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JÓZEF LESZCZYŃSKI (WROCLA W) 

DWA OSTATNIE SEJMY PRZED „POTOPEM" SZWEDZKIM 

W OCZACH DYPLOMATY CESARSKIEGO 

17 VI 1654 r. przybył do Warszawy nowy rezydent cesarski Jan Krzy

sztof von Fragstein, który zastąpił na tym stanowisku Jana Morandusa 

Girardina 1. Była to zapewne jego pierwsza misja dyplomatyczna. W dwa

dni później Fragstein został·przyjęty przez kanclerza w. kor. Stefana Ko

rycińskiego 2, a 22 czerwca miał audiencję u króla Jana Kazimierza i kró

lowej Marii Ludwiki, podczas której - jak sam pisał - ,,okazano mi 

wszelką łaskawość i przychylność królewską" 3
• Przyjemna atmosfera pa

nująca podczas audiencji wprowadziła nieco w błąd młodego dyplomatę. 

Gdy bowiem po audiencji został zaproszony przez podkanclerzego kor. 

Andrzeja Trzebickiego na obiad, dowiedział się tam, że król jest urażony 

niektórymi sformułowaniami zawartymi w kredencjałach. Jan Kazimierz 

zapowiedział przez Trzebickiego, że na przyszłość nie będzie przyjmował 

z Wiednia takich aktów dyplomatycznych z usterkami i uchybieniami 4. 

1 Według Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Liinder seit dem West

fiilischen Frieden (1648), wyd. L. Bittner i L. Gross, t. I, Oldenbll'l·g-:--Berlin 19i36, 
s. 159, Girardin przebywał w Polsce jako wicerezy<lent cesal'Ski od 20 VI do 28 X
1657 i od 24 I do 6 IIII 11658 r. Tymczasem wiadomo, że już w latach 1652-1654 r.
pełnił on tu funkcję rezydenta po baronie Franciszku Lisoli, który opuścił nasz kraj
w lecie 1652 T. (por. A. Fr. P r  i b r a m, Franz Paul Freiherr von Lisola (1613-1674) 

und die Palitik seiner Zeit, Leipzig 111894, s. 58-65). świadczą o tym choćby wzmianki
w pracy W. Cz a p  1 i ń s 1k i e  g o, Dwa sejmy w roku 1652, Wrocław 1955, s. 125,
oraz posiadane przeze mnie relacje Girardina z Warszawy z zi:my i wiosny 1654 r.

2 Fragstein do księcia Ma:ksymHiana Dietrichsteina, Warszawa 21 VI 1654, statni 
archiv Brno, G 140 - Rodi,nny archi,v Ditrichstejnu, 'karton 17, sygn. 516, fOll. 40. 
Ponieważ wszystkie relacje kierowane do Dietrich5teina noszą tę samą sygnaturę, 
w dalszych ,przy,pisach nie będę jej przytaczał. 

3 Tenże do tegoż, Warszawa 28 VI 1654, fol. 42. 
' Tenże do hrabiego Ferdynanda Zygmunta Berga, Wanszawa 2·8 VI '1,654, Oester

reichisches Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Bestand Polen, P1 I/64, fol. 38. Po
nieważ wszystkie relacje do cesarza i do Berga noszą powyższą sygnaturę, pominę 
ją w dalszych przypisach. 
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Wreszcie 25 czerwca Fragstein został przyjęty na audiencji przez królewi

cza Karola Ferdynanda. Upłynęła ona w bardzo cieplej atmosferze 5• 

W okresie najazdu szwedzkiego 5 XI 1655 r. Fragstein opuścił Polskę. 

Wrócił do naszego kraju 5 V 1656 r. i przebywał w nim jako rezydent 

cesarski do 16 VI 1657 r. Następnie ponownie wyjechał z Polski i po pew

nym czasie 6 udał się do Moskwy, gdzie z ramienia cesarza objął funkcję 

pośrednika pokojowego między Polską a Rosją. Do Rzeczypospolitej wrócił 

jeszcze raz jako rezydent cesarski w 1658 r., przebywając na dworze pol

skim od 11 kwietnia do 23 lipca tego roku 7
• Dalsze jego losy po ostatecz

nym wyjeździe z Polski nie są nam znane. Wiadomo tylko, że w kilka

naście lat później był kanclerzem Urzędu Zwierzchniego (Oberamt) we 

\Vrocławiu s. 

Z wszystkich trzech pobytów Fragsteina w Polsce zachowały się do na

szych czasów w archiwum wiedeńskim obszerne, oficjalne relacje, prze

syłane na dwór cesarski. Stanowią one istną kopalnię różnorodnych wia

domości do dziejów Polski w latach 1654-1658, zwłaszcza do toczonych 

wówczas działań wojennych, polityki zagranicznej państwa polskiego oraz 

stosunków wewnętrznych. Wyzyskiwał je przede wszystkim A. Walewski, 

a za pośrednictwem jego prac 9 powoływali się na nie inni historycy, zwła

szcza L. Kubala 10. W niniejszym artykule obok tych oficjalnych relacji

adresowanych do cesarza i pisanych w lwiej części po łacinie 11 wyko

rzystano również relacje do wicekanclerza Rzeszy hrabiego Ferdynanda 

Zygmunta Berga oraz głównego ochmistrza cesarskiego księcia Maksymi

liana Dietrichsteina, zredagowane po niemiecku 12. Warto dodać, źe rela

cje wysyłane do cesarza i do Dietrichsteina posiadające tę samą datę są 

s Tamże. Por. też przyp. 3. 
6 Według Repertorium ... , s. 161, Fragstein miał przybyć do Moskwy 1 II 1658 r. 

Tymczasem choćby na podstawie pamiętnika Medekszy wiemy, że był on tam już 
najpóźni,ej w październiku poprzedniego roku (Stefana Franciszka z Prószcza Me

dekszy, sekretarza Jana Kazimierza, sędziego ziemskiego kowieńskiego, Księga pa

miętnicza u;,ydarzeń zaszłych na Litwie 1654-1668,' wyd. W. Seredyński, Kraków 
1875, s. X, 78, 84, 99, 149 i in.). 

1 Repertorium ... , s. 159. 
8 A. H. K r a f  f e r  t, Chronik von Liegnitz, cz. III, Legnica 187Q, s. 8-9. 
9 A. W a 1 e w  ski, Historia wyzwolenia Polski za panowania Jana Kaźmierza

(1655-60), t. I-II, Kraków 11866-1868; t e  n ż e, Historia wyzwolonej RzeczypospoHtej 

wpadającej pod jarzmo domowe za panowania Jana Kaźmierza (1655-1660), t. I-II, 
Kraków 1870_;1872. 

