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ŁUCJA CZĘSCIK (WROCŁAW) 

DZIALALNOśC KOMISJI LUBELSKIEJ W MARCU 1650 R. 

Jednym z głównych zadań przedstawionych do rozwiązania sejmowi 

warszawskiemu na przełomie 1649/50 r. było uregulowanie całokształtu 

spraw wojskowych, tktóre nawarstwiły się od początku powstania na 

Ukrainie i wymagały radykalnego rozwiązania po zawarciu pokoju zbo

rowskiego 1. Należało przede wszystkim zapłacić wojsku, które w większej 

części pozostawało w „borgowej służbie" począwszy od czerwca 1647 r., 

ikiedy dokonano ostatniej generalnej płacy wojsku kwarcianemu, do koń

ca 1649 r. 2 Nie tylko konieczność zdobycia potrzebnych pieniędzy, lecz 

także ustalenie rzeczywistej liczby wojska, tktóremu należała się zaplata, 

urastały do trudnych problemów. Alarmujące ,były także głosy dociera

jące do obradujących stanów o gwałtach, nadużyciach, grabieżach, jakich 

dopuszczało się niepłatne wojsko. Obawę dworu ·budził również wpływ, 
jaki wywierali na wojsko główni reprezentanci opozycji, szczególnie zaś 

nieobecny w początkowej fazie sejmu w Warszawie Jeremi Wiśniowiecki. 
Powaga sytuacji wymagała pośpiechu w działaniu. Rozumiejąc to dwór 

doprowadził do szybkiego utworzenia komisji wojskowej spośród człon

ków senatu i izby poselskiej 3
• Miała ona natychmiast przystąpić do usta

lania stanu liczbowego zaciągów, wyjaśnienia i osądzenia nadużyć popeł

nionych przez dowódców, rozwiązania niepotrzebnych oddziałów. Posu

nięcie to wywołało zastrzeżenia niektórych posłów, wątpiących, by wojsko 

zechciało poddać się inkwizycji, kiedy ·brakowało realnej możliwości za

pla ty zaległych żołdów. Wybrana w kole generalnym we Lwowie dele

gacja wojskowa, która przybyła do Warszawy 14 XII 1650 r., potwierdziła 

1 Problem ten został omówiony szczegółowo w rozprawie doktorskiej Ł. C z  ę
ś c i  •k, Sejm warszawski z 1649 ·roku, mpis. 

2 Wskutek przedłużenia się obrad sejmowych dług wojskowy objął także <pierw

szy kwartał 1650 r. 
s Skład komisji: z senatu - Andrzej Leszczyński, ,podkanclerzy koronny; 

S. Myszkowsls:i, wojewoda sandomierski; S. Kobierzycki, kasztelan gdański; z izby

poselskiej - A. Zaleski, referendarz koronny; H. Radziejowski, starosta łomżyński;

S. Schlichting, sędzia wschowski; S. Szczucki, sędzia sandomierski; F. Dubrawski,

,podkomorzy przemyski; S. Chrząstowski, ,podsędek krakowski; A. Sielski, podstoli
poznański; S. Koryciński, starosta oświęcimski. WAP Gd., rkps 300/29/133, f. 243.
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te wątpliwości i potępiła projekt komisji wojskowej działającej w toku 
sejmu, jako godzący w dawne zwyczaje. Żądała ona, aby komisja, w któ
rej skład weszliby też przedstawiciele wojska, rozpoczęła dopiero prace po 
sejmie, kiedy będą pieniądze z uchwalonych podatków na zapłatę długu. 
Nacis'k wojskowych zmusił sejm do zmiany powziętego już postanowienia, 
anulowania mocą konstytucji utworzonej już komisji 4 i powołania innej 
do życia mimo protestów posłów przeciw wpływom wojska na ustawy, 
gdyż ich zdaniem równało się to powstaniu czwartego stanu sejmowego. 
W zmienionym składzie znaleźli się dw.aj przedstawiciele armii s. 

