytyka 
istniejącego stanu rzeczy. Szlachta czuła, że król nie respektuje jej żądań, 
wysuwanych na sejmikach, sejmy - zdarzało się to coraz częściej - koń
czyły się bez powzięcia uchwał. Kasandryczne przepowiednie o przyszłym 
upadku państwa zaczynały się wówczas szerzyć. Jedni chcieli widzieć
w nich uzasadnienie dla wzmocnienia władzy monarszejt - było to najbliż
sze otoczenie króla z Piotrem Skargą, Zygmuntem Myszkowskim, Feliksem 
Kryskim, Hieronimem Gostomskim na czele - inni, a takich było chyba 
znacznie więcej, przyczynę zła dostrzegali w wypaczaniu zasad szlachec
kiej demokracji, rzeczywiście czy pozornie zagrożonej przez apetyty mo
narchy i jego kamaryli. Byli jednak i tacy, którzy hołdując w zasadzie 
ideom szlacheckiego Tepublikanizmu i nie �ga<lzając się z jakimikolwiek dą
żeniami absolutystycznymi stali przy królu, sądząc, że uda się zrealizować-

4 Por. K. Le p s z y, Rzeczpospolita Polska u;i dobie sejmu inkwizycyjnego, Kra

ków 1939. 
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dawny ideał ustrojowy egzekucjonistów: mieć silną i sprawnie działającą 
władzę królewską, funkcjonującą w oparciu o sejm i sejmiki. 

Do -tej ostatniej, gruipy zaliczał się Zbigniew Ossoliński. Chociaż w jego 
cmTiculum vitae 211ajdz1emy wiele przejawów zręczności politycznej, umie
jętności ch""'.ytania wiatru w nozdrza, niechęci do jednoznacznego angażo
wania się po jednej stronie w okresie zaostrzania się konfliktów, a w do
datku nawet przejawów pewnego oportunizmu życio,wego i politycznego, 
to równocześnie nie można odmówić mu swoistej stałości .przekonań oraz -
w niektórych momentach - znacznej odwagi cywilnej. Wydaje się. że po 
prostu wyznaczył on sobie ipewne granice, których nigdy nie przekraczał, 
chociaż wyznaczony nimi obszar działania był stosunkowo szeroki. Grani
cami tymi była z jednej strony wierność panującemu królowi, z drugiej -
wierność ustrojowi, odziedziczonemu po przodkach. Postawę taką nazwano 
wprost oscylowaniem między majestatem a wolnością. 

Zbigniew Ossoliński złączył się około 1594 r. z ugrupowaniem prokró
lewskim. Wynikało to nie tylko z przewidująco obmyślonych rachub oso
bistych; nie robiło się wszak w Rzeczyipospolitej na przełomie XVI 
i XVII w. kariery majątkowej inaczej (j,eśli nie liczyć 1Sporadycznych przy
padków zdobycia majątków drogą spek,ulacji) jak tylko przy poparciu kró
la, wyrażanym rozdawnictwem dóbr i dochodów. Wynikało to także z jego 
pojmo,wania władzy królewskiej, którą Zbigniew Ossoliński stawiał nad
zwyczaj vrysoko, uważając, że jest ona gwarantem stabilności społecznej 
i państwowej1 Rzeczypospolitej, czynnikiem jej ładu i porządku wewnętTz
nego. Jeśli więc krytykował króla, czy to na swój użytek w osobistych za
piskach, czy też na forum senatu (zwłaszcza w latach 1613-1618), to kry
tykował nie urząd, a osobę, nie zasady ustrojowe, lecz doraźne pociągnię
da lub decyzje. Równocześnie jednak nie przykładał nigdy ręki do wzmoc
nienia władzy królewskiej, nie chcąc sprzeniewierzyć się zasadom republi
kanizmu szlacheckiego. W <lobie rokoszu tak samo lękał się zwycięstwa 
swego powinowatego Mikołaja Zebrzydowskiego, jak zbyt wyraźnego zwy
cięstwa kró

l

a. Był zw.olenni:kiem kompromisu, zachowania status quo ante. 
W r. 1606 pod Janowcem, gdy zanosiło się na zbrojną roe.prawę oddziałów 
królewskich ze stojącymi w szyku rokoszanami, był jednym z głównych 
autorów pojednania; gdy Zebrzydowski nie chciał witać pieszo króla ocze
kującego nań na koniu, Zbigniew Ossoliński pierwszy dał przykład szacuµ-

