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ADAM KERSTEN (LUBLIN) 

W ALKA O PIECZĘC 

Nabywanie urzędów jako ważki element funkcjonowania systemu po

litycznego Polski XVII w. niedawno dopiero znalazło się w kręgu zainte

resowań historyków 1_ Problem ten wart jest uwagi, można bowiem zjawi

sko płacenia za wszystkie stanowiska, a szczególnie „ministerialne", uwa

żać za jeden z istotnych wskaźników narastających zmian praktyki ustro

jowej. Nie ulega wątpliwości, że kupowanie urzędów, znane już wcześniej 

w drugiej połowie stulecia, stało się dosyć powszechne. Słusznie wiązano 

je z napływem Francuzów na dwór polski i z osobą Ludwiki Marii, adapta

cja wzorów znad Sekwany miała jednak głębsze przyczyny, związane ze 

społecznymi i politycznymi układami w Rzeczypospolitej. One to określa

ły sposób formowania się elity władzy, determinowały kryteria doboru 

najwyższych dostojników państwowych, decydowały o optymalnych walo

rach pretendujących do zwycięstwa w rywalizacji o urzędy. Co ważyło 

więcej: pozycja rodu czy na ogól negatywnie korelujące się z tą pozycją 

zaufanie króla; majątek czy talenty; poparcie mas szlacheckich czy wpły

wy koterii magnackich? Odpowiadając na te pytania, zdołamy zapewne 

rzucić nieco więcej światła na ciągle jeszcze nie w pełni znany obraz spo

łeczeństwa szlacheckiego XVII w. 

Analizowany wypadek: walka o wakanse po śmierci Jerzego Ossoliń

skiego i osiągnięcie podkanclerstwa przez Hieronima Radziejowskiego, sta

. nowi interesujący przyczynek do problemu obsadzania urzędów. W mi

kroskali mamy tu do czynienia z generalnymi procesami: dworską poli

tyką personalną, by użyć dzisiejszych określeń, awansem ludzi nowych 

jako elementem tej polityki, a w konsekwencji, idąc jeszcze dalej, z ten

dencjami do wzmocnienia pozycji króla, oraz ze zwartą opozycją przeciw 

,,absolutum dominium", 

1 W. Cz a pl i ń ski, Sprzedawanie urzędów w Polsce w połowie XVII w. (PH,

1959, z. 1, s. 5,1 i n.). 
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Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny, posiadacz wielu intratnych 

królewszczyzn zmarł 9 VIII 1650 r. Jak to zwykle bywało, natychmiast 

po śmierci kanclerza rozpoczął się wyścig o publiczną schedę po zmar

łym 2• Do niepisanych praw Rzeczypospolitej zaliczyć można rywalizację 

o urzędy wakujące wraz ze zgonem wpływowego ministra. Zgon taki

zawsze otwierał szerokie drogi awansu, przede wszystkim dla najbliższych

współpracowników owego dostojnika. Zwyczajowo, jak wiemy, miejsce

kanclerza zajmował podkanclerzy, a hetmana wielkiego - hetman polny,

ale od tych zwyczajów niejednokrotnie były czynione znaczne odstępstwa.

W każdym jednak wypadku następowały poważne przesunięcia w rządzie.

Określenia „rząd", ,,minister", występujące w źródłach, muszą być oczy

wiście rozumiane w ich ówczesnym znaczeniu, zasadniczo różnym od treści,

jakie z nimi wiążemy obecnie. Dla rozpatrywanych tu spraw istotne jest

zwłaszcza to, iż urząd ministra, zarówno koronnego jak litewskiego, był

nominalnie dożywotni. Zmiana ekipy rządzącej, złożonej z wpływowych

senatorów i urzędników królewskich, mogła nastąpić tylko poprzez zbie

gające się w czasie zgony dostojników; śmierć króla i elekcja nowego mo

narchy nie wpływały na obsadę stanowisk. Aby zastąpić jednego ministra

innym, władca musiał czekać na pomoc losu: zejście ze świata niewygod

nego czy po prostu nazbyt wiekowego człowieka. To prowadziło do znacz
nej stabilności grupy dzierżącej najwyższe urzędy, ograniczając zarazem
poważnie działania króla. Pociągało też za sobą wyraźne prawidłowości,

kierujące zmianą ekip władzy, a związane nie tylko z procesami społecz

nymi, lecz również biologicznymi.

Ostatnie lata panowania Władysława IV i początek rządów Jana Ka

zimierza zbiegły się z wykruszeniem najznakomitszych polityków, którzy 

doszli do urzędów za Zygmunta III. W 1646 r. zmarł Stanisław Koniecpol

ski, w 1649 r. Adam Kazanowski, Stanisław Lubomirski i Łukasz Opaliń

ski starszy, wreszcie w 1650 r. Jerzy Ossoliński. Jeśli dodamy drugą 

okoliczność: niewolę obu hetmanów koronnych, okaże się wyraźnie, że 

Jan Kazimierz w pierwszych latach swego panowania posiadał duże mo

żliwości otoczenia się ludźmi,. nowymi, którzy tylko królowi zawdzięczaliby 

swe wyniesienie i zgodnie z jego wolą sprawowali urzędy. Stwarzało to 

szansę znacznego wzmocnienia władzy królewskiej, ograniczonej, jak to 

powszechnie wiadomo, przez szlachecki sejm, a w nim magnacką izbę 

senatorską, wywierające nadal niezwykle istotny wpływ na działania pa

nującego i niejednokrotnie hamujące jego inicjatywy. W okresach między 

sejmami rolę tę spełniała rada senatu, w oparciu o którą król, wedle praw 

Rzeczypospolitej, miał rządzić państwem. Radę tę winni tworzyć ministro

wie wraz z senatorami-rezydentami wyznaczonymi przez sejm na kadencje 

2 Por. L. Kub a I a, Jerzy OssoLiński, Lwów 1924, s. 380 i n.
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półroczne, naJp1erw czterema, później zaś, od 1641 r., siedmioma. Mogli 

też w niej zasiadać senatorowie znajdujący się na dworze królewskim. 