10 L. K u b  a 1 a, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów 1913, i in.
11 Tylko cztery relacje do cesarza z okresu pierwszego pobytu Fragsteina w Polsce 

zostały napisane po niemiecku. 
12 Za sporządzenie mikrofilmów relacji Fragsteina do Diet1ichsteina pragnę go

rąco podziękować prof. dr. Frantiszkowi Hejlowi, a do cesarza i Berga - prof. dr. 
Rogerowi Fors,t de Battaglii. 
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w treści identyczne. Różni je jedynie język sporządzenia. Takich relacji 
jest jednak stosunkowo niewiele. Częściej relacje noszą różne daty i zawie
rają różną treść. Stąd stanowią dla siebie ważne uzupełnienie. 

Przyjazd Fragsteina do Warszawy nastąpił w okresie trwania sejmu 
nadzwyczajnego, który rozpoczął swe obrady 9 VI 1654 r. 1a Rezydentow1 
cesarskiemu rzucił się od razu w oczy tłumny zjazd szlachty do stolicy. 
Był również zaskoczony panującą tu drożyzną 14. Twierdził, że ceny 
w Warszawie są ponad dwa razy wyższe niż w Wiedniu lub w innych 
miastach, a w dodatku nie można jeszcze dostać w sklepach najniezbęd
niejszych rzeczy. W relacjach do Berga i Dietrichsteina narzekał, że jego 
,,salarium" okazało się zupełnie niewystarczające na pokrycie wydatków, 
i prosił, by spowodowali u Ferdynanda III jego podwyżkę, gdyż w prze
ciwnym wypadku nie będzie się mógł utrzymać na poziomie przyjętym 
w stolicy Rzeczypospolitej, z niewątpliwym uszczerbkiem dla autorytetu 
cesarskiego 15. Nie wiadomo, czy prośba Fragsteina została spełniona. 
W każdym razie nie przestał i potem narzekać na drożyznę oraz na brak 
pieniędzy, np. gdy we wrześniu 1654 r. chciał towarzyszyć Janowi Kazi
mierzowi w podróży na Litwę i skąpe zasoby finansowe nie pozwoliły mu 
na urzeczywistnienie tego zamiaru 16

, 

Jeśli chodzi o sam sejm, to jeszcze na początku swego pobytu w Polsce 
Fragstein donosił o panującym powszechnie w Warszawie przekonaniu, że 
dojdzie on do skutku, ponieważ król usunął główną przyczynę zerwania 
poprzedniego sejmu, tzn. rozdał buławy wielkie i polne zarówno w Koro
nie, jak i na Litwie. Odnotował przybycie na sejm w dniu 26 czerwca 
świeżo mianowanego hetmana w. kor. Stanisława Potockiego w asyście 
znacznej liczby szlachty oraz 500 piechoty i jazdy 11. Wspomniał o trwa
jących wśród stanów sporach na temat obrony, o tym, że jedni chcą 
powiększyć oddziały najemne, inni natomiast ratunek przed Moskwą i Ko
zakami upatrują jedynie w pospolitym ruszeniu. Z coraz większą niecier
pliwością oczekiwał zakończenia sejmu. Pisał, że obrady przeciągają się 

13 W. Ko n o p  c z yń s k i, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Kraków HMS, 

s. 153.
14 Fragstein dą Dietrichsteina, Warszawa 21 VI 1654, fol. 40. O drożyźnie w sto

licy w czasie obrad sejmu pisze szerzej W. Czapliński, w przygotowanej do druku 
pracy o życiu codziennym magnata. 

15 • • • wHl auch darauss erfolgen . . . dieser Hoffstatt opinion nicht gemass 

sich zue halten . . . Verhoffe, dass Euer Fi.irst'l. Gnaden dieses in consideration 

ziehen werden uncit Ihr Maytt. 'bestermassen beyzuebringen, sicht nicht beschwerli
chen erzeigen werden, auch nichit zuelassen, dass Ihr Hochstgedachte Kays. Maytt. 

Authoritet in diesem passo etwan im geri·ngsten ·nicht gemindert werde. Tenże do 

tegoż, Warszawa 28 VI 11654, fol. 42; tenże do Berga, WaTszawa 2'8 VI 16M, fol. 38. 
16 Tenże do Dietrichsteina, Warszawa 18 VII i 27 IX 1654, fol. 20 i 34. 
17 Tenże do tegoż, War,szawa 28 VI 1654, fol. 42.
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do późnej nocy, przeciwko czemu jednak protestuje szereg posłów i sena

torów, zwłaszcza dysydentów. Zdaniem Fragsteina król jest zdecydowany 

kontynuować obrady, byle swoje osiągnąć i możliwie szybko sejm zakoń

czyć. Winą za przeciąganie się obrad rezydent cesarski obarczał dysyden

tów. Z wyraźną ulgą przyjął też wiadomość o ich zgodzie na przystąpienie 

do dyskusji nad obroną w zamian za zapewnienie, że ich grawamina zosta

ną rozpatrzone na następnym sejmie 18. Wspomniał, że do przeciągania się

sejmu przyczyniła się również sprawa posłów siedmiogrodzkich i tatar

skich 19 oraz spory wokół kwestii przysięgi hetmańskiej i kompetencji 

buław wielkich oraz polnych 20. Wreszcie 22 lipca donosił tryumfalnie, że 

dwa dni wcześniej po nocnych obradach o godz. 7ao sejm dobiegł szczęśli

wego końca, uchwalając komput 35 tys. wojska, częściowo na drodze uzu

pełnienia pozostających na służbie oddziałów, częściowo zaś przez zaciąg 

nowych; sejm miał także upoważnić króla do zwołania w razie potrzeby 

pospolitego ruszenia. Fragstein obiecał też swoim mocodawcom przesłać 

drukowane konstytucje tego sejmu, a na razie dołączył do relacji ich 

w miarę kompletny spis 21. 

Relacje Fragsteina - w przeciwieństwie np. do relacji rezydenta 

brandenburskiego Andrzeja Ade:·.;,oacha 22 - uzupełniły w paru sprawach 

1s Tenże do tegoż, Warszawa 119 VII 11'654, fdl. 34. O postawie dysydentów na tym
sejmie, zwłaszcza Stanisława Chrząetowskiego, pisze wiele M. W a j IS b I u m, Ex 

regestra arianismi {Reformacja w Polsce, R. IX-X, 19•37�1939, s. 17'1 i n.). 
19 Fragstein do Dietrichsteina, Warszawa 5 VII ,1654, fol. 38. Szerzej omawia tę

sprawę L. Ku b a 1 a, Wojna moskiewska r. 1654-1655, Warszawa-Kraków 1910, 
s. 152--'156.