. ku dla maj,estatu zeskakując z wierzchowca w obliczu osoby królewskiej. 
Ale pod Guzowem, w lipcu 1607 r., gdy nie dało się już uniknąć przelewu 
krwi, Zbigniew Ossoliński nie umiał znaleźć swego, miejsca sądząc, że „et 
victor et victus król miał naszej Rzeczypospolitej niebezpieczeństwo uczy
nić" s. Wtedy to został przez króla skarcony za owe „pacta consilia", za 

5 Z. Os sol i ń s ki, op. cit., s. 26. 
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skłonność do kompromisu w obliczu uzbrojonego przeciwnika wewnętrz
nego, który ogłosił detronizację Zygmunta III. 

Skarcony, udał się do domu na wieś. ,,Mieszkałem ja tedy sobie spokoj
nie doma ten rok" 6 - zanotował w ,pamiętn'i'lm. Tak to w prak�yoe wy
glądało owo oscylowanie „między majestatem a wolnością". ,,Dorna" tedy 
oczekiwał na dogodny moment, by znowu pojawić się na dw,o:rze. Mom€llt 
taki nadchodził niezawodnie, ponieważ król mógł w istocie zawsze liczyć na 
lojalność Zbigniewa w sprawach zasadniczych, mógł go też wykorzystywać 
w różnych delikatnych misjach, skoro, jak się już powiedziało, Zbigniew 
Ossoliński nie miał w zwyczaju palić za sobą mostów i z większością ów
czesnych potentatów był w dobrych stosunkach. Jako zwolennik: i obrońca 
wszystkich starodawnych - j.ak sąd,zono - form ustrojowych demokracji 
szlacheckiej. i odpowiadającego im obyczaju politycznego,, Zbigniew ci�yl 
się też uznarriem i szacunkiem szlachty. 

Począwszy od 1:. 1585 jedenaście razy posłował, raz (w r. 1601) był 
marszałkiem izby poselskiej -na sejmie walnym warszawskim, wielokrotnie 
był obierany deputatem do trybunału, któremu dwukrotnie (w latach '1601 
i 1605) marszałkował. Wszystkie wskazane wyżej czynniki zaważyły na 
przebiegu jego kariery politycznej. W r. 1603 irozpoczął on ;pięcie się w gó
rę po szczeblach drabiny senatorskiej otrzymując nominację na urząd ka
sztelana żarnowskiego. Już dwa lata później (1605) otrzymał wysoką god
ność wojewody podlaskiego, do której się widocznie sposobił, bo uprzed
nio zakupił kilka wiosek na terenie województwa podlaskiego. Urząd wo
jewody podlaskiego piastował do r. 1613. W roku tym, po' śmierci nie
sławnej pamięci awanturnika i szulera politycznego Jerzego Mniszcha, 
wojewody sandomierskiego, Zygmunt III nadał to województwo najwybit
niejszemu niewątpliwie obywatelowi tej ziemi, Zbigniewowi Ossolińsl<:iemu, 
mimo iż ten znajdował się właśnie w opozycji wobec moskiewskiej polityki 
króla. Stanowisko wojewody sandomierskiego było w ówczesnej hierarchii 
urzędniczej bardzo wysokie - dawało czwarte świeckie miejsce w senacie. 