W niezmiernie ważkim, a trochę zapomnianym studium o senacie za 

Władysława IV 3 zostało dowiedzione, że dominującą pozycję w radzie 

zajmowali ludzie piastujący najwyższe urzędy. Zbadanie listy rezydentów 

obecnych na posiedzeniach rady wykazało, że mimo ustanowionych kar 

oficjalnie przez sejm desygnowani przedstawiciele nie kwapili się z przy

jeżdżaniem na dwór i uczestnictwem w obradach. Ci, którzy przybyli, nie 

mogli w żaden sposób przeważyć zdania najznamienitszych dostojników 

i królewskich przyjaciół, których władca skupiał przy swej osobie. W tej 

sytuacji obsada urzędów była kluczowym punktem polityki każdego panu

jącego; od niej nieraz zależała realizacja jego zamierzeń. Szczególnie duży 

wpływ na rządy wywierał kanclerz koronny, stąd nieustanne dążenie 

wszystkich Wazów, by urząd ten sprawowali ludzie o odpowiednich walo

rach umysłu, znakomici politycy, a jednocześnie ludzie podporządkowani 

woli króla. Najczęściej były to sprzeczności. Nazwiska kanclerzy czasu 

Zygmunta III i Władysława IV świadczą, że prawie wszyscy oni odzna

czali się wprawdzie wybitnymi zdolnościami, natomiast nie chcieli poprze

stać na roli wykonawców planów królewskich. Nierzadko indywidualność 

kanclerza przesłaniała króla, który, umiejętnie inspirowany, stawał się 

bezwiednie narzędziem jego polityki. 

Zmarły kanclerz należał bez wątpienia do najbardziej znamienitych 

polityków polskich, i to nie tylko w XVII w. On to często zupełnie samo

dzielnie decydował o sprawach państwowych, obu monarchom, przy któ
rych sprawował swój urząd, narzucając zręcznie własne koncepcje. Ale 

Jan Kazimierz, a szczególnie Ludwika Maria mieli większe ambicje. Dalecy 

jeszcze wówczas od prób wprowadzenia istotnych zmian ustrojowych, 

które by zbliżyły Rzeczpospolitą do systemu absolutystycznego w wyda

niu francuskim, hiszpańskim czy szwedzkim, pragnęli realizować swoją 

politykę niezależną od życzeń szlachty czy presji poszczególnych grup 

magnackich. W tym celu należało za wszelką cenę dążyć do tego, by jak 

największa liczba urzędów znalazła się w rękach ludzi posłusznych królowi, 

uzależnionych od niego nie tylko w momencie obejmowania stanowiska, 

ale i w przyszłości. Dożywotni charakter urzędu oraz szerokie możliwości 

zwiększenia pozycji tak ekonomicznej, jak i politycznej, jakie się otwie

rały wraz z otrzymaniem pieczęci, laski czy buławy stwarzały niebezpie

czeństwo, iż piastujący dany urząd obróci się przeciw królowi, przeista

czając się z wykonawcy w przeciwnika. Zapobiec temu mogła tylko od

wołalność ministrów, a ta była sprzeczna z prawami Rzeczypospolitej. 

3 W. Cz ap 1 i ń s k i, Senat za Władysława IV (Studia hist:.oryczne ku czci Sta
nisława Kutrzeby, t. I, Kraków 11'938, s. 81 i n.).
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Dwór nie rezygnował jednak z prób znalezienia praktycznych rozwią
zań, które by umożliwiły królowi zmianę niewygodnego dostojnika. Próby 
te wiążą się ze sprawą pobierania do szkatuły królewskiej ekwiwalentu 
pieniężnego za nadanie urzędu. Zwykło się uważać, że rozpowszechniające 
się wówczas kupowanie wakansów miało swe żródło w chciwości królowej 
lub w stałym braku pieniędzy w skarbcu królewskim. Wydaje się wsze
lako, że problem jest bardziej złożony, że w wypadku najwyższych urzę
dów płacenie za nie in parata pecunia było elementem drugorzędnym 
wobec składanych jednocześnie zobowiązań .. Pieniądze były tylko dodat
kiem do umowy, która miała królowi zapewnić swobodne dysponowanie 
nadawanym stanowiskiem. Wskazuje na to treść rewersów, które w nie
wielkiej co prawda liczbie zachowały się w różnych zbiorach 4. N a wet ta 
ilość pozwala na ustalenie pewnych prawidłowości i stwierdzenie istotnych 
różnic między zdobyciem starostwa a objęciem centralnego urzędu. Pła
cący za starostwo zobowiązywał się najczęściej poza sumą początkową, 
o której w skryptach nigdy nie ma mowy, do oddawania królowi części
dochodów uzyskiwanych z otrzymanych dóbr. Przy kandydowaniu na
urząd kwestia pieniędzy schodziła na plan dalszy, decydowały inne kwali
fikacje, dopiero w wyborze między dwoma lub trzema ludźmi o równych
walorach, mogła decydować oferowana aktualnie zapłata czy to w postaci
gotówki, czy kosztownych podarków. Nowum, zmiana najistotniejsza, wią
zała się jednak nie z zapłatą za urząd, a z ob>ligacjami zawartymi w skła
danym królowi rewersale. Podpisujący skrypt zobowiązywał się, że na
każde żądanie monarchy, nawet nieuzasadnione, płynące li tylko z woli
panującego, złoży swój urząd; rekompensatą miało być odpowiednio wyso
kie krzesło senatorskie - słaba przeciwwaga opuszczenia wąskiej grupy
ludzi, sprawujących realną władzę w Rzeczypospolitej. W tych warunkach
magnacka zaplata za urząd czy królewszczyzny stawała się raczej kaucją,
która miała być wielokrotnie zwrócona. To, że kaucja szla do kieszeni
królęwskiej, a zwrot następował kosztem Rzeczypospolitej, jest już zupeł
nie inną historią.