20 Fragstein do Dietrichsteina, Warszawa 5 VII 1654, fol. 38, pisze, że na sejmie 
toczyła się dyskusja, ,,ob nemblichen die Fe1dherren wegen ihrer neyangenommenen 
officia ein Juramentum {weiln sie vorhin mi.t einem alss Senatores beladen) praesti
ren solłen, oder nicht, auch ob dieser, dehme die grosse Bulava, undt dehr, welchem 
die Feldt Bulava tibergeben, gleiche commando haben sollen". Wiadomość tę po
twierdza też A. S. R a d  z i wi ł ł, Memoriale, Oss., rkps H 7, fol. 204, jak i S. Te m
b e rs k i, Roczniki 1647-1656, wyd. W. Czermak, SRP, Kraków 1897, s. 276. Nie ma 
więc racji F. M i n c e r, O sprawie przysięgi hetmańskiej na pierwszym sejmie 

1654 V'· {O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w.. pod red. J. Gierowskiego, 
Warszawa u.965, s. 136), pisząc, że „na drugtm sejmie 1654 r. nie tylko nie przeprowa
dzono reformy urzędu hetmańskiego, a'le zatarto wszelkie ślady walki o nią". Walka 
bowiem - jak widzieliśmy - trwała i na następnym sejmie, ale zakończyła się 
klęską zwolenników reformy· urzędu hetmańS'kiego. 

21 Fragstein do Dietrichsteina, Warszawa 22 VII 1654, fol. 36; Puncta constitutio

num des Warschauischen Reichstages Anno 1654, fol. 26. Uchwały drugiego sejmu 
z 1654 r. omawiają dokładnie Ku b a 1 a, op. cit., s. 15'1-'152; J. W i m m e r, Wojsko 

polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 82; t e  n ż e, Wojsko i fi

nanse Rzeczypospolitej w czasie wojny ze Szwecją 1655-1660 {Wojna polsko-szwedzka 
1655-11660, pod red. J. Wimmera, Wal"6'Zawa 11'9713, s. 52�53). 

22 Por. UuA, t. VI, Berlin 1872, s. 69Q----(j91. 
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dość istotnie naszą dotychczasową wiedzę o drugim sejmie z 1654 r. 
Jeszcze więcej nowych danych przynoszą one do następnego sejmu nad
zwyczajnego, obradującego w Warszawie w dniach 19 V-20 VI 1655 r. 23 

Nic w tym zresztą dziwnego. Fragstein zdążył się już zadomowić w War
szawie, poznał lepiej stosunki polskie i nawiązał szereg kontaktów oso
bistych z różnymi osobistościami z dworu królewskiego i spoza niego. 
Mógł więc dokładniej informować Wiedeń o wydarzeniach polskich. Wi
dział też doskonale żałosne położenie państwa polskiego, rozbicie · społe
czeństwa szlacheckiego i jego nieufność wobec polityki Jana Kazimierza 24, 

słabość militarną Polski 2s, klęski ponoszone na wszystkich frontach z Ro
sją i Kozakami 26 oraz niebezpieczeństwo wybuchu wojny ze Szwecją 21. 

Był w pełni świadomy, jak wiele zależy od decyzji powziętych na zbliża
jącym się sejmie. Poświęcił mu więc sporo uwagi. 

Już 25 kwietnia i 15 maja rezydent cesarski donosił, że w związku 
z nadchodzącym sejmem rozpoczął si.ę napływ szlachty do Warszawy 2s. 
Następnie w obszernych relacjach poinformował cesarza i Dietrichsteina 

23 K o  n o p c z y  ń s k i, op. cit., s. 153.
24 W relacji Fragsteina do Dietrichsteina, War1Szawa 30 VIII 1654, fol. 22, czy

tamy: ,,Auss welchen dann allem [sytuacji na froncie polsko-rosyjskim i skłócenia 

wodzów litews'kich - J.L.] leichtlich zuerachten, dalS'S der bose Zuestandt dieses 

Konigreichs sich noch nicht endem wieli. Dessen vornehmbster Uhrsprung aber ist 

die grosse Diffidentz, welche nicht allein 1hr Mayt. den Konig von der Repuljlica 

gleichsamb separieret, sondern auch die Rempublicam selbsten in unterschiedliche 

factiones distrahieret. Das-s siehet mann aniezo augenscheinlich in Littau, darinnen 

das Vatterlandt mehr durch bose correspondentz des Ober -undt Untter-Feldtherrns, 

alss durch mange undt macht der Feinde allzue sehr schadHche wundern empfahet". 

Trudno o bardziej trafne spostrzeżenia. 
2s Problem ten na podstawie relacji Fragsteina do cesarza omawia szeroko

W a 1 e w  s k i, Historia wyzwolenia .... t. I, s. 46-48. Por. też relację rezydenta cesar

skiego do Dietrichsteina, Warszawa 4 X 1654, fol. 6, w której m. in. czytamy: ,,Undt 

ist annoch Augenscheinlich ein absonderlicher Gottlicher Beystandt bey diesem 

Konigreiche zueet"Sehen, indeme die Feinde miet solcher menge mercklicher Krie

gessmacht instruiret den geringsten, ia fast respective keinen wiederstandt sehende, 

so viel tage, wochen undt monath, miet so viel gelegenheitten unwiederrufflichen 

progress zue thun voriiber fliessen lassen", a także relację z 5 VI 1655, fol. 68: 

„In Littau so wohl auch in Ukraina fast ganz keine media defensionis sein, also 

dass sich zue verwundern ist, dass die Feinde diese occasion nicht besser in acht 

nehmen". 
20 Fragstein odnotował w swych relacjach wszystkie ważniejsze porażki wojsk 

koronnych i litewskich na froncie wschodnim od polowy 1654 r. 
21 Por. np. Fragstein do Dietrichsteina, Warszawa 6 IV 1655, fol 77. Jeszcze na 

początku lipca donosił on Dietrichsteinowi, że w Warszawie „zweiffelt man fast 

gantz nicht, dass die Schweden ihre biss dato herzusammengebrachte Kriegsmacht 

in Deutsch1and oder Niederlandt wenden werden" (tenże do tegoż, Warszawa 3 VII 

1655, fdl. 64). Złudzenia te już wkrótce miały s,ię srogo zemścić na naiwnych. 
2s Tenże do cesarza, Warszawa 25 IV i 15 V 1655, foi. 85' i 1111. 
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o rozpoczęciu w oznaczonym dniu sejmu, o szybkim i sprawnym wyborze