Poza bezwzględnym żądaniem zapłaty żołdów delegaci wojskowi 
przedstawili sejmowi cały szereg postulatów do spełnienia 6. Domagali 
się nadzwyczajnych darowizn dla wojska zbaraskiego i innych jednostek 
jako na�ody za ciężkie trudy, na pokrycie poniesionych strat oraz na 
uzupełnienie ekwipun:ku. Żądali skasowania wyroków sądowych, jakie 
mogły być wydane na żołnierzy od początku wojny do momentu wypłaty 
żołdów, wykupienia uwięzionych hetmanów, wypłaty żołdu żołnierzom 
w niewoli od pogromu pod Korsuniem oraz właściwego wynagrodzenia 
głównych dowódców wojskowych, wysuwając na plan pierwszy Wiśnio
wieckiego. 

Uwzględniwszy presję wojska król musi.al oddać 'buławę Wiśniowiec
kiemu wraz z bogatym starostwem przemyskim, sejm zaś zapewnił środki 
finansowe na zapłatę długu. Nie ustosunkowano się natomiast do niektó
rych postulatów armii lub rozwiązano je tylko połowicznie. Niedopraco
wane ustawy zawierały wiele niedomówień i wątpliwości, a nawet sprze
czności. Nie wyjaśniono, czy należy się żołd żołnierzom w niewoli, wojsku 
zbaraskiemu zaś przyznano z wielkimi oporami tylko 3 ,,da,rowne ćwier
ci", choć domagało się 4. Sejm nie wypowiedział się także w sprawie 
,,kasacji kondemnat", lecz zalecił komisarzom wojskowym ddkładne zba
danie i ukaranie nadużyć dowódców oraz „ekscesy i egzorbitancyje żoł
nierskie, wszelakie krzywdy i szkody" 7

• Nadawał w tym celu sądowi 
komisarskiemu moc Trybunału Koronnego. Jednocześnie, po wprowadze
niu nowych zasad zaprowiant,owania żołnierzy w okresie zimowym, 
uchwalił surową konstytucję przewidującą karę śmierci za nadużycia 
w wyciąganiu tzw. stacji 8

• 

Uchwalone konstytucje i obietnica zapłaty nie mogły usatysfakcjo
nować wojska przymierającego głodem. Rozchodziły się mas0wo pogłoski 

4 Vol. leg., t. IV, s. 128. 

s Z senatu weszli: J. Wiśniowiecki, wojewoda ruski; S. Lanckoroński, wojewoda 

bracławski; S. Witowski, kasztelan sandomierski; Zbigniew Gorayski, kasztelan 

chełmski. Z izby poselskiej weszło 21 osób. Vol. leg., t. IV, s. 1128. 

6 Instrukcja posłom wojskowym dana na sejm zaciągów koronnych, BUWr., 

rkps Steinwehr III, f. 407 (cyt. dalej: Steinwehr III). 

1 Vol. leg., t. IV, s. 1128. 

s Tamże. 
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o narastającej gll'oźbie konfederacji 9
. Natychmiast po zakończeniu sejmu

król wystooował do armii list z oficjalną odpowiedzią na jej postulaty.
Informował ją o swoich sejmowych trudach i staraniach w obronie inte
resów wojska. Zapewniał żołnierzy, że dołoży wszelkich starań, by za
spokoić, ,,czego zaś ad desideria ich niedostawa" 10, zalecając im tymcza
sem spokój i cierpliwość do chwili zehll'ania się komisji. Równało się to
obietnicy uzupełnienia, a nawet skorygowania postanowień sejmowych.