Podpisywanie podobnych skryptów, gdyby było poważnie traktowane 
i posiadało moc prawną, a przede wszystkim egzekucję, otwierało przed 
królem perspektywę formowania ekipy rządowej zgodnie z jego wolą. 

•1 Oryginały w prywatnych papierach Jana Kazimierza, ANP, K 1311. Z istotniej

szych: Albrycht Stanisław RadziwiU, Kraków 13 II 1649 (nr 180) zobowiązuje się 

oddawać połowę dochodu od mieszczan pińskich; Krzysztof Zawisza (druk K. W a

l i s  z e  w s  'k i, Polsko-francuskie stosunki w XVII wieku, 1644-1667. Opowiadania 

i źródła historyczne ze zbiorów archiwalnych francuskich publicznych i prywatnych, 

Kraków 1889, s. 220), Lukasz Opaliński. Warszawa 9 II 1650: Andrzej Leszczyński; 

a także skrypt Jerzego Lubomirskiego, Lublin (bez daty dziennej) V 165'1 (nr 195), 

zobowiązujący się do oddania urzędu marszałkowskiego po zawakowaniu woje

wództwa krakowskiego, sandomierskiego lub ruskiego i otrzymaniu jednego z nich. 
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Interpretując dosłownie te dokumenty, ministrowie stawali się urzędni
kami króla, od niego wyłącznie uzależnionymi, przezeń bez ograniczeń 
nominowanymi i odwoływanymi. Żaden z podpisujących skrypty nie zo
bowiązywał się do służenia Rzeczypospolitej, a jedynie królowi i „najjaś
niejszemu domowi" królewskiemu. Prywatna umowa między monarchą 
a ministrem miała zapewnić to, co wykluczały zasady ustroju państwo
wego - usuwalność urzędników. Rzecz w tym, czy król dysponował od
powiednią siłą, by bezwartościowe kartki papieru, za jakie w większości 
uważali skrypty ci, którzy je składali, przekształcić w rzeczywistość. Po
zornie tylko para królewska, mając takie rewersy w szkatule, mogła być 
pewna swych ministrów. Wiemy, że nie położył laski marszałkowskiej 
Jerzy Lubomirski ani pieczęci mniejszej Hieronim Radziejowski, choć Jan 
Kazimierz od obu tego się domagał, oni zaś obejmując swe urzędy, przy
rzekli takie żądanie spełnić. Próba, jedna z wielu, wzmocnienia władzy 
królewskiej, zbliżenia się ku absolutystycznym wzorom, pozornie bez na
ruszenia porządku Rzeczypospolitej, musiała chybić. Magnaccy przeciw
nicy dworu, strojąc się w katońskie togi, uderzyli na alarm, zarzucając 
monarsze, iż przy rozdzielaniu wakansów nie kieruje się bynajmniej przy
miotami kandydatów: <:notą, odwagą, rozumem, zasługami dla ojczyzny. 
,.Lada dyjabeł przyszedł, to uprosił - pisał Krzysztof Opaliński w Satyrze 

na nieporządną Justiti,im distributativam - ano czasem i trzema. Toż 
o przywilejów konkurrencyją hałas i prawem i lewem. Zdrad tysiąc,
figlów tyle, trój i oszukania".

Spadek polityczny po Ossolińskim należał do szczególnie trudnych 
i skomplikowanych. Kanclerz, powszechnie znienawidzony, w opinii spo
łeczności szlacheckiej, a także i dla wielu magnatów, był odpowiedzialny 
za wywołanie buntu kozackiego i niefortunną ugodę zborowską. Zadzierz
gnięte przezeń, na krótko przed śmiercią, nici, których następstwem miało 
być wywikłanie się z konfliktu wewnętrznego i skierowanie Kozaków 
przeciw Turcji - idea przewodnia polityki Ossolińskiego - choć miały 
pewne widoki powodzenia, wymagały szczególnie zręcznej gry politycznej. 
Następca obejmował ster polityki wewnętrznej i międzynarodowej w bar
dzo napiętej sytuacji, w jednym z tych okresów, w których decydują się 
losy państwa. 

Politycznym sukcesorem Ossolińskiego, zgodnie z wspomnianym zwy
czajem, winien był zostać Andrzej Leszczyński, trzymający mniejszą pie
częć. Nie należał on do zwolenników wielkiego kanclerza, angażując się 
niejednokrotnie po stronie przeciwnej. Między innymi w 1648 r. biskup 

chełmiński i już wówczas podkanclerzy był gorącym zwolennikiem Karola 
Ferdynanda, gdy Ossoliński czynił wszystko, by wynieść na tron Jana 
Kazimierza. Król pamiętał o ówczesnej działalnosci Leszczyńskiego i oba
wiał się powierzyć mu urząd kanclerski; rozważał nawet możliwości od-

11 - Sobótka 1975. z. 2 
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dania pieczęci mnemu kandydatowi. Zrezygnował jednak z tych projek

tów. Albrycht Stanisław Radziwiłł, kanclerz wielki litewski, zanotował 

w swym Memoriale, iż to dobroć królewska przeważyła i Jan Kazimierz 

promował mniejszego pieczętarza. Argumentacja to nieco naiwna; gdyby 

ją przyjąć, musielibyśmy wysoko cenić zalety serca króla, odmawiając mu 

zalet umysłu. Należy dopatrywać się w decyzji Jana Kazimierza racji poli

tycznych, a nie pobudek emocjonalnych; te ostatnie znalazły wyraz w nie

ukrywanej niechęci do podkanclerzego s. To raczej rozum dyktował królo

wi konferowanie pieczęci Leszczyńskiemu. Jak to już zauważył W. Czap

liński, pominięcie podkanclerzego zrażało wszystkich Leszczyńskich, a ich 

pozycja była znaczna o. Wynosząc nowego kandydata i pozostawiając Le

szczyńskiego na urzędzie podkanclerskim, jako że o usunięciu go z tego 

urzędu nie mogło być mowy, Jan Kazimierz stwarzał zaciekłego opozycjo

nistę i-potężnego wroga, cieszącego się poparciem poważnej grupy magnac

kiej. Na to król pozwolić sobie nie mógł, nie mając sił na złamanie przeciw

ników. Słuszniej było więc zjednać sobie biskupa chełmińskiego i za cen� 

dalszych awansów uczynić zeń wiernego wykonawcę planów królewskich. 