marszałka izby poselskiej, którym został sędzia ziemski brzesko-litewski

Jan Kazimierz Umiastowski 29, o zdecydowanej woli całej izby poselskiej

zakończenia obrad sejmowych w zwyczajnym dla sejmu ekstraordyna

ryjnego terminie dwuniedzielnym, zwłaszcza że miał się on zająć tylko

jedną sprawą - problemem obrony. Ten szybki postęp w załatwianiu 

wstępnych czynności sejmu został zahamowany przez część posłów litew

skich, którzy z powodu nieoczekiwanego przez opinię szlachecką poddania 

Smoleńska oskarżyli tamtejszego wojewodę Filipa Kazimierza Obuchowi

cza oraz jego „wspólników" o zdradę kraju (crimen perduellionis), żąda

jąc do czasu wyjaśnienia tej sprawy usunięcia go z senatu, a posłów smo

leńskich - z izby. Posłów zaraz wyrugowano, bo leżało to w mocy izby,

natomiast w sprawie Obuchowskiego król, poparty przez obecnych na 

sejmie senatorów, stawiał początkowo opór, wychodząc z założenia, że

żądanie izby poselskiej wymaga wpierw „dojrzałego rozważenia". Jednak

że po przybyciu na sejm prymasa Jędrzeja Leszczyńskiego (21 maja) Jan

Kazimierz uczynił zadość tym postulatom izby. Nie miał zresztą innego

wyjścia . Wyprawiona do niego deputacja poselska nie ukrywała wcale, że

posłowie dopóty nie przystąpią do ucałowania ręki królewskiej, a tym

samym do dalszych obrad, dopóki Obuchowicz nie zostanie usunięty z se
natu. Co więcej - wysunęła nowe żądanie, a mianowicie natychmiasto

wego postawienia wojewody smoleńskiego i jego „wspólników" przed sąd'

sejmowy. Król nie chciał na to przystać, ale pragnąc uspokoić wzburzoną

izbę, obiecał przez usta kanclerza Korycińskiego na zakończeniu propozy

cji od tronu, że w czasie sejmu będzie w senacie sądził nagromadzone

„causas fisci", w tym także wojewodę smoleńskiego 30. Obietnicy jednak

29 Ko n o p  c z y ń ski, op. cit., S. 15'3. 
ao Fragstein do cesarza, Warszawa 22 V 1655, fol. 102-103; tenże do Dietrich

steina, Wa=wa 22 V 1655, fol. 75-76. Ze sprawa Obuchowicza i jego „complices" 
była główną przeszkodą w przystąpieniu do obrad nad obroną, potwierdzają Te m
b e r  s k i, op. cit., s. 298; W. J. R u d  a w s  k i, Historia.rum Poloniae ab excessu via
dislai IV ad pacem Olivensem usque libri IX seu Annales regnante Joanne Casimiro 

Poloniarum Sveciaeque rege ab anno 1648 usque ad annum 1660, Varsoviae et Lipsiae 
1755, 6. 156, oraz W. Ko c h o ws k i, Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. 

Climacter secundus. Bella Sveticum, Transylvanicum, Moschoviticum, aliasque res 

gestas ab Anno 1655 ad Annum 1661 inclusive continens, Cracoviae 1688, s. 15. Po
dohnie pisze W i mme r, Wojsko i finanse ... , s. 61. Natomiast Ku b a 1 a, Wojna 

szwecka ... , s. 48, w oparciu o relacje rezydenta gdańskiego w Warszawie, streszczone 
przez R. D a m u s  a, Der erste nordische Krieg bis zur Schlacht bei Warschau. Aus 

Danzige1· Quellen (Zeit:schrift des Westpreusisischen Geschichtsvereins, H. XII, 1884, 
s. 22-23), podaje jeszcze inne tego przyczyny. Wspomniawszy krótko o wyrugowaniu
z senatu Obuchowicza, a z izby poselskiej posłów smoleńskich stwierdził, że dwór
zwlekał z podjęciem dalszych obrad, ponieważ czekał na przybycie prymasa, bez
którego nie chciał podjąć decyzji w sprawie tralctatów z carem, choć Rosjanie kon-
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nie dotrzymał, ale po kilku dniach osiągnięto kompromis. Posłowie przy

stali na rozpatrzenie sprawy Obuchowicza i „wspólników" na następnym 

sejmie, a król - na pozbawienie ich od zaraz głosu w senacie i w izbie 

poselskiej 31. Fragstein z prawdziwym żalem pisał, że omawiana sprawa 

zupełnie niepotrzebnie zabrała dwa cenne dni przeznaczone na obrady 

nad obroną. 

22 maja posłowie udali się „na górę", gdzie odbyła się ceremonia uca

łowania ręki królewskiej, a następnie kanclerz Koryciński wygłosił w imie

niu monarchy propozycję, w której wezwał gorąco obecnych do skoncen

trowania obrad tylko na sprawach obrony, wysunął w 6 punktach sugestie 

królewskie w tym zakresie i na zakończenie zaapelował do senatorów 

i posłów o zachowanie tak niezbędnej w ciężkiej sytuacji ojczyzny jed

ności 32
. 

Na żądanie posłów król rozdał wakanse po zmarłym 9 maja królewiczu 

Karolu Ferdynandzie, a mianowicie biskupstwo płockie otrzymał dotych

czasowy biskup chełmiński Jan Gembicki 33, a biskupstwo chełmińskie -

brat prymasa biskup kijowski Jan Leszczyński, nazwany przez Fragsteina 

„Germanus" 34. Wygotowano wreszcie odpowiedź senatorów polskich na 

list senatorów szwedzkich i wyprawiono z nią posłańca do Sztokholmu. 

Opracowano również instrukcję, z którą w najbliższym czasie miało wy

ruszyć poselstwo do Szwecji as. Fragstein donosił, że na czele poselstwa 

stanął wojewoda łęczycki Jan Leszczyński, któremu w tej misji miał też 

pomagać ambasador francuski Karol d'Avaugour. Zdaniem rezydenta ce

sarskiego chodziło o to. by skierować potęgę szwedzką przeciwko Rzeszy, 

a nie Polsce 36. 

centrowali siły i szykowali się do pochodu na Wilno. Rozgoryczyło to bardzo posłów 

litewskich. Jeden z nich miał wówczas złośliwie oświadczyć: ,,Cóż robić, trzeba cze

kać - moglibyśmy tymczasem napisać do cara, żeby także zaczekał i nie zabierał 
nam wszystkiego, aż nasz Serenissimus żyć przestanie". 

31 Fragstein do Dietrichsteina, Warszawa 30 V 1655, fol. 72.
32 Omawia ją szczegółowo w oparciu o relację Fragsteina W a l e  w s  k i, op. cit.,

s. 60. Por. też K u b  a I a, op. cit., s. 48.
33 Gembicki otrzymał to biskupstwo .,ea conditione, ut legationem Romanam ad

Summum Pontificem sumptibus propriis perficiat", Fragstein do cesarza, Warszawa 

5 VI 1655, fol. 105; tenże do Dielrichsteina, Warszawa 5 VI 1655, fol. 68. 
3� Według Fragsteina Leszczyński miał też otrzymać opactwo paradyskie (jak 

wyżej), gdy tymczasem według R u d a w s k i e g o, op. cit., s. 156, oddano je kancle
rzowi zmarłego Karola Ferdynanda Nieborowskiemu. 