Komisja wojskowa 11 winna była z założenia spełniać rolę organu 
wykonawczego sejmu, polegającą 11a wcieleniu w życie postanowień woj
skowych zawartych w tajnych skrypta<:h do archiwum i w Volumina

legum 12, starać się o to, ,,aby każdy [żołnierz - Ł. C.] w zasługach swo
ich wziął ukontentowanie", jak to zwięźle określił król 13. Zanosiło się 
tymczasem na to, że będzie ona niejako kontynuowała pracę sejmu w po
rozumieniu z królem i senatem. 

Przebiegiem prac komisji lubelskiej zajął się wcześniej W. Tomkie
wicz 14, rozważając jednak zagadnienie przede wszystkim z punktu wi
dzenia wyidealizowanej przez siebie działalności Jeremiego Wiśniowiec
kiego. Niektóre jego ustalenia .straciły obecnie nieco na ścisłości. Trudno 
się bowiem zgodzić z tym, że głównym powodem trudności prac komisji 
było żądanie zaległego żołdu przez wojsko, komisarze bowiem dyspono
wali już potrzebnymi pienięd�mi 15. Przyczyną trudności były, omówione 
wyżej, nie spełnione żądania wojska oraz pretensje dowódców nie usa
tysfakcjonowanych przez króla, w pierwszym rzędzie Aleksandra Koniec
polskiego, chorążego koronnego, oraz Samuela Kalinowskiego, oboźnego 
wojskowego, syna uwięzionego hctm,ma polnego 10, który domagał się 
środków na uwolnienie ojca z niewoli tatarskiej 17

• 

9 List S. Prażmowskiego do Lwa Sapiehy, 19 I 1650 r., BN, BOZ, rkps 1217, 

s. 184 (cyt. dalej: List Prażmowskiego); A. K e r s t e n, Stefan Czarniecki, War
szawa 1963, s. 145-146; J. W i m m e r, Organizacja wojska polskiego w drugiej po
łowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 63. 

10 Respons Panom Posłom Wojska na sejm anni 1649 posłanem dany imieniem 
JKMci przez P. Kanclerza Wiel. Kor. Ossolińskiego, WAP Gd. rk!ps 300/29/133, f. 445. 

JJ H. O l s  z e  w s k i, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763, Poznań 
1966, s. 294 i n. Omawiając zagadnienie komisji sejmowych autor nie wspomniał 
o komisjach wojskowych.

12 Natomiast komisje działające w toku sejmu .powoływano „z myślą ulżenia
pracy izbie poselskiej", O 1 s z e w s k i, op. cit., s. 294. 

1a Kopia listu JKM do IchMM PP Komisarzów lubelskich, 7 IV 11650 r., Stein
wehr III, s. 416 (cyt. dalej: Kopia listu JKM ... ). 

1' W. To m k i e w i c z, Jeremi Wi§niowiecki, Warszawa J.933, s. 348-351. 
is Sejm przeznaczył na to poważne sumy. Były to: wpływy z koekwacji podat

ków oszacowane na ok. 1 mln zł oraz nowe podatki w wysokości 20 poborów, patrz 
Vol. leg., t. IV, s. 136. Podajemy niżej sumy wydatkowane <przez komisję. 

10 List S. Prażmowskiego ... 
17 Sejm nie przeznaczył na to pieniędzy. Duchowieństwo dało jedynie 120 OOO zł 

na wykup Mikołaja Potockiego, hetmana wielkiego koronnego. 
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Należy zgodzić się z Tomkiewiczem, że rola Wiśniowieckiego była 
trudna, zarówno jako hetmana koronnego, jak i członka komisji wojsko
wej. Wojsko, które udzieliło księciu poważnego poparcia na sejmie, do
magało się teraz rewanżu, prosiło „Kscia Jmci wojewodę ruskiego, aby 
raczył wojsku patrocinaire i bonum wojska wszystkiego promovere" 1s.
Z drugiej zaś strony król zaklinał Wiśniowieckiego, by jako „przedni 
senator: koronny" zapobiegał złu, jakie wynika z tego, ,,że wielu takich 
w wojsku naszym znajduje się, którzy nie kontentując się łaską naszą 
i chęcią stanów koronnych, zapomniawszy swej przeciwko ojczyźnie po
winności, o szkodliwych związkach i konfederacjach zamyśliwają" 19. 