Należy przypuszczać, że wahania na dworze, komu oddać pieczęć 

wielką, nie trwały długo, skoro już w kilka dni po śmierci Ossolińskiego 

Franciszek Lisola donosił cesarzowi, że kanclerzem zostanie Leszczyński 7
• 

Nie wiemy natomiast, na jakich warunkach nastąpiło porozumienie między 

królem a dotychczasowym podkanclerzym. Nic nie wskazuje, by biskup 

chełmiński kupił urząd kanclerski lub, jak to określiłem w.yżej, zapłacił 
kaucję. O istnieniu porozumienia świadczy oryginał skryptu podpisanego 

przez Leszczyńskiego, zachowany w osobistych papierach Jana Kazimierza. 

Kandydat zobowiązał się: ,,uznawając, iż mi to dobrodziejstwo JKM kon

ferować raczył, po wszystkie czasy żyw·ota mego usiłować będę, abym 

wiernie Panu memu miłościwemu i wszystkiemu najjaśniejszemu domowi 

usługowa! i urząd ten kanclerstwa mnie konferowany póty tylko trzymać 

będę, póki by się JKM podobało i kontent był ze mnie, to jest skoro by 

mi JKM jakie biskupstwo ofiarował, obliguję się bez żadnej zwłoki ofiaro

wane biskupstwo przyjąć i pieczęci wielkiej ustąpić" 8• Podpisanie przez 

Leszczyńskiego takiego dokumentu mogło być przez króla poczytywane 

za znaczny sukces, za ważki krok ku zwiększeniu realnej władzy panu
jącego. Nowy kanclerz nie zawiódł zresztą królewskiego zaufania nawet 

wówczas, gdy Leszczyńscy zajmowali stanowisko opozycyjne wobec poli

tyki dworu. 

s A. S. Ra d z i w il ł, Memoriale, t. IV, Wrocław 1974, s. 183. 

G Por. W. Cz a rp 'liński, Dwa sejmy w roku 165?, Wrocław 1955, s. 41-42. 

1 Dżerela do istorii Ukraini-Rusi (Fontes Historiae Ucrai nq-Russicae (t. XII) ed. 

M. Korduba, Lwów 1911, s. 133, F. Lisola do cesarza, 14 IX 1650).

s W a 1 i szew s k i, op. cit., s. 221.
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Po Leszczyńskim wakowała mniejsza pieczęć, to stanowisko należało 
obsadzić z nie mniejszą rozwagą. Dwa nazwiska kandydatów pojawiają się 
niemal natychmiast po śmierci Ossolińskiego, razem z wiadomościami 
o zamiarze powierzenia wielkiej pieczęci Leszczyńskiemu. Są to: Stanisław
Kobierzycki i Hieronim Radziejowski. O nich to pisał Lisola do cesarza
już 14 sierpnia, o nich wspominał Albrycht Stanisław. Radziwiłł, powo
łując się na swą rozmowę z królem. Zweryfikować wypadnie więc sąd
Kubali, jakoby starosta łomżyński ubiegał się najpierw tylko o starostwo
lubelskie po Ossolińskim, a dopiero później powziął zamiar starania się
o podkanclerstwo 9. Nie ulega wątpliwości, że Radziejowski od początku
·rozpoczął wyścig ku mniejszej pieczęci. We wspomnianym liście poseł
cesarski donosił, iż Radziejowski prosi o pomoc dworu wiedeńskiego. Sam
Radziejowski listem pisanym 20 sierpnia zwracał się bezpośrednio do
cesarza o poparcie jego kandydatury, zapewniając o swojej wierności dla
domu habsburskiego 10. 

Protekcja cesarska mogła być jedną z kart w grze politycznej podjętej
przez starostę łomżyńskiego, na pewno jednak nie kartą atutową. Radzie
jowski dość długo przebywał w orbicie polityki dworskiej, aby wiedzieć,
że przede wszystkim musi sobie zjednać Ludwikę Marię i Jana Kazimie
rza, następnie zaś zneutralizować niechętną mu opinię szlachecką. Polece
nia obcych dworów stanowiły element dodatkowy.

Starosta łomżyński i krajczy królowej był już znany ze swej wiernej
służby dla pary królewskiej. Osłaniali go i popierali wielokrotnie, mógł
więc i tym razem liczyć na ich życzliwość. Życzliwość należało jednak
podsycić. Radziejowski rozpoczął od królowej. Ofiarował Ludwice Marii
50 tys. zł za wyjednanie mu u króla nadania starostwa lubelskiego, które
zmarły kanclerz cedował na swego bratanka, a także za bliżej niesprecy
zowaną „promocję". Owe 50 tys., o których Radziejowski pisał w liście
do królowej, odbiło się echem w korespondencji obcego posła, wpływając
na pozytywną ocenę zręcznego dworaka przez dwór wiedeński 11. 