W działalności publicznej Zbigniewa Ossolińskiego podkreślić wypada 
jedną istotną cechę. Był niewątpliwie człowiekiem niezwykle obowiązko
wym. Jako podkomorzy sandomierski w latach 1593-1603 poświęcał wiele 
czasu i energii na rzeczywiste sprawowanie ,urzędu, który jako jeden z nie
wielu urzędów ziemskich, nie był tylko czczym tytułem. Jeździq osobiście 
rozstrzygać sipory graniczne ·i wytyczać granice posiadłości ,szlacheckich na 
obszarze swego województwa. Jako senato,r nie opuszczał posiedzeń sejmo
wych ani senatus consiliów, nie wymawiał się też od pełnienia różnych 
trudnych, a nierzadko i kosztownych, misji. Na przykład w latach 1613-
1614, kiedy rozlała się po Rzeczypospolitej plaga konfederacji żołnierskich 

c Tamże, s. 26. 
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(zawiązanych przez dawnych uczestników wojen moskiewskich, którym 

nie wyplac.an_p przez długi czas zaległego żołdu), Zbigniew Ossoliński wy
korzystując swój mil' u braci szlachty i talenty dyplomatyczne doprowa

dził do ugaszenia kilku ognisk ruchu konfederackiego. Odpłacił się tym 

w jakiejś mierze królowi za nominację na urząd wojewody sandomier

skiego, niewątpliwie jednak motywem jego działania był tu również wzgląd 

na dobro publiczne. 

Ale przecież główną pasją życiową Zbigniewa Ossolińskiego była nie 

polityka, a gospodarka; ściślej mówiąc ·- awans majątkowy. Pomnażanie 

majątku i zapewnienie synom kariery - oto jego życiowy program. 

W swym pamiętniku z podziwu godną szczerością zanotował przy którymś 

z pomniejszych nadań królewskich: ,,com ja z dzięką, jako od pana swego 
przyjął, wiedząc, że dobrze na grzyby idąc bedłek nie mijać" 1. Zaczynał 

skromnie. Po ojcu odziedziczył tylko części w 7 wsiach, ani jednej wsi całej. 

Przeprowadzając działy majątkowe między synami w r. l 620 (a więc w 36 

lat potem) miał już 16 wsi i folwarków, wielki klucz Zgórsko, części 

w dwóch wsiach, a nadto był użytkownikiem szeregu królewszczyzn. Wy- · 

posażył więc swych trzech synów: Krzysztofa, Maksymiliana i Jerzego, 

dostatnio, mimo że uprzednio uszczuplił nieco swą fortunę posagiem d1a 
córki Halszki oraz fundacjami i darowiznami na rzecz kościoła. Charaktery

styczne, że również niektór€' z trzymanych przez niego starostw udało mu 
się scedować synom. W ten sposób dochód z nich pozostawał w rodzinie. 

Indywidualna kariera majątkowa i polityczna Zbigniewa Ossolińskiego 
oznaczała równocześnie awans całego rodu. Wszyscy synowie Zbigniewa 
osiągnęli krzesła senatorskie, jeden zaś z nich - Jerzy - ipod koniec lat 
czterdziestych XVII w. jako kanclerz wielki koronny należał do grona 

najważniejszych osób w państwie. Jego pałac w Warszawie był jedną z bo
gatszych rezydencji magnackich stolicy. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
zbudowany przez Krzysztofa Ossolińskiego (po dziś dzień pochiwiać moina 
świetnie zachowane ruiny tej imponującej budowli) był chyba najkosztow
niejszym prywatnym przedsięwzięciem architektoniczno-lbudowlanym w ca

łej Rzeczy,pospolitej okresu panowania Władysława IV. Kolegiaty w Oss0-
linie i Klimontowie we współczesnym katalogu dzieł sztuki figurują jako 

cenne zabytki architektoniczne doby wczesnego baroku. Wszystkie te bu
dowle zaświadczają dowodnie, że ród Ossolińskich w swoim trzecim sena
torskim pokoleniu należał już do pierwszych magnackich familii Korony. 