35 Fragstein do Dietrichsteina, Warszawa 30 V 1655, fol. 72. Sprawę tę omawiają 

dokładnie K u b  a I a, op. cit., s. 38 i n., oraz W i m m e r, Wojsko i finanse ... , s. 61.
Tam też dalsza literatura. 

so .,Quam ob causam [chodzi o brak zgody Ferdynanda III na zaciąg dla króla 

2 regimentów w Niemczech - J.L.] etiam legatio nuper ad Suecos expedita procul 

dubio una cum legato Gallorum ibidem praesente, ut bellicus Suecorum apparatus in 

12 - Sobótka 1975, z. 2 
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Fragstein pisał z oburzeniem, że wbrew uroczystym deklaracjom z po
czątków sejmu sprawy obrony zeszły w obradach na plan dalszy, że sta
rym zwyczajem wypełniały je przede wszystkim „prywatne żądania", że 
celowali w tym innowiercy, domagający się spełnienia swoich postula
tów wyznaniowych 37, co zresztą - jak wspomniałem wyżej - obiecano 
im na poprzednim sejmie. Wreszcie 12 czerwca donosił, że lwia część 
punktów propozycji została już rozpatrzona, przy czym w związku z obro
ną większość posłów miała się domagać, by obok zwołania pospolitego 
ruszenia zaciągnięto także żołnierza łanowego oraz by „w tym niebezpiecz
nym stanie rzeczy" pociągnięto również duchownych do świadczeń na 
rzecz wojska. Nie omieszkał też poinformować swoich mocodawców o par
tykularnej sesji Litwinów w kościele Bernardynów ss, w której m. in. 
wzięli udział obaj hetmani litewscy - Janusz Radziwiłł i Wincenty Go
siewski. Miała ona według Fragsteina bardzo burzliwy przebieg. Gdy bo
wiem Radziwiłł zażądał zgody na poważne kwoty na wojsko, spotkał się 
ze zdecydowaną odmową, co więcej - został zaatakowany ostro z po
wodu kilku bliżej nieokreślonych „ekscesów". Sesja skończyła się zupeł
nym rozbiciem w obozie litewskim 30. 

Sporo miejsca w relacjach Fragsteina zajmuje opis gorszącego zajścia, 
jakie miało miejsce na wspólnym posiedzeniu izb'y poselskiej i senatu 
w obecności króla w dniu 12 czerwca. Nie wymieniając nazwisk, rezy
dent cesarski pisał, że pewien poseł rzucił się na innego i chciał go ciąć 

Germaniam divertatur, eo ferventius urgere c-0nabitur" (Fragstein d-0 cesarza, War
szawa '19 V·I 1655, fol. 106; tenże do Dietrichsteina, 19 VI 11'655, fol. 71). 

s1 ,, .. . die privata desideria, wieder anfangs geschehene prot�tation, sindt dem 
alten brauch nach diese tage nicht vergessen ... " (Fragstein do Dietrichsteina, War
szawa 5 VI ,11655, fol. 68; tenże do tegoż, Warszawa 1,2 VI 11655, fol. 66). O postawie 
i roli innowierców na omawianym sejmie por. W a j  s b l u  m, op. cit., s. 174 i n. 
O zaprzątaniu sejmu sprawami 'Prywatnymi pisze też rezydent brandenburski (Aders
bach do kurfirsta, Warszawa 20/30 V 1655, UuA, t. VI, s. 693). Zwrócił on również 
uwagę na antydysydenck.ie nastroje w Koronie i najwi�ksze niebezpieczeństwa, jakie 
tutaj czyhają na innowierców. Pisał o szykowanym przez jezuitów zamachu na życie 
Janusza Radziwiłła (tenże do tegoż, Warszawa 10 VI 1655, tamże, s. 698--699\ 

ss W edlug H. O 1 s z e w s k i  e g o, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-

1763. Prawo - Praktyka - Teoria - Programy, Poznań 1966, s. 276, przyp. 61, 
Litwini zbierali się w Warszawie ·na swojej sesji u jezuitów, natomiast u bernardy
nów Wielkopolanie. Jak widać, od tej reguły były WYjątk.i. 

39 Fragstein do Dietrichsteina, Warszawa 112 VI •1655, fol. 66. O niechętnym, 
a nawet wrogim stosunku duchowieństwa do świadczeń na obronę państwa donosił 
również poseł brandenburski (Jan Hoverbeck do kurfirsta, Warszawa 6 VI 16'55, 
UuA, t. VI, s. 695). Twierdził on np., że senatorowje duchowni wbrew uchwale 
sejmowej żadną· miarą nie chcieli przystać na wystawienie, jak szlachta, jednego 
pieszego z każdych 15 łanów gruntu w dobrach duchownych, przyzwalając jedynie 
na zaciągnięcie z mająt'ków duchownych łącznie ·1200 żołnierzy (tenże do tegoż, 
Warszawa 20 VI 1655, tamże, s. 700). 



Dwa sejmy z lat 1654----'1655 29'7 

szablą, a gdy się to nie udało, zelżył go słownie i uderzył w twarz 40_ 

Wiadomo, że tym krewkim posłem był młody Krasiński, a poszkodowanym 
dworzanin i sekretarz królewski Olbracht Adrian Lasocki 41. Krasińskiego 
zaraz schwytano, ale za wstawiennictwem stryja, wojewody płockiego Ja
na Kazimierza Krasińskiego, po kilku godzinach wypuszczono. Wyrokiem 
królewskim młodego Krasińskiego pozbawiono mandatu poselskiego, ska

zano na rok i 6 tygodni wieży, odebrano mu posiadane starostwo 42 i pra
wo do wyboru na posła w przyszłości. Podczas audiencji u króla Frag
stein - jak sam pisze - wyczuł, że Jan Kazimierz stoi po stronie Kra

sińskiego i że z czasem będzie się starał złagodzić nałożoną na niego karę 

oraz wyn�grodzić mu poniesione straty materialne 43. 

26 czerwca Fragstein donosił, że 20 tm. o godz. 3 nad ranem, po obra
dach trwających bez przerwy dwa dni i dwie noce, sejm dobiegł końca. 
Podał też krótkie streszczenie uchwalonych na nim konstytucji 44. Ponie
waż uchwały tego sejmu, zwłaszcza dotyczące obrony, zostały dokładnie 
omówione w literaturze 45, nie będę się·nimi zajmował. 