Komisja rozpoczęła swoją działalność w wyznaczonym terminie 5 III 
1650 r. pod przewodnictwem Stanisława Witowskiego, kasztelana sando
mierskiego 20. Pierwsza jej czynność, polegająca na zaprzysiężeniu sądu 
komisarskiego 21, rozgniewała przedstawicieli wojska, którzy odmawiali 
przystąpienia do sądów i wypłaty żołdów przed spełnieniem listy żądań 
armii przedstawionej komisarzom 22

• Wobec przedłużającego się oporu 
wojskowych, ignorujących urzędującą komisję, komisarze podjęli nie
oficjalne, niejako zakulisowe zabiegi, zmierzające do pozyskania przy
wódców drogą przekupstwa, 'krusząc stopniowo ich opór na biesiadach 
i ucztach. Przyniosło to dobre 1rezultaty i pomimo że koło rycerskie za
strzegło na początku komisji w oficjalnym dokumencie, aby „żaden 
z wojskowych pod winą sta talarów jeść obiadu ani wieczerzy nie ważył 
się u panów komisarzów" 23, 14 grudnia członkowie :komisji naradzali się 
z dowódcami wojskowymi po różnych gospodach. Na obiedzie zaś u Wiś
niowieckiego ustalono ostatecznie zasady prac sądu komisarskiego 24. 

Żądania wojska i targi z dowódcami zmuszały komisję do poirozumie
wania się z dworem . Korespondencję prowadził główny rzecznik króla 
w Lublinie podskarbi Bogusław Leszczyński, obdarzony całkowitym za
ufaniem kół dworskich. Działalność Leszczyńskiego jako szafarza „brzę
czących argumentów" okazała się bardzo skuteczna 25_ Jednocześnie obec
ność „mojego wielkiego podska:ribiego", jak określał go Jerzy Ossoliński, 

is Punkta od konfederatów wojska koronnego. {w Lublinie ipodane d. 5 martii 
1650), rkps BCz., 1657, s. 131. Toż samo: Księga pamiętnicza Michałowskiego, t. II, 
Kraków 1864, s. 534-527, pod mylną datą 1 I 1650 r. 

19 List króla do ks. p. wojewody ruskiego, b.d.d. [IV?] 1650 r., Dokumienty ob

oswoboditielnoj wojnie ukraińskogo naroda, Kijów 1954, s. 335. 
20 Diariusz komisyjej na zapłatę korsuńskim i zbaraskim żołnierzom, którzy 

barziej do konfederacyi niż do pieniędzy brania skłonieli się, BN, rkps akc. 5764, 
s. 294 (cyt. dalej: Diariusz ... ).

21 Ordinatio judiciorum Commissionalium Lubliniensis, Steinwehr III, s. 416.
22 Punkta od wojska koronnego IchMM PP Deputatom lu1belsk'im ,podane d. 5 

martii anno 11650, Steinwehr III, s. 416 {cyt. dalej: Punk ta od wojska ... ). 
23 Diariusz ... 
24 Tamże. 
25 Memoriale A. S. Radziwiłła, Oss., rkps 117, 1 III 1650 (cyt. dalej: Memo

riale ... ). 
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u boku komisarzy 26 pozwalała kanclerzowi w imieniu dworu spokojnie 
przypominać tym ostatnim, że posiadają „absoluta facultas concludi 

z wojskiem pro fide et prudentia vestra" 27. 