Rozwój fortuny Ossolińskich posiada bez wątpienia szereg cech indywi
dualnych, jest jednak równocześnie ilustracją zjawiska szerszego: pow
stawania w czasie rządów Zygmunta III Wazy nowej magnaterii. Obok 
Ossolińskich błyskotliwą karierę majątkową, a w ślad za nią polityczną 

1 Tamże, s. 10. 
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i społ:eczną, zrobili w tych czasach Lubomirscy, Potoccy, Myszkowscy, Kra
siccy, Koniecpolscy, Sapiehowie, a nade wszystko Zamoyscy. Cechą cha
rakterystyczną tego procesu było przekształcanie się karier indywidualnych 
w trwały awans całego rodu, umacnianie zdobytych pozycji z ojca na syna. 
Wprawdzie dzieje poprzednich stuleci notują również wiele przykładów 
karier indywidualnych, na ogól jednak nie ro,zwijaly się z nich kariery 
rodowe. Od czasów Zygmunta III było inaczej. Nowe rody magnackie 
szybko zyskiwały na znaczeniu, wchodziły w koligacje ze starą magnaterią 
litewsko-ruską, zlewały się z nią; proces ten_1prowadzil do szybkiego zespa
lania się warstwy .magnackiej, która od polowy XVII w. stała się �amknię
tą, niemalże ekskluzywną grupą feudalnych oligarchów, dzielącą pomiędzy 
siebie wpływy polityczne i dochody. Prowadziło to w konsekwencji do 
decentralizacji państwa, do przekształcania się Rzeczypospolitej w konglo
merat niemal udzielnych państewek lokalnych królewiąt. Wywarło to nie
mały wpływ na osłabienie państwa i jego dalsze losy. W czasach Zygmun
ta III skutki tego procesu nie dały się jeszcze zbyt wyraziście odczuć, 
niemniej złe począfilti są już dostrzegalne. 

Jak powstawała forturna magnacka? Odpowiedź na to ;pytanie, ważne 
z punktu widzenia naukowego, przynosi w dużej mierze życie Zbigniewa 
Ossolińskiego. To prawda, że w gromadzeniu fortuny dopomógł wojewo
dzi-e sandomierskiemu sprzyjający układ okoliczności, takich, jak rup. bez
potomna śmierć jego b1·aci, po których dziedziczył części schedy ojcowskiej, 
tak że w młodym jeszcze stosunkowo wieku po splacen�u swych bratowych 
stał się właścicielem całej spuścizny rodowej. Inną okolicznością korzysbną 
z punktu widzenia majątkowego były liczne ożenki Zbigniewa. Po pierw
szej żonie, Sienieński:ej, wziął posag nieroyt ·bogaty (nie hył to jednak 
tylko posag w gotowiźnie, lecz również w ziemi), ale już· Firlejówna wnio
sła mu niemało. Obie żony Zbigniewa po,zo.stawiły ;potomstwo, .przeto i po
sag ich pozosta•ł w ręku Ossolińskich. Motywem trzeciego ma•łżeństwa 
z Katarzyną Kryską były chyba tylko względy materialne, sko,ro Jerzy 
Ossoliński określił swą macochę, jako „panią tak w lata, jako i :N majęt
ność bogatą" 8

• Zapdbiegliwy Zbigniew postarał się, aby prawo do.żywocia, 
które Kryska posiadała wobec niektórych 'starostw poprzedniego męża, wo
jewody mazowieckiego Stanisława Kryskiego, zostało z k.olei przyznane 
jemu, jako aktualnemu małżonkowi Kryskiej. Ponieważ przeżył on swą 
trzecią żonę, opłaciło mu się to sowicie. Podobnie sprawa się miała 
i z czwartą jego :iloirlą, Wa.rszawicką. 

Podstawowym jednak źródłem· stale rosnącej zamożności Zbigniewa 
Ossolińskiego były nadania królewskie. Zaczęły się od .skromnego jurgieltu, 
czyli od stałej pensji, zabezpieczonej dochodem płynącym z określonych 

s J. Os s o 1 iński, Pamiętniki (1595-1621), oprac. J. Kolasa i J. Maci"szewski

pod red. W. Czaplińskego, Wrocław 1952, s. 12. 
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dóbr. Potem król był hojniejszy i za każdą .przysługę płacił Zbigniewowi 
nowym nadaniem. 