Kiesy króla i królowej były osobne. Zjednanie Ludwiki Marii dawnymi
zasługami i pieniędzmi nie wystarczało, Radziejowski musiał jeszcze skap
tować Jana Kazimierza. Król jesienią 1650 r. wyjechał do Białowieży,
a w drodze powrotnej był przez kilka dni gościem starosty łomżyńskiego
w Bielsku. Ród Radziejowskich, dobijający się swej pozycji wśród mag
naterii, słynął z umiejętności przyjmowania królów w swych progach.
Tym razem przyjęcie musiało być szczególnie okazałe, jeśli miało pomóc
w pozyskaniu Jana Kazimierza i zdobyciu najcenniejszej części politycznej

9 L. Kub a 1 a, Proces Radziejowskiego (Szkice Historyczne, ser. II (wyd. V),
Lwów 1923, s. 229).

10 Dżerela, t. XII, s. '133. 
11 Tamże. 
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schedy po Ossolińskim. Korespondent „Gazette de France" zanotował, że 

król otrzymał od starosty cztery konie ze zbaraskiego stada, złotą misiurkę 
wartości 6000 zł, kitę z czaplich piór wartą 8000 zł, przepyszny handżar 

turecki wysadzany rubinami 12. Radziejowski powrócił wraz z dworem 

królewskim do Warszawy, gdzie czekała nań wiadomość, iż cesarz przy

chylił się tak do jego próśb, jak do opinii swego posła i przez Lisolę prze

kazał królowej pismo popierające kandydaturę starosty łomżyńskiego. 

Kilka dni później w pałacu Kazanowskich Radziejowski po raz drugi 

podejmował króla na uczcie, o której wystawności i przepychu znów do
nosił korespondent „Gazette". Wszystko wskazuje na to, że tym przyję

ciem gospodarz dziękował już królowi za obietnicę mniejszej pieczęci 13_ 

Zjednując sobie dwór nie zapomniał Radziejowski i o opinii szlachec

kiej. We wrześniu w wielu odpisach, po polsku i po łacinie, kolportowano 
memoriał noszący nazwę Examen candidatorum qui ambiunt vicecance

llariatum. Styl, układ tekstu, a także i prywatne noty Radziejowskiego 

wyraźnie wskazują, że autorem tego pisma nie był płatny panegirysta 
czy zwolennik starosty, ale on sam. Chwyt ten zresztą Radziejowski jeszcze 

nieraz powtórzył, pisząc najprzeróżniejsze panegiryki sławiące lub bro
niące jego osobę. 

Technika napisania tego memoriału warta jest omówienia. Kolejno 
wymienieni są kandydaci konkurujący do pieczęci, przy czym Radziejow
ski znajduje się na czwartym miejscu, po kasztelanie gdańskim Stanisła
wie Kobierzyckim, wojewodzie poznańskim Krzysztofie Opalińskim i pod
czaszym koronnym Mikołaju Ostrorogu. Autor nikomu nie szczędzit po
chwał, pisząc o cnotliwym życiu kasztelana i sprawowanych przezeń funk
cjach publicznych, o wielkim autorytecie Opalińskiego wśród szlachty 

wielkopolskiej i jego zasługach w czasie poselstwa po królową do Francji, 
o doświadczeniu Ostroroga i świetności rodu, do którego należy. Dopiero

jednak przy omawianiu osoby starosty łomżyńskiego ponosi go swada:
mowa jest i o kwitnącym wieku, i o ostrym dowcipie, elegancji wysła

wiania się, wspaniałości życia, szczęściu w działaniu i pracowitości nie
złomnej na usługach króla, umiejętności jednania umysłów ludzkich. Da
lej raz jeszcze powraca do innych kandydatów, wynajdując argumenty
przemawiające przeciwko nim: i tak Kobierzycki jest więcej teologiem

niż politykiem, Ostroróg dygnitarzem, nie urzędnikiem, pracowicie zabie
gającym wokół spraw Rzeczypospolitej, Opaliński zaś nazbyt potężnym,

by nie obawiać się, iż nie będzie posłuszny królowi. Tylko jeden Radzie

jowski nie pochodzi ani ze zbyt wielkiego rodu, ani ze zbyt miernego,

12 Por. K. Szaj n o c h a, Hieronim i Elżbieta Radziejowscy (Szkice historyczne, 

t. III, Warszawa 1881, .s. 368).
13 Tamże.
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by nim pogardzano. Potrafi się ustrzec zarówno od służalstwa, jak i braku 

poszanowania monarchy 14• Wyliczanie przymiotów i zasług starosty łom

żyńskiego zajmowało trzecią część całego memoriału. Czytający mieli się 

dowiedzieć o nieskazitelności charakteru, zaletach umysłu, zręczności w po

lityce. Na uwagę zasługuje tu podkreślenie pochodzenia Radziejowskiego, 

które ma go ustrzec przed nadmiernym wynoszeniem się i pychą oraz 

pewnej niezależności, ,,pośredniej drogi na dworze". Było to niewątpliwie 

obliczone na opinię szlachecką, którą Radziejowski wspaniale odczuwał. 

Agitacja nie ograniczała się tylko do demagogii. Jest też w memoriale 

sformułowany dosyć sprecyzowany program polityczny, którego Radzie

jowski miał się trzymać. Deklarował on wystarczająco wyraźnie, by współ

cześni nie mieli wątpliwości, że będzie się starał utrzymać politykę Osso

lińskiego wobec Kozaków, obiecując, iż braterską miłością pojedna· oba 

narody. ,,Pożyteczne jest, by po śmierci takiego ministra Rzeczpospolita 

nie została wytrącona z toru" - stwierdzał pisząc dalej, iż nie nastąpi 

żadna zmiana osób ani form działania. Zadziwiające to w piśmie skiero

wanym do szlachty, tak niechętnej polityce Ossolińskiego. Najbliższe mie

siące pokazały jednak, jak bardzo Radziejowski czuł się spadkobiercą poli

tycznej linii zmarłego kanclerza. 