Dwór pragnął za wszelką cenę zakończenia prac komisji przed 1 IV 
1650 r. Rozpoczęcie bowiem nowego kwartału służby wojska oznaczałoby, 
jak słusznie pisał kanclerz, zupełną ruinę Rzeczypospolitej i „więcej by 
to daleko kosztowało niż te wszystkie kontentacyje tak komisarskie, jako 
i regimentarzów i deputatów wojskowych" 28

• Ossoliński wyrażał w ten 
sposób placet króla i senatu na „kontentacyje" 29• Giętkie stanowisko 
dworu w tej sprawie znalazło później odbicie w oficjalnym :rozliczeniu 
komisji, gdzie czytamy: ,,Na pewne donatywy różnych ich Mściów pp. 
wojskowych co przedniejszych, którzy związek konfederacyjej industria 
sua rozerwali, ex senatu concessu praesentis Commissionis przez JMci 
Pana Podskarbiego Koronnego iuxta qualitatem personae tacite wyda
nych fl. 28 900" so. 

Przyjrzyjmy się z kolei poszczególnym żądaniom wojska i sposobom 
ich rozstrzygnięcia. Domagając się pieniędzy na uwolnienie hetmana Ka
linowskiego wojskowi zarzucali królowi brak słowności, gdyż zapewniał 
on delegatów na sejm „ledwie nie iuratis verbis", że przeznaczy hetma
nowi pierwszy wakans, a teraz nie zważając na daną obietnicę rozdaje 
wakanse mniej zasłużonym. Obecnie nie tylko bezwzględnie żądali wy
jednania „przywileju z okienkiem", lecz także 50 OOO zł na wykup het
mana polnego z więzienia 31

• Komisja przeznaczyła na ten cel 40 OOO zł, 
do których Wiśniowiecki dodał z własnej szkatuły 10 OOO zł. Żądany zaś 
przywilej komisarze obiecali dostarczyć za 10 dni, co udało im się speł
nić, zdaniem A. S. Radziwiłła wbrew wszelkim prawom 32.

W drugim punkcie wojsko ujmowało się za Aleksandrem Koniecpol
skim, chorążym ko:ronnym, który pomimo ciężkiej i wiernej służby oraz 
utraty dóbr na U:krainie nie otrzymał od króla żadnej nagrody. Żądano 
zatem dla chorążego przywileju in blanco na drugi wakans. Kiedy w od
powiedzi komisarze przypomnieli, że k1ról wyasygnował już 20 OOO zł 
rocznej pensji Koniecpolskiemu, wojskowi stwierdzili, że „ta pensja do
roczna konferowana JMci Chorążemu Koronnemu za Czehrin, sine qua 

2s Bogusław Leszczyński nie był oficjalnym członkiem komisji. 
27 List IMci P. Kanclerza Koronnego do IMci P. Podskarbiego Koronnego na 

Komisyją Lubelską ex senatus consulto, Steinwehr III, f. 418. 
2s Tamże. 
20 Tamże. 
so AGAD, ASW, Oddz. 86, nr 31, s. 41. 
ai Punkta od wojska ... ; suma 300 OOO zł, o której pisze T o m k i  e w i c z, op. cit.,

s. 349, miała być przeznaczona na wykup wszystkich żołnierzy znajdujących się
jeszcze w niewoli, a nie samego Kalinowsk,i.ego.

32 Deklaracyja IchMM PP Komisarzów na punkta od wojska podane, Steinwehr 
III, s. 418 (cyt. dalej: Deklaracyja ... ). Memoriale ... , 21 III 1650 r. 
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conditione approbatio punctorum stanąć nie mogla" 33
. Wskazywałoby ·to, 

że Koniecpolski zdecydowanie sprzeciwił się zatwierdzeniu paktów zbo
rowskich, za co król cofnął obietnicę pensji, chyba tym śmielej, że cho
rąży nie mógł liczyć na poparcie swego dawnego antagonisty Wiśniowiec
kiego 34

• Komisarze musieli 'brać pod uwagę jednak ogólne nastroje woj
ska, obiecali więc i dostarczyli przywilej w ten sam sposób, jak dla Kali
nowskiego 35