Maj.ętności Zbigniewa Osso.lińs'kiego leżały przede wszystkim na obsza
rze województwa sandomierskiego, w blis!ki.ej okolicy ,grodu wojewódzkie
go. W tym też rejonie (15�20 km na zachód i północny zachód od Sando
mierza) budował swe latyfundium. Usiłował skupywać okoliczne wsie, a że 
zamieszkałe one były przeważnie przez szlachtę drobną, przeto nie zanied
bywał żadnej okazji, by kupić choóby część wsi. Potem już łatwiej, mu 
było skłonić właścicieli pozostałych części d.o odprzedania mu reszty. W ten 
sposób wszedł w posiadanie kilku wsi, przylegających do jego rodowych 
włości: Ossolina i Klimonltowa. Nie gardził jednak nadaniami czy korzy
stnym kupnem ziemi w innych częściach Polski. Był posiadaczem lub użyt
kownikiem dóbr leżących na Podlasiu, na Mazowszu, w Przemyskiem, a na
wet na Pokuciu. Dóbr tych nie trzymał jedinak długo. Po upływie ki

l

ku 
lat sprzedawał je zazwyczaj, by za uzyskaną za nie kwotę zakupić nową 
wioskę w Sandomierskiem. 

Warto wszakże zauważyć Jedno: w odróżnieniu od Sebastiana Lubomir
skiego czy Lwa Sapiehy Zbigniew Ossolińsiki nie bawił się spekulacjami, 
fortunę swoją zdobywał, j.eś1i tak wolno rzec, -czystymi metodami. Cha
rakterystyczne, że nie miał wielu procesów sądowych, nie wpływały nań 
skargi, długi które zad::igał i zobowiązania wypłacał akuratnie. Stosując 
kryteria moralne ówczesnej epoki można go na pewno określić mianem 
człowieka solidnego. Świadczą o tym m. in. jego rozrachunki z drobnymi 
sąsiadami - szaraczkami szlacheckimi, a także w tamtych ,czasach zazwy
czaj bardzo trudne rozlicz.enia z powinowatymi po śmierci kolejnych j,ego 
żon. Rozliczenia takie V{ wypadku Zbigniewa odbywały się na ogól zgodnie 
i bez większych tarć. 

Wszystko, to powodowało, że wojewoda sandomierski cieszył się 
u współobywateli i na dworze królewskim szacunkiem i uznaniem. Urząd 
wojewody sandomierskiego był szczytem j·ego po.litycznej kariery .i również 
górnym pułapem jego ambicji. Do urzędu kanclerza czy marszałka chyba 
nie pretendował, wiedząc, że sprawowanie tak eksponowanej funkcji pu
blicznej pociąga za sobą dość znaczne wydatki ze szkatuiy prywatnej. 
Zadowalała go. pozycja na dworze i wśród szlachty. 

Po r. 1613 widać jednak w postawie Zbigniewa dość znamienną ewolu
cję. O ile w latach poprzednich był samodzielny w sądach, ale zbyt często 
nie angażował się w ujawnianie poglądów zbyt odbiegających od linii re
prezentowanej przez dwór, o tyle po r. 1613 dał się poznać jako śmiały 
i odważny krytyk polityki królewskiej. Nawiązał dość ścisły kontakt 
z przeciwkrólewską różnowierczą opozycją z Januszem Radziwiłłem, by
łym przywódcą rokoszu, na czele. Dostrzegał nie tylko błędy i niekonse
kwencje w doraźnych decyzjach króla i jego najbliższych współpracowni-

6 - Sobótka 1975, z. 2 
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ków, zwłaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej, ale także - czy może 
przede wszystkim - zaczął zdawać sobie sprawę ze strukturalnych, rzec 
można, wad systemu politycznego panującego w Polsce. Wady te tłuma
czył, jak to było w zwyczaju epoki, odstępstwami od obowiązujących praw 
oraz norm moralnych, niemniej na wielu posiedzeniach sejmowych ostro 
i krytycznie mówił o „urazach w pra�ach i swobodach naszych", o tym, 
że „jedni do pochlebstwa, drudzy do swej woli obrócili się ... zaczym mia
sto wolnego konsensu wrzaski, huki, aklamacjami, praktykami, przewo
dzeniem, na ostatek rozrywaniem sejmów naszych dokończywamy" 9. 