Examen candidatorum doczekał się szybkiej odpowiedzi przeciwników 

starosty łomżyńskiego: ukazał się paszkwil zatytułowany Examen rationum 

konkurentów na pieczęć. Umiejętnie parodiując styl Examen candidato

rum, nakreślono zgoła odmienny obraz Radziejowskiego, bliższy chyba 

prawdzie niż ten, który wyszedł spod pióra przyszłego podkanclerzego. 
Wyrzucano mu rozpustne życie, intryganctwo, chciwość, wybujałą ambicję. 

Przyrównywano go do „zagłodzonego z przetrzymanego pokarmu" albo 

,,przemożonego jastrzębia", który „będzie chciał uganiać się przed cnotliw

szymi niż on sam, molestując Pana: daj królu, daj, aby nasycić pragnącego 

w wodzie Tantala, a tak mieć zechce sprzedający urząd, aby go wystawić 

na targowisko" 1s. 

Jeśli przyjmiemy, że od napisania Examen candidatorum do ukazania 

się odpowiedzi minęły dwa lub trzy tygodnie, sprawa podkanclerstwa by

ła już wówczas przesądzona. Zbliżał się sejm, na którym starosta łomżyń

ski miał otrzymać mniejszą pieczęć. Przedtem jednak musiał złożyć skrypt 

na ręce króla; mimo zaufania, jakim darzył go dwór, i w porównaniu 

z innymi kandydatami słabszej pozycji w warstwie magnackiej, przestrze

gany był proceder, który wedle planów pary królewskiej miał się zapewne 

H Wiele współczesnych kopii w rękophsach; druk Jakuba Michałowskiego ... księga 
pamiętnicza ... , K-raków 1864, s. 560 i n.; także współczesny druk ulJ.otny, por. E.

XXVI, 53. 
is Kopie mniej liczne niż Examen candidatorum; druk Jakuba Michałowskiego ... ,

s. 563-564.
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przekształcić w zwyczajowe prawo. Podpisanie skryptu nastąpiło 12 XI 
1650 r. Oryginał pisany ręką Radziejowskiego zachował się w papierach 
osobistych Jana Kazimierza. Treść tego dokumentu, w porównaniu ze 
skryptami innych magnatów, zawierała bardzo ciekawe zwroty. Obszer
niej niż w pozostałych znanych skryptach formułuje się tu zobowiązania. 
Jakby w proroczym przewidywaniu przyszłości w tym właśnie dokumen
cie znajdziemy następujący passus: ,,Tak na sejmach, na sejmikach i in
nych publikach, jako i w prywatnych rozmowach i listach, i posłaniach, 
fakcyjej i namow żadnych, które by bono publico, albo regiae domui miały 
prejudykować, czynić nie będę. Dla prywaty mojej dobro pospolite albo 
regiae domus pretensyje, aby miały cierpieć, nigdy nie poważę" 16• 

Czyżby para królewska, kreując nowego podkanclerzego, od razu ob
darzała go mniejszym niż innych urzędników zaufaniem? Może Jan Ka
zimierz, poznawszy tekst Examen rationum, uwierzył, że pieczęć mniej
szą oddaje politykowi biegłemu także w sztuce podstępu, sprzedajności, 
intrygi, szalbierstwa i wreszcie zdrady? Obie te interpretacje mieszczą się 
w granicach możliwości, najbardziej jednak przekonywająca wydaje się 
jednak inna. Treść zobowiązania jest wskaźnikiem pozycji społecznej i po
litycznej Radziejowskiego. Taki papier mógł podpisać człowiek, który nie 
miał dostatecznie silnego zaplecza socjalnego, którego los zależał od woli 
króla, na razie przynajmniej. Radziejowski bowiem sądził. że znalazł się 
u progu wielkiej kariery politycznej, która zaprowadzi go na szczebel zaj
mowany dotąd przez Ossolińskiego. To przekonanie właśnie kazało mu 
przedstawiać siebie jako knntynuatora dzieła zmarłego. 

Ostatni akt nominowania Radziejowskiego na podkanclerstwo rozegrał 
się na sejmie. 9 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie pieczęci mniejszej 
staroście łomżyńskiemu. Historycy wielokrotnie zajmowali się tym wy
darzeniem, powtarzając jednak bardzo istotne omyłki. Pierwszy bodajże 
Szajnocha właściwym mu stylem opisał, jak to marszałek w. kor. Jerzy 
Lubomirski, ,,zamiłowany orator", wygłosił mowę: ,,zaledwie też prze
brzmiała pierwsza krasomówcza przegrywka jego perory, zaczął głos mar
szałka przybierać cierpkość i szyderstwa, a na koniec usłyszano zarzut, 
iż nie zasługami, lecz pieniędzmi dostąpił '[Radziejowski - przyp. A.K.] 

pieczęci swojej" 17
. Niemal dosłownie brzmi opis tej sceny pod piórem 

Kubali: ,;Marszałek wielki koronny Jerzy Lubomirski miał oddawać pie
częć w imieniu króla ... Po krótkim krasomówczym wstępie głos marszał
ka przybierał coraz więcej cierpkości i szyderstwa - i nagle usłyszano 
zarzut, że podkanclerzy nie zasługami, ale pieniędzmi godności swojej do-

16 ANP, K 13 lil, nr 186; najwcześniejsza kopia rękopiśmienna: BPP 86, s. 111; 
późniejsza Oss. T.L. 3-010/II, s. 19; druk: ,,Biblioteka Warszawska" t. IV, 1859, s. 747-
748; W a 1 is ze wski, ap. cit., s. 221-222; Kubala powołuje się na kopię w Oss.