• 

W odpowiedzi na następne żądanie komisja stwierdziła, że przyznanie 
normalnego żołdu przebywającym w niewoli żołnierzom do chwili ich 
uwolnienia, jak domagali się wojskowi, oznaczałoby „novum exemplum 
wnosić, żeby po nieszczęśliwej ekspedycyjej miały dalsze w więzieniu 
-będącym żołnierzom ćwierci żołdowe currere" 36

. Początkowo komisarze
zgadzali się jedynie na wypłącenie zryczałtowanej sumy 60 OOO zł do
podziału, którą musieli jednak później podwyższyć do 86 OOO zł 37. Naj
szybciej komisja ustąpiła _odnośnie d-0 czwartej „darownej ćwierci" dla
wojska zbaraskiego, uzasadniając swoją ustępliwość tym, że „non per
extorsionem, ale fraterne" postępują przedstawiciele zbarażczyków w sto
sunku do komisarzy 38

. Z kolei zaś na żądanie „darownej ćwierci" dla
wojska zborowskiego komisarze odpowiedzieli, że koszty zaciągu pry
watnych oddziałów, jakie towaTzyszyły królowi pod Zborowem, podaro
wane zostały na sejmie Rzeczypospolitej przez inicjatorów tych zaciągów,
'którzy zatem wzięli na siebie wszystkie roszczenia tego wojska. Jeśli
jednak pod Zborowem znalazły się także inne oddziały, to zamiast na
grody ich dowódcy winni być sądzeni za nieściągnięcie w porę swoich
sił do Zbaraża. Gdyby bowiem skoncentrowano w porę w tym mieście
całe uchwalone na koronacji wojsko, w liczbie 20 OOO żołnierzy, nie do
szłoby do tak ciężkiego oblężenia 39. Aczkolwiek przedstawiciele wojska
podzielali ten pogląd, to jednak wymusili żołdy dla żołnierzy zaciągnię
tych za listami przepowiednimi oraz 3000 zł dla rannych_ 40.

Sposób potraktowania wojska cudzoziemskiego przez :komisję lubelską
dowodził dalszej opozycji niektórych wpływowych członków komisji
w stosunku do króla, który wysoko cenił regimenty cudzoziemskie za

33 Punktów komisarskich przez wojskowych replika, Steinwehr III, f. 117. 
34 A. Pr z y b o ś, Aleksander Koniecpolski ( PSB, t. XIII, s. 513). 

:is Deklaracyja ... 

36 Respons IchMM PP Komisarzów na te punkta, Steinwehr III, f. 416 (cyt. da

lej: Respons .. .). 

31 Res,pons ... ; Deklaracyja ... 
ss Deklaracyja ... ; zwraca także na to uwagę T o m  k i  e w  i c z, op. cit., s. 349. 

Nie było w tym nic dziwnego, skoro zasiadali oni osobiście w komisji, np. J. Wiś

niowiecki i S. Lanckoroński. 
39 Respons ...
40 Deklaracyja ...
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wyższą wartość bojową i obojętność polityczną 41 i pragnął zatrzymać je 
w służbie. Tymczasem wbrew zapowiedziom uregulowania długu temu 
wojsku komisarze zwolnili je w pierwszej kolejności z dalszej _służby 
z „uwłoczeniem im płacy" 42• Jan Kazimierz wymawiał to komisji 
w ostrych słowach, gdyż jego zdaniem uzurpowała sobie ona władzę nie 
nadaną przez Rzeczpospolitą, do reformowania uchwalonego przez sejm 
komputu wojskowego, w którego skład już tradycyjnie wchodziły regi
menty cudzoziemskie. Podawał w wątpliwość lojalność komisarzy, któ
rzy mieli za złe wojsku cudzoziemskiemu to, że „ tą powolnością i mode
scyją do żadnych się buntów i konfederacyjej" nie wiąże 43. Regimentom 
cudzoziemskim wypłacono dopiero w terminie późniejszym w Warszawie 
według osobnej specyfikacji sumę 942 708 zł«. 