Zwrp.cał uwagę, że senatorowie pogrążeni są w prywacie, że uprawiają 
,,praktyki bezwstydne". 

Mówił tak - ostro i bezkompromisowo - na posiedzeniu sejmu 1616 r. 
Czy oznacza to, że Zbigniew Ossoliński był przeciwnikiem króla, opozycjo
nistą 10

. Nie wydaje się to zbyt pewne. W poglądach swych Zbigniew szedł 
dość daleko. W działain9ści zaś praktycznej nie przekroc_zył nigdy nakre
ślonej sobie w młodości granicy. Granicą to było obowiązujące prawo i sza
cunek dla monarchy,. Otocz-enie króla nie raz i nie dwa pomawiało Sand0-
mien:an o zamiary pachnące po prostu nowym rokoszem .. Jeśli wśród jed
nostek zamysły· takie, powiedzmy, wykluwać się mogły - polityka wszak 
Zygmunta III budziła powszechną niechęć - to na pewno nie patronował 
hn wojewoda sandomierski. Na jego lojalność kTól mógł zawsze liczyć. Po 
sejmie 1616 r., na którym Zbigniew O�oliński wygłosił owe ostre kry� 
tyczne wotum nie zgadzając się ponadto na podjęcie przez królewicza 
Władysława nowej wyprawy na Moskwę w celu zdobycia korony carów, 
Zygmunt III nie cofnął wojcewodzie swej łaski. Co więcej, stał się jednym 
z protektorów syna Zbigniewa, Jerzego, który dzięki królewsldej protekcji 
i wstawiennictwu wpływo,wej na dworze Ur.szuli Gienger zostął królewi
czowskim dworzaninem i wraz z królewiczem Władysławem udał się na 
wyp1:awę moskiewską. Wesele Jerzego zaszczycił swą obecnością król i na
s�ępnie - w r. 162_1 - wysłał młodeg9, wojewodzica• z mi.sją dypłomatycz
ną do Anglii. Nie czyni się takich awansów swemu zaciekłemu przeciwni
kowi. 

Zbigniew Ossołiński jako wojewoda sandomierski nie należał do żad
nego z istniejących ugrupowań politycznych. Utrzymywał kontakt z ·o;po
zycją, ale także pozostawał w dobrych stosunkach z ludźmi 'bardzo królo� 
wi bliskimi, takimi jaik biskupi Tylicki i Szyszkowski. Szla-chta sando
micerska, odbywająca okazowania po&politego, rusz-enia pod jego przewodem, 
uchwalała często ostre lauda, skierowane przeciw polityce dworu; nigdy 
j,ednak nie doszło tam <lo naruszenia po.rząd!ku ;publicznego ani do podwa
żenia przez Sandomierzan decyzji 1powziętej przez większość sejmową. 