Omawiane sejmy z lat 1654-1655 zasługują na baczniejszą uwagę ze 

4
° Fragstein do cesarza, Warszawa 19 VI 1655, fol. 108; tenże do Dietrichsteina,

Warszawa 19 VI 165'5, fol. 71; Hoverbeck do kurfir&ta, Warszawa 3/1'3 VI ,1655, UuA, 
t. VII, Berlin 1877, s. 37•1; R u d a ws k i, op. cit., s. 11'5'7; T e  m b e r s k i, op. cit.,

s. 301; W a l e w ski, op. cit., s. 61; K ub ala, op. cit., s. 52; F. M i n c e r, Lasocki

Olbracht Adrian h. Dołęga (1631-1693) (PSB, t. XVI, •1971, s. 544).
41 M i  n c e r, op. cit., s. 544, uważa, że autorem .tego skandalu był syn wojewody 

płockiego Jana Kazimierza Krasińskiego - Jan Bonawentura. Twierdzenie to jest 
niesłuszne. J. B. Krasiński posłował po raz pierwszy na sejm dopiern w 1668 r. 
(J. A. Gi e r  o w s k i, Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmi

kowego Mazowsza, Wrocław 1948, tab. 3). Trudno przypuszczać, by mógł on już 

w 1655 r. być posłem. 2lmarl przecież dopiero w 1715 r. (A. P r  z y bo ś, Krasiński 

Jan Dobrogost (Bonawentura), PSB, t. XV, ,1970, s. 180----'182, nie wspomina, by był 
on w 1655 r .. posłem lub uczestnkzył w sejmie w charakterze arbitra). Ponadto 
Rudawski, na którym Mincer się oparł, nazywa WYraźnie wojewodę płockiego stry
jem (patruus), a nie ojcem młodego awanturnika (op. cit., s. 157). O którego z bra

tall'ków J. K. Krasińskiego tu chodziło, nie jestem na razie w stanie stwierdzić. 
42 K u b a 1 a, op. cit., s. 52, powołując się na Rudawskiego, nazywa młodego

Krasińskiego starostą nowotarskim. Tymczasem Rudawski nic takiego nie pisze. 

W rodzinie Krasińskich częste było posiadanie starostwa nowakorczyńskiego, a nie 

nowotarskiego. 
43 Por. przyp. 40. K u  b a 1 a, op. cit., s. 52, twierdzi, że młody Krasiński miał

także wystawić za karę swoim sumptem 100 dragonów i przyprowadzić ich do 
obozu. Wiadomość ta nie znajduje potwierdzenia w znanych mi źródłach. 

44 Frngstein do cesarza, Warszawa 119 VI 11165'5, Postscriptum, fol. 108; tenże do

tegoż, Warszawa 26 VI '11655, fol. ,11'1; Verzeichniss der vornehmbsten ConstLtutionum 
oder Reichs-Verfassungen, so bey Correctur verlesen worden, fol. ·1'112; Fragstein do 

Dietrkhsteina, Warszawa 26 VI 165'5, fol 59. 
4s K ub a[ a, op. cit., s. 50-51; W a 1 ew s ki, op. cit., s. '61-65; Wi m m e r, 

Wojsko polskie ... , s. 90-91; t e  n ż e, Wojsko i finanse ... , s. 61-62. 
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względu na wprowadzenie w nich tajności obrad. Dotyczy to zwłaszcza 
sejmu z 1655 r. Było to nowum, w tej postaci nie spotykane dotąd w prak
tyce sejmowej. Już od czasów jagiellońskich utarła się zasada, że w Pol
sce - w przeciwieństwie do systemów parlamentarnych w wielu innych 
państwach - obrady sejmowe są jawne. Tajność obrad - jak pisze 
K. Grzybowski - można było wówczas wprowadzić, ,,lecz tylko decyzją
królewską, a nie uchwalą sejmową" 46. Zasada jawności obrad sejmowych
utrzymała się również w okresie królów elekcyjnych. Jedyny wyją
tek - zdaniem H. Olszewskiego - stanowiły tzw. skrypty do archiwum,
przygotowywane przez senatorsko-poselskie deputacje wyłonione przez
sejm, a zawierające przede wszystkim „dokumentację przygotqwywanej
wojny, niektóre sprawy polityki zewnętrznej, dalej kwestie skarbowo-woj
skowe, a więc wysokość podatków, planowaną z tych podatków liczbę
żołnierza, jego rozlokowanie na leżach zimowych itp." Olszewski określa
te skrypty jako „namiastkę tajności obrad, niempe widzianą przez szlach-
tę i stosunkowo łatwą do rozszyfrowania przez zainteresowanych" 47• 

Życie raz po raz dostarczało dowodów na beztroski i lekceważący sto
sunek szlachty, a nawet urzędników państwowych do sprawy tajemnic 
państwowych. W swym wotum na sejmie 1637 r. prymas Jan Wężyk 
stwierdził, że „dla Boga i dla Polaków nie ma nic tajn_ego" 48

. Myśl tę
rozwinął wytrawny znawca wad ustroju Rzeczypospolitej Wawrzyniec Jan 
Rudawski, pisząc przy charakterystyce parlamentaryzmu polskiego: ,,Se
kretów u Polaków nie ma żadnych, a zamiary i sposoby rządzenia każde
mu wiadome. Prawa ich i ustawy, zwane konstytucjami, ja sam widziałem 
publicznie przedawa_ne w Paryżu, a słyszałem, że można je kupić nawet
w Carogrodzie. W tych konstytucjach wyliczone są siły publiczne państwa, 
zasoby, grożące niebezpieczeństwa, wypisana liczba żołnierza pod bronią, 
wspomnieni nieprzyjaciele i sprzymierzeńcy. Często się zdaq;a, że Pola
cy rozgłaszają nawet tajemnice domu królewskiego, zamiary sprzymie
rzeńców, hierarchiczny porządek wojskowy" 49. Wiadomo np., że po bitwie 
beresteckiej znaleziono w namiocie Bohdana Chmielnickiego dokładny dia
riusz sejmu koronacyjnego Jana Kazimierza so i że wódz ukraiński orien
tował się dokładnie w przebiegu następnego sejmu, w poruszanych na nim 
sprawach i wypowiedziach poszczególnych senatorów i posłów jeszcze 

·16 K. Grz y bowski, Teoria reprezentacji w PoLsce epoki Odrodzenia, War-

szawa 1959, s. 169. 