Wymowny jest fakt, że kwestia „chleba" dla głodującego wojska zna
lazła się dopiero w dalszej kolejności postulatów wojskowych. Niepłatne 
wojsko wybrało już wszędzie prowiant zimowy ponad przewidziane nor
my. Uwzględniwszy to sejm postanowił, że od 1 I 1650 r. nie będzie wolno 
wojsku wybierać więcej prowiantu niż za 6 zł z łanu pod groźbą zatrzy
mania żołdu 45. Jednocześnie :konstytucja dotycząca dyscypliny wojskowej 
ustanowiła karę śmierci za wszelkie nadużycia w wybieraniu „stacji żoł
nierskich" 46. Praktycznie konstytucje te pozbawiły wojsko wszelkich 
środków do życia. Wojsko stwierdzało w Lublinie, że „nas konstytucyją 
nakryto takową, za którą non repetitur medium, abyśmy mogli i do deli
berowania naszych zasług przystępować". Domagało się zatem, aby król 
powagą swoją spowodował jej zawieszenie i pozwolił wojsku zgodnie 
z daną mu w 1649 r. obietnicą wybierać w pierwszym kwairtale 1650 r. 
,,połowicę chleba". Po próbach targu komisarze w porozumieniu z dwo
rem musieli ustąpić i w tej sprawie, zawieszając wejście ustawy 
w życie 47• 

Ponieważ sejm .zbył milczeniem postulat skasowania ,,:kondemnat 
wszystkich i przewodów prawnych na wojsku otrzymane od początku 
borgowej służby ... ad ultimam martii", co należało do starych zwycza
jów po kompaniach wojennych 48, usankcjonowanych zresztą konstytucją 
z 1638 r. 49, przedstawiciele wojska domagali się od !komisarzy formalnego 

41 Pisze o tym W. C z a p  1 i ń s k i, Dwa sejmy w 1652 roku, Wrocław 1955, 
s. 19, oraz Częśc i k, op. cit.

42 Likwidacyja wojsk Rzplitej na Komisyjej Lubelskiej 11650, Steinwehr III,
f. 431.

43 Kopia listu JKM ...
44 AGAD, ASK, Dział Il, nr 47, s. 76. 
45 Vol. leg., t. IV, s. 129-130. 
4G Tamże, s. 128. 
H Deklaracyja ... 
48 Punkta od wojska ... 
49 Vol. leg., t. ·uI, s. 442: Zniesienie banicyi in contumatiam otrzymanych z żoł

nierzów. 
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rozstrzygnięcia sprawy. Żądali nadto „modestii" od sądu komisarskiego 
z wyłączeniem jednak spraw kryminalnych. Chodziło także o to, by 
wszystkie sprawy, w których stroną pozwaną przez osoby cywilne byli 
żołnierze, oddać do rozstrzygnięcia sądowi hetmańskiemu oraz by nikt nie 
próbował dochodzić sprawiedliwości na żołnierzach po zakończeniu prac 
komisji. Żądania te oznaczały całkowitą bezkarność żołnierzy za popeł
nione gwałty i nadużycia na ludności cywilnej. Konsultowany w tej spra
wie dwór przesłał żądany przez wojsko dokument gwarantujący zniesie
nie kondemnat przez najbliższy sejm wzorem 1638 r. Kanclerz zastrzegał 
jednak, że lk1ról wolałby, aby nie był on wręczany wojsku. Zalecał na
tomiast komisarzom próbę zadowolenia armii własną asekuracją. Opubli
kowana i oblatowana w .grodzie lubelskim asekuracja komisarska powo
ływała się na powagę Rzeczypospolitej, króla i senatu, gwarantowała 
spełnienie żądań wojska odnośnie do „połowicy chleba" i ulg w wymiarze 
sprawiedliwości 50• Komisarze apelowali do osób cywilnych o dochodzenie 
sprawiedliwości na wojsku wyłącznie w sądzie hetmańskim podczas trwa
nia 'komisji, by w innych sądach „kondemnat nadaremnie nie otrzymy
wali", gdyż unieważni je najbliższy sejm 51_ Zapewnienie o sejmowym 
zatwierdzeniu ustępstw znalazło prawne udokumentowanie na sejmie 
grudniowym 1650 r. s2 