o S. Ochman n, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970, s. 17'3. 
10 Tamże, s. 75, 161. 
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O ile krytyczny stosunek do polityki dworu w początkach drugiego 
dziesięciolecia XVII w. wynikał przede wszystkim stąd, iż Zbigniew Oss0-
liński był zagorzałym przeciwnikiem interwencji w Moskwie i uważał, że 
król złamał obow.iązujące prawo podejmując wojnę z Moskwą bez zgody 
sejmu, o tyle pod koniec tego dziesięciolecia zarzuty pod. adresem dworu 
łączyły się przede wszystkim ze sprawą mołdawską i turecką. Zbigniew 
Ossoliński przez cale niemal swe życie był niechętny środowisku dawnych 
zamoyszczyków, chociaż i w tym względzie istniał wyjątek: Mikołaj Zeb
rzydowski, jako brat przyrodni drugiej żony Zbigniewa. Stalą niechęcią 
obdarzał natomiast Sbnislawa Żółkiewskiego. Po r. 1617 nastąpiło zbliże
nie hetmana ;polnego z dworem, co :zostało przypieczętowane nadaniem 
mu w 1618 r. najwyższych w państwie urzędów: hetmana wielkiego i kan
clerza wielkiego. Tego nie mógł Ossoliński ścierpieć. Niechęć do hetmana 
Żółkiewskiego przebija tak z kart jego pamiętnika, jak i z •korespondencji. 
Można by przypuszcza·ć, iż za cale niemal zło, jakie działo się wówczas 
w Rzeczypospolitej, odpowiedzialny był hetman koronny. Wyp01Wied2i 
Zbigniewa Ossolińskiego na temat osoby i działalności Żółkiewskiego dale
kie są od obiektywizmu. Nawet patos bohaterskiej i tragicznej zarazem 
śmierci sędziwego wodza pod Mohylewem podczas odwrotu spod Cecory 
nie poruszył Ossolińskiego. Nieprzejednany pozostał do końca, jak gdy
by - wolno to dopowiedzieć - czul się zobowiązany pozostać wierny 
cieniom ściętego przed laty wuja Samuela Zborowskiego. 

Ostatnie lata życia s,pędzil Zbigniew w domowym zadszu, z rzadka tylko 
uczestnicząc w życiu publicznym. Uporządkował swe sprawy majątlwwe, 
przeprowadzając działy majątkowe mięc:l:zy synami, uiundow.ał klasztor 
w Klimontowie. Wtedy też chyba zaczął pisać swój pamiętnik posługując 
się uprzednio sporządzonymi zapiskami i notatkami. Pogarszające się zdro
wie ograniczało zakres jego działalności. Starość miall jednak krótką i po
godną zarazem. Mógł cieszyć się karierą synów, którą aż po kres swych 
dni usiłował zdalnie sterować, jak również stałym powiększaniem się rod.u, 
bo. córka i synowe rodziły mu wnuków i wnuczki. Zmarł w r. 1623 
w wieku 68 lat 11. 

ZBIGNIEW OSSOLIRSKI. VERSUCH EINER CHARAKTERISTIK 

Das Geschlecht der Ossolińskis ist ein Beispioel filr den Auf6tieg ei:ner Famiilie aus 
dem mittleren A<lel in <lie Magnatenschicht. Dieser Aufstieg vollzog sich innerhalb 
von 2-3 Generationen, und zwar hauptsach\J.ich in der Zeit der Hernschaft Zyg-

11 Zbigniew Ossoliński nie doczekał się biografii. Jedynie W. Kętrzyński (Zbieg

niew Ossoliński wojewoda sandomierski, Ateneum 1878, IV), opublikował o nim arty
kuł biograficzny oparty niemal wyłącznie na informacjach -zawartych w Pamiętniku. 
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munt III. Wasa. Zbigniew Ossolińskis Leben kann ais Musterbeispiel di.enen fi.ir die 

damals tiblichen Methoden Karriere zu machen. Urn dieses Ziel zu en-eichen, wurden 

vorteilhafte Ehen mit Vertretern von Magnatenfarnilien geschlossen, wodurch weit

verzweigte verwandtschaftliche Verbindungen geschaffen werden konnten. Demselben 

Ziei diente ein geschicktes politisches Spiel, welches Ossoliński einerseits zahlr-eiche 

konigliche Belehnungen einbrachte und andererseits die Unter.istiitzung oes mittleren 

Adels sicherte. Seine politische Haltung ist in den Worten ,;zwischen der Majestat 

und der Freiheit oszillieren" enthalten. In der politischen Arena war Zbigniew 

Ossoliński eine bekannte Person1ichkeit, war mehrmals Sejmabgeordneter und been

dete sein Leben als Wojewode von Sandomierz. Er hinterliess sehr interessanle 

Memoiren, zahlrei·che Briefe und Sejmreden. 