47 O 1 s z e w s k i, op. cit., s. 283-284. 
4s Cyt. za Cz ap 1 i ń ski m, op. cit., s. 70. 
49 Rud a wski, op. cit., s. 55. Cyt. za W. J. Rud a wskim, Historia Polska od

śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego, czyLi dzieje panowania Jana Kazi
mierza od 1648 do 1660 r., przełożył z łacińskiego, życiorysem i objaśnieniami uzu

pełnił W. Spasowicz, t. I, Petersburg i Mohylew 1855, s. 100. 
so Cz a p 1 i ń s ki. op. cit., s. 70. 
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w czasie jego trwania 51. O rozgłaszaniu tajemnic państwowych w Polsce 
donosił w czerwcu 1655 r. do Berlina wysłannik elektora Fryderyka Wil
helma do stanów wielkopolskich Kurtzbach-Zawacki. Pisał on m. in., że 
wyprawiony w sekretnej misji do kurfirsta sekretarz królewski Bartold 
Rautenfels 52 „opowiadał mieszczanom i studentom ... w Poznaniu o naj
tajniejszych sprawach" 53. Podobne przykłady można by mnożyć 54. 

Na dworze królewskim w czasie panowania Wazów zdawano sobie 
doskonale sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosła za sobą jawność obrad 
sejmowych i ujawnianie tajemnic państwowych, zwłaszcza w okresie za
grożenia zewnętrznego. Stąd pojawiły się projekty zaprowadzenia tajności 
obrad, najpełniejsze w dobie wojny pruskiej przed sejmem toruńskim 
z 1626 r. W instrukcji na sejmiki przedsejmowe Zygmunt III wysunął po
stulat zastosowania tajności obrad sejmowych nad sprawami bezpieczeń
stwa Rzeczypospolitej oraz zobowiązania posłów do złożenia przysięgi, że 
dochowają tajemnicy powziętych w tym zakresie postanowień. Postulat 
ten znalazł poparcie senatorów, zwłaszcza prymasa Wężyka, a także zna
cznej części sejmików. Już jednak w propozycji od tronu wygłoszonej 
przez kanclerza w. kor. Wacława Leszczyńskiego była mowa o tajności 
obrad deputacji, którą sejm powoła do rozpatrzenia spraw związanych 
z obroną, oraz zaprzysiężenia jej członków. Projekt ten poparli prawie 
wszyscy senatorowie. Co więcej - chcieli oni objąć taką formą obrad 
szereg innych kwestii. Ostatecznie za sprawą marszałka poselskiego po
wołano komisję do spraw obrony, która miała obradować w obecności se
natu i izby poselskiej, ale bez udziału króla i arbitrów. Członkowie komi
sji nie mieli też składać przysięgi 55

. Tak więc pierwotny projekt był 
dwukrotnie radykalnie modyfikowany, a jego ostrze tępione. Sama zasa
da tajności obrad, nawet ograniczona tylko do określonych spraw, nie zo
stała zrealizowana. 

· Z kolei na sejmie warszawskim 1649/1650 r. z inicjatywy króla i kan
clerza Jerzego Ossolińskiego zastosowano inną metodę zapewnienia taj
ności obrad nad kwestią ratyfikacji układów zborowskich i obronności 
państwa, a mianowicie powołano tzw. tajną radę, przez którą rozumiano 
wspólne obrady izby poselskiej i senatu z udziałem króla. Wszelkim oso
bom postronnym zabroniono na nie wstępu. Obok posiedzeń tajnej rady 
odbywały się normalne sesje w izbach, poświęcone pozostałym materiom 
sejmowym 56. W czasach Jana Kazimierza upowszechniła się znana i prak-

51 L. Częśc i k, Sejm warszawski z 1649 r., maszyno pis rozpr awy doktornkiej. 
52 O m isj i tej por. K u b  a 1 a, op. cit., s. 53-54.
53 K urtzbach-Zawacki do kurfirst a, Poznań 8/18 VI 1655 , UuA, t. VII, s. 373.
54 Pod aje je O 1 sze ws ki, op. cit., s. 280 i przyp. 86.
55 J. Se r edy ka, Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław-W arszawa-Kr aków

1!}66, s. 30-32, 39, 65, 87-88 i 100-101. . 
;;G Cz ę ś c i k, op. cit. 
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tykowana JUZ wczesmeJ instytucja kolokwiów izby poselskiej z senatem. 

W zasadzie nie uczestniczył w nich król już choćby z uwagi na cele, jakie 

przyświecały tym kolokwiom 57• Od tej reguły istniał:y jednak wyjątki ss.

Do kolokwiów nie dopuszczano również arbitrów. 

Od czasu do czasu pojawiały się też projekty, by obrady izby poselskiej 

odbywały się bez udziału arbitrów 59. Chodziło o to, by zapobiec niepo

rządkom na sali obrad i zbyt szybkiemu rozchodzeniu się wiadomości o ich

przedmiocie. Projekty te próbowano też wprowadzać w· życie, zwłaszcza 

w okresie zagrożenia państwa od zewnątrz. Usuwano wówczas - z więk

szym lub mniejszym powodzeniem 60 - arbitrów z izby, a na posłów na

kładano obowiązek bezwzględnej dyskrecji w sprawie przedmiotu i wyni

ków obrad 61. Tak było też na interesujących nas sejmach z lat 1654-

1655. 

I tak pisząc o drugim sejmie z 1654 r. Fragstein skarżył się, że ma po

ważne trudności z zasięganiem wiadomości o podejmowanych na nim de

cyzjach, ponieważ nie dopuszcza się nikogo postronnego do sali wspólnych 

obrad senatu z izbą poselską 62. Jeszcze większe kłopoty miał on z rela

cjonowaniem przebiegu sejmu z 1655 r. Już L. Kubala stwierdził, że na 

wniosek prymasa· jeszcze przed rozpoczęciem wotów senatorskich przy

jęto na tym sejmie zasadę tajności obrad nad sprawami obrony, tak by 

podjęte w tym zakresie decyzje nie dostały się do wiadomości nieprzyja
ciela. Według niego miano nad nimi debatować na kolokwiach senatu 

z izbą poselską bez udziału arbitrów 63. Więcej światła na zastosowaną 

tutaj tajność obrad rzuca J. Wimmer. Na podstawie jedynego diariusza 

omawianego sejmu znajdującego się w Gdańsku stwierdza on, że sporo 

czasu na nim zajęło uzgadnianie „formuły przysięgi o zachowaniu taje

mnicy obrad" i dalej, że „dyskusja nad sprawami obrony toczyła się głów-

57 O l s z e w s ki, op. cit., s. 288-291; Cz apliński, op. cit., s. 101; S e  r e

d y  k a, op. cit., s. 101. Por. też recenzję Czaplińskiego cytowanej pracy Olszewskiego, 

CPH, t. XIX, '196,7, z. 2, s. 177. Poglądy Czaplińskiego i 01sze=kiego różnią się 

dość znacznie, gdy chod zi o cele, dla których zwoływano kolokwia. 