17 Szaj n och a, op. cit., s. 369. 
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stąpił" 1s. Trudno w tym miejscu nie powtórzyć słów Anatola France'a raz 
już przeze mnie cytowanych, o historykach, którzy kopiują jeden drugie
go, w ten sposób oszczędzając sobie pracy i unikając zarzutu zuchwałej 
zarozumiałości. Piękny opis Szajnochy powtórzony przez Kubalę, jak to 
Jerzy Lubomirski rzuca w twarz Radziejowskiemu szydercze słowa o ku
pieniu urzędu opiera się na nieporozumieniu. A właśnie owa „dramatycz
na chwila" miała, zdaniem wielu historyków, leżeć u źródła nienawiści 
między marszałkiem wielkim a podkanclerzym. 

W rękopisach i starych drukach daremnie by szukać streszczonej przez 
Szajnochę mowy Lubomirskiego. Badacz ten oparł się na drukowanym 
tekście Memoriale Albrychta Stanisława Radziwiłła, Kubala zaś idąc jego 
śladem, powołał się ńa „Memoriale Radziwiłła" sugerując, że korzystał 
z rękopisu 19. Obaj ulegli mistyfikacji, nie dość wnikliwie analizując prze
kaz. Oparli się oni na tekście dru�owanym, różniącym się, jak wiadomo, 
bardzo znacznie od rękopisu, będącym jego luźną transpozycją. W tekście 
tym czytamy, iż 8 grudnia „marszałek w. kor. po oddaniu mniejszej pie
częci od biskupa chełmskiego, większą oddał imieniem królewskim ... zaś 
9 grudnia ... Lubomirski, marszałek nadworny skommatyczną mową oddal 
imieniem królewskim pieczęć mniejszą Radziejowskiemu" 20. Zawierzyw
szy wydawcy obaj historycy nie zweryfikowali informacji, choć pociągało 
to za sobą założenie, iż kanclerz wielki litewski, człowiek, który większą 
część swego życia spędził w kręgu dworu i spraw politycznych, popełnił 
taką omyłkę, jak pomieszanie urzędu marszałka nadwornego i marszałka 
wielkiego koronnego oraz przypisanie niewłaściwego nazwiska do godności. 
Marszałek wielki występujący 8 grudnia to niewątpliwie Jerzy Lubomir
ski, natomiast sugerowanie, że oddającym Radziejowskiemu pieczęć mniej
szą w dniu następnym był tenże magnat, niewłaściwie przez Albrychta 
Stanisława Radziwiłła nazwany marszałkiem nadwornym, to nieporozu
mienie. Mylenie laski niepodobne było do autora Memoriale. Prawda, że 
komplikacje z przenoszeniem marszałkowstwa były w latach 1649-1650 
szczególnie duże. Oto w 1649 r. zmarł marszałek nadworny i laskę po nim 
wziął właśnie Jerzy Lubomirski. W tym samym roku Łukasz Opaliński 
Starszy złożył laskę marszałka wielkiego, urząd ten przypadł znowu Lu
bomirskiemu, który oczywiście zrezygnował z laski marszałka nadworne
go. Tę król powierzył Łukaszowi Opalińskier:nu Młodszemu. On to właśnie, 
a nie Lubomirski 9 grudnia „skommatyczną mową oddal imieniem kró
lewskim pieczęć mniejszą Radziejowskiemu". 

Błędne połączenie tytułu marszałka nadwornego z nazwiskiem Lubo
mirski było dziełem osiemnastowiecznego tłumacza Memoriale. W ręko-

1s K u b a l a, op. cit., s. 21'3•2.

19 Tamże, s. 255. 
20 A. S. R ad z i w i l l, Pamiętniki, t. II, Poznań 1839, s. 428. 
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pisach - tak w oryginale, jak w kopiach - kanclerz wielki litewski ani 

razu nie wymienił nazwiska któregokolwiek z marszałków, stwierdzając 

tylko, że 8 grudnia pieczęć wielką wręczał marszałek wielki koronny, 

9 grudnia zaś pieczęć mniejszą marszałek nadworny 21. Wiadomość, że to 

Łukasz Opaliński oddawał pieczęć Radziejowskiemu i on właśnie wygło

sił mowę, zawierającą atak na podkanclerzego, potwierdzają wszystkie 

prawie diariusze sejmu 1650 r. 22 

Treść tej mowy jest znana nie tylko z dwuzdaniowego streszczenia 

Radziwiłła. Pomijając warstwę oratorską, zawiera ona oskarżenie, że nie 

zasługi i zdolności, ale pieniądze dane królowi zapewniły staroście 

łomżyńskiemu zaszczytny urząd. Zarzut ten, acz kierowany przeciw Ra

dziejowskiemu, w równym stopniu dotyczył króla, stąd wrażenie, jakie 

wywarł na izbie. 

To, że Radziejowski nie odpowiedział na zarzuty, nie wynikało z jego 

roztropności, jak mniemał Szajnocha. Zawiłe krasomówstwo było zresztą 

tak niejednoznaczne, że zdaniem Kubali nowo kreowany podkanclerzy 
w wystąpieniu swym „wszystkie zarzuty i podejrzenia zgrabnie uchylił". 

W istocie sprawa przedstawiała się nieco inaczej. Tekst „Dziękowania" 

był dawno napisany, starosta łomżyński długo się nad nim głowił, sięgał 

do różnych wzorów, skreślał i uzupełniał, przepisywał, by 9 grudnia wy

stąpić z oracją doskonałą tak pod względem formy, wówczas będącej 
w zwyczaju, jak i - co istotniejsze - treści. Spoza ornamentyki słownej, 

obfitych cytatów, wyłuskać można kilka bardzo istotnych tez, które skon
frontowane z wcześniejszym Examen candidatorum powalają określić ów

czesne stanowisko Radziejowskiego. Niezależnie od tego, czy był to ele

ment demagogii politycznej, czy rzeczywisty program społeczno-politycz

ny, zdania rzucone w momencie wkroczenia na drogę wielkiej kariery 

rzucają wiele światła tak na sylwetkę podkanclerzego i jego późniejszą 

działalność, jak i na stosunki polityczne Rzeczypospolitej. Radziejowski 

bardzo silnie wyeksponował swą pozycję społeczną, mierność rodu: ,,nie 

mogę starożytny szlachcic zbytnich zasług przodków, o których 

więc heroes, jakoby exprobrarent, trąbią, nie mogę nic nad ludzi pokazać". 