Rotmistrzom obecnym w dblężeniu Zbaraża komisja przyznała 
15 OOO zł oraz po 400 zł każdej chorągwi na pokrycie kosztów delegacji 
wojskowych. W sumie komisja lubelska wypłaciła wojsku 4 477 422 zł 4 gr. 
Brakujące jej 451 912 zł 4 gr podskarbi pożyczył w imieniu Rzeczypospo
litej od kupców 53. Co ciekawsze, sąd komisarski osądził zwrot jedynie
8501 zł od dowódców, którzy wzięli pieniądze ze skarbu i nie wystawili 
oddziałów 54. Suma to nieproporcjonalnie mała w stosunku do rozgłosu, 
jaki nadano tej sprawie w sejmie. 

W podsumowaniu możemy stwierdzić, że wojsku udało się osiągnąć 
wszystkie swoje postulaty. Armia odpowiednio kierowana przez siły opo
zycji stawała się narzędziem nacisku politycznego. Uwzględniwszy dalsze 
wrzenia na Ukrainie koła dworskie oceniły w sposób właściwy groźbę 
sytuacji i giętkimi posunięciami starały się wybierać mniejsze zło. Nie
które zaś konstytucje sejmowe, broniące w sposób egoistyczny przede 
wszystkim interesów szlachty, okazały się oderwane od rzeczywistości 
i musiały pozostać martwą literą. 

50 Kopia diplomatis Kr. JM podanego in gratiam wojsk Rzptej z Komisyjej 

Lubelskiej, Steinwehr III, f. 419. 
st Asekuracyja IchMM PP Komisarzów Lubelskich wojsku na Komisyjej dana,

Steinwehr III, f. 419.
s2 Vol. leg., t. IV, s. 152. Konstytucja ,sejmu grudniowego zat. Aprobacyja Ko

misyi Lubelskiej i dekretów trybunalskich ex occasione tejże komisyi konfero• 
wanych. 

ss AGAD, ASW, Oddz. 86, nr 39, s. 1-48. 
st AGAD, ASK, Dział II, nr 47, s. 72. 
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DIE TXTIGKEIT DER LUBLINER KOMMISSION IM MX.RZ 1650 

Entsprechend dem Gesetz des Warschauer Sejms von 1649/50 versammelte sich 
im Marz 1650 in Lublin die militiirische Kommi'ssion, urn auf Gmnd der Sejm
beschlilsse alle militarischen Angelegenheiten -zu regeln, die sich wahrend der er
sten Etappe des Aufstandes in der Ulcraine angesammelt hatten. Diese BeschHisse 
verteidigten auf egoistische Weise die Belange des Adels, sie erfiillten nicht alle 
Forderungen des Militars, oder schadeten gar den Interessen der Armee. Unter dem 
Druck der militarischen Kreise sind die Ausschussmitglieder gezwungen worden, 
die Arbeit des Sejms in -Obereinkunft mit dem Konig und dem Senat gewisserma
ssen f.ortzusetzen. Das Ergebnis war die Aufhebung bzw. Modifizierung von Sejm
beschlUssen sowie eine Stellungnahme zu Fragen, die ·Wiihrend des Sejms nicht 
gelost worden waren. Beson<lere Beachtung verdient die elastische Haltung der 
hofischen Kreise, die auf geschickte Weise das kleinere -Obeł fiir den Staat zu 
wahlen und gleichzeitig die Schwachen des Sejms zu ilberwinden suchten. 

7 - Sobótka 1976, z. 2 