58 Na zerwanym sejmie z '1652 r. kdlokwium odbywało się w obecności króla 

(por. Cz ap 1 ińs k i, Dwa sejmy ... , s. 107�1'12). 
59 S. O ch m a n  n, Sejmy z iat 1615-1616, Wrocław 1970, s. 143; Cz ap 1 i ń

s k i, op. cit., s. 70. 
60 Jak wyglądało usuwanie arbi,trów na sejmie Hi66 r., pisze J. Chr. Pas e k,

Pamiętniki, wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Czap1ińS!ki, B. N., ser. I, nr 62, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 11968, s. 360-361. W charakterze arbitra uczestniczył

on w tym sejmie. 
61 Cz ap 1 i ń sk i, Dwa sejmy ... , s. 70.
62 Fragstein pisał do Dietrichsteina, Warszawa 11'9 VII 1654, fol. 34, że nie wie,

jak.ie środki obronne obmyślił sejm, ,,alldieweiln sie biess dato niemanden ausser

halb der Senatoren undt landitbothen in die Senator Stuben eingelassen". 
63 K u b a 1 a, op. cit., G. 48. 
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nie w izbie senatorskiej i ponieważ była tajna, nie znamy właściwie jej 
przebiegu" 64. Z powyższych stwierdzeń Kubali i Wimmera można wy
ciągnąć wniosek, że na sejmie w 1655 r. po raz pierwszy w dziejach-par
larpentaryzmu polskiego zrealizowano wysunięty jeszcze w 1626 r. postu
lat składania przysięgi na dochowanie tajemnicy obrad i że zasada ich 
tajności obowiązywała tylko na kolokwiach senatu i izby poselskiej. 

Spostrzeżenia Kubali i Wimmera potwierdzają w pełni -zródła współ
czesne, nie wykorzystywane przez nich 65, w tym również relacje Frag
steina. Nie wspominają one jedynie o przysiędze składanej przez posłów. 
W świetle relacji rezydenta cesarskiego nie ulega też najmniejszej wąt
pliwości, że zasadą tajności objęte były także 9brady w samej izbie po
selskiej. Choć w związku z jej wprowadzeniem Fragstein miał poważne 
trudności ze zdobywaniem wiadomości z sali obrad, nie potępiał jej wcale, 
odwrotnie - życzył Rzeczypospolitej, by tajne obrady były bardziej owoc
ne ;niż jawne 66. Inna rzecz, że mimo złożenia przez posłów przysięgi z do
chowaniem tajemnic tego sejmu nie było najlepiej. Świadczą o tym nie 
tylko relacje Fragsteina, ale i wysłanników brandenburskich 67. Obok 
zwyczajnych plotek i mało istotnych wiadomości znajdujemy w nich rów
nież wzmianki o ściśle tajnych decyzjach w sprawach obronności kraju. 

Konsekwentna realizacja na przyszłych sejmach wprowadzonej zwła
szcza na sejmie z 1655 r. zasady tajności obrad oraz zaprzyąięgania posłów 
na dochowanie tajemnic sejmowych przyczyniłaby się niewątpliwie do 
usunięcia jednej z licznych wad parlamentu polskiego. Tak się jednak 
nie stało. Wprawdzie w tym m. in. kierunku szły pomysły naprawy ustro
ju politycznego Rzeczypospolitej z lat 1658-1659, ale nie weszły one 
w życie 68

. Wszystko więc pozostało po staremu aż do czasów stanisławow
skich, coraz bardziej wynaturzając się i karlejąc. 

64 W i m m e r, Wojsko i finanse ... , s. 61. 
65 Np. w Theatrum Europaeum, t. VII, s. 770, czytamy: ,,Bey jetzt angeme1dtem 

Reichstag [z 1655 r. - J.L.J wurde dermassen in geheim consultiret, dass niernand 
das geringste von den gefilhrten consiliiJS erfahren kunte". 

66 Frag6tein pisał do Dietrichsteina, Warszawa 30 V 1655, fol. 73: ,,dieses [za
przątanie izby privatis desideriis - J.L.] i.st nichts destoweniger etwas extraordi
naire, dass mann keinen, vornehmblich aber Aussl•ander, in die Landtbothen Stue
ben ausserhalb der Landtbothen einlassen wiel, werden also die Sachen etwas ge
heimber alss zuevorhin gehałten ... zue wintschen were es.s, dass die consi'1ia nova 
secreta fruchtbahrlicher aHs die gewohnliche pub1ica sich erzei�ten", a w relacji 
z 12 czerwca (tamże, fol. 66): ,,den Verlauff eines iedwedern Tages gri.ind.lichen zue 
beschreiben· ist aniezo nicht recht moglich aHdiweil!len mann iezunder wieder den 
vorigen brauch a!l.les secretissime tractiret..." 

67 Por. UuA, t. VI, t. 689-700; t. VII, s. 3711-372. 
68 W.Cz ap 1 i ń s 'ki, Próby reform państwa w czasie najazdu szwedzkiego, Pol

ska w okresie dn1giej wojny północnej 1655-1660, t. I, Warszawa 1'957, s. 311 i n.; 
O l s z e w  s k i, op. cit., s. 281 i przyp. 88. 
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DIB LETZTEN BEIDEN SEJMS VOR DER SCHWEDISCHEN „SINTFLUT" 

IN DEN AUGEN EINES KAISERLICHEN DIPLOMATEN 

In den Jahren 1654---1658 (mit langeren Unterbrechungen) bekileidete den Posten 
des kaiserlichen Geschaftstrii.ger am polnischen Hofe der Schlesier Johann Christoph 
von Fragstein. Von seinem Aufenthalt in Polen sind Relationen erhalten gebtlieben. 
die an den Kai,ser und kaiserliche Dignitare gerichtet waren und eine Fundgrube 
von Informationen liber die inneren Verhii.ltnisse und die· Aussenpolitik Polens in 
diesen sttirmischen Zeiten sind. Recht viel Plai-z nehmen in Fragsteins Berkhten 
Informationen liber die beiden letzten Sejms vor der schwedischen Invasion im Jahre 
1655 (9.Juni---20.Juli 1654 und Hl.Mai---20.Juni 1655) ein. In den meisten Fii.llen 
handelt es \Sich um Angaben, die un,ser Wissen liber cliese Sejms betrii.chflich er
weitern. So erfahren wir z.B., dass wii.hrend des zweiten Sejms im Jahre 1654 -
entgegen den Behauptungen der Literatur --- die Frage der Kompetenzen der Het
mane und deren Eideslei,stung weiterhin aktuell war; ferner wird liber partikulii.re 
Beratungen der Litauer wii.hrend des Sejms im Jahre 11655 berichtet, usw. Vor allem 
aber bestii.tigt Fragstein die Tatsache, dass wii.hrend der beiden Sejms die Geheim
haltung der Beratungen eingeftihrt wurde, eine dem polnischen Parlamentarismus 
bis dahin unbekannte Praxis. 