Ale Jan Kazimierz mocą swej władzy i potęgi wyniósł go do wysokiego 
urzędu, bo „oto i za szczęśliwego panowania WKMci, kto po ludziach 

pojrzy, nie za nic herby starożytne, ale też wolno i ex se nasci każdemu. 

A nade wszystko, to jest magnae mentis opus WKMci: uważając co z ja

kiej materyjej być może, nie dać jej próżnować ... z grubego i nieodro-

• bionego wiązu vasa honoris kształtować. Cnota to jest najprzedniejsza:

21 Rad z i will, Memoriale, t. IV, s. 186; por. też P is a r s k i, Mówca polski,

t. I, wyd. 1683, s. 149-151, mowa Łukasza Opalińskiego.
22 Por. Biblioteka PAN w Krakowie, rkps 367, f. 27v; ten diariusz wyraźnie

wymienia Opalińskiego. 
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nie dać fakcyjom tłumić genium" 23
. Takie sformułowania miały Radzie

jowskiemu pozyskać zarówno sympatie opinii szlacheckiej, chętnie przyj
mującej antymagnackie hasła, jak i przychylność króla, któremu podkan
clerzy nie tylko schlebiał, ale i dowodził, iż wyniesiony przez monarchę 
będzie służył lepiej niż dostojnicy wychodzący z wielkich rodów. Dalsze 
deklaracje były również kierowane bądź do króla, bądź do szlachty: mo
narsze przyrzekał wierność i posłuszeństwo, szlachcie przestrzeganie sta
rożytnych obyczajów przodków. ,,Religia prawowierna staropolska nasza, 
me authore, nigdy się nowej polityce wysługiwać nie będzie" - stwier
dzał pod koniec niezbyt długiej mowy. 

Następnego dnia rozpoczęła się kariera nowego podkanclerzego w se
nacie. Wotował wśród takich osobistości, jak właśnie Jerzy Lubomirski 
i Albrycht Stanisław Radziwiłł. Swoi nie dostrzegli niczego nadzwyczajne
go w jego wystąpieniu, zgadzał się z propozycją złożoną w imieniu króla 
przez Andrzeja Leszczyńskiego. Obcy natomiast zwrócili szczególną uwagę 
na jego wystąpienie, lepiej może dostrzegając arywizm tego człowieka 
i wynikające zeń następstwa. Trzymając pieczęć, nawet mniejszą, mógł 
niewątpliwie zyskać wielki wpływ na wewnętrzną i zagraniczną politykę 
Rzeczypospolitej. Mógł też, zapominając o kaucji, rewersach, wdzięczno
ści wreszcie, stać się groźnym przeciwnikiem króla. Przyszłość, dość bliska, 
wykazała, że dążenia Jana Kazimierza do podporządkowania sobie naj
wyższych dostojników nie przyniosły zbyt szczęśliwych rezultatów. 

DER KAMPF UMS smGEL 

Anhand nur eines Beispiels analysiert der Verfasser das System der Besetzung 

fiihrender staatlicher Posten in der Polnischen Republik um die Mitte des 17.Jahr

hunderts. 

Der Tod des Grosskanzlers Jerzy Ossoliński schuf die Moglichkeit eines politi

schen und okonomischen Aufstiegs flir mehrere Personen aus der unmittelbaren 

Umgebung des Konigs. Jan Kazimierz versuchrte die Equipe seiner engsten Mitarbeiter 

zielbewusst zu gesta'l;f;en. Eines der Mittel, die die Subordinierung gewahrleisten 

sollten, waren schriftliche Vevpflichtungen von seiten der Amtspersonen. Sie erklar

ten sich darin einverstanden, auf Wunsch des Konigs au:f den Posten zu verzichten. 

Der Verfasser ist der Meinung, dass die Gebiihren oder Geschenke, die von den 

Kandidaten zu Handen der Konigin bzw. des Konigs geleg,t wurden, gegeniiber den 

schriftJlichen Verpflichtungen nur ein sekundiires Element darstellten. 

2s Pierwsza wersja „Dziękowania" za pieczęć, pisana ręką Radziejowskiego, 

.z wieloma skreśleniami, w jego papierach osobistych: RA, Ex. 116, ,tamże czystopis 

oraz kopie analogicznych oracji poprzedników (Piotra Gembickiego, Andrzeja Le

szczyńskiego) z 1648 (za pieczęć mniejszą w zespole papierów R. w K'h.S. XI 12). 

Tekst „Dziękowania" z datą 8 XII 1650 znany z wielu wspóknesnych kopii, kilka

krotnie drukowany już w XVII w., znajduje się też w wydawnictwach źródłowych. 
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Die Versuche, solcherart Ver,pflichtungen und Gebi.ih1,en einzuflihren, waren 

Ausdruck des Bestrebens zur Starkung der Position des Konigs und Einflihrung 

einer starker zentralisierten Macht; die hochsiten Beamten der Republik sollten in 

unmittelbare Beamte des Konigs umgewandelt werden, die nur dem Herrscher 

unterstellt waren. 

Das behandelte Beispiel, namlich die El'langung des Vizekanzleramtes durch 

Hieronim Radziejowski bezeugt, dass die absolutistiscnen Piane des Konigs zum 

Scheitern verurteilt waren, da dieser nicht imstande war, die Magnaten zur Einhal

tung der Verpflichtungen zu zwingen. 




