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STEFANIA OCHMANN (WROCŁAW) 

POSTAWA POLITYCZNA I MORALNA POSLA 

W SWIETLE PRAKTYKI PARLAMENTARNEJ LAT 

1661-1662 

Wraz ze stopniowym wzrostem kompetencji i znaczenia sejmików -

kosztem sejmu - zmieniała się pozycja i rola posła. Gdy w epoce Odro

dzenia istniały tendencje do uznawania go za reprezentanta całego naro

du, to poczynając od polowy XVII w. poseł uważany jest przede wszyst

kim za przedstawiciela społeczności lokalnej 1
. Niezależnie od tego ogól

nego procesu, w latach 1661-1662 wystąpiły pewne specyficzne okolicz

ności, które postawiły w centrum uwagi sposób funkcjonowania głównych 

instytucji przedstawicielskich - sejmu i sejmików. Z jednej bowiem 

strony tematem dyskusji publicznej oraz debat sejmowych stały się za

gadnienia prawnopolityczne, dotyczące podstaw ustroju (sprawa reformy 
parlamentu i elekcji vivente Tege), z drugiej strony skonfederowane wo.i

ska wystąpiły nie tylko w roli obrońców, ale też współtwórców, a nawet 

egzekutorów praw politycznych przysługujących naczelnym organom 

państwa. Powodowało to stan zwiększonego napięcia politycznego w kra

ju, a w konsekwencji wzmagało polaryzację postaw i poglądów. W tej 

sytuacji rola posła na'brala specjalnego znaczenia z uwagi na konieczność 

podejmowania trudnych i skomplikowanych decyzji. W sposób oczywisty 

zaznaczyła się też waga moralnych, ideowych i polityczno-obywatelskich 

kwalifikacji osobistych posła. 

1. Obok wspomnianych poważne znaczenie miała też postawa świato
poglądowa. Równolegle bowiem ze wzrastającą dominacją sejmików 

i ograniczaniem pełnomocnictw posła w izbie następował proces selekcji 

składu izby pod względem wyznaniowym 2. I tak na sejmie w 1661 r. już 

w pierwszym dniu obrad niektórzy posłowie domagali się rugowania 

z izby byłych arian, a także ich patronów i opiekunów 3. Na sejmie 

1 H. Ols ze ws ki, Sejm Rzeczypospoiitej epoki oligarchii 1652-1763, Poznań 

1966, s. 111 i n. 

2 Tamże, s. 96. 

3 Relacja posłów gdańskich z Warszawy 3 V 1661, WAPGd., rkps 300/29/15'1, 

k. 267 V.



268 Stefania Ochmann 

w 1662 r. unieważniono mandat poselski eksarianina Jana Mierzyńskiego, 

klienta B. Radziwiłła 4. 

2. Jeśli chodzi o status formalny posła, to obserwujemy dążenie -

podobnie jak w poprzednich latach - d9 bliższego określenia go drogą 

eliminacji osób wylkonujących pewne funkcje. Mianowicie żądano wyklu

czenia od mandatu poselskiego osób zajmujących się sprawami skarbowy

mi (w szczególności poborców podatkowych) 5 oraz dworzan królews·kich 6. 

W związku z niedawną wojną szwedzką domagano się też niedopuszcza

nia do funkcji poselskich byłych zwolenników Szwedów 1. 

Funkcje poselskie starano się też określić formalnie 'Przez ścisłe wy

znaczanie terminów kadencji. Miało to na celu przyspieszenie rotacji 

funkcji poselskich, a także ograniczenie możliwości korumpowania pos

łów, jak też i innych nadużyć prerogatyw poselskich. Zwracano przy tym 

uwagę na konieczność ściślejszego egzekwowania tych nieformalnych zo

bowiązań posła, jakie określano w instrukcjach przez odwoływanie się do 

jego „wiary, honoru i rozeznania". Służyć temu miało zaprzysięganie 

posłów s. I tak szlachta kujawska w 1661 r. żądała za'Przysięgania pos

łów, ,,jako wiernie sprawy Rzeczypospolitej traktować i onych żadnym 

swych i innych osób prywatami różnić nie będą i we wszystkim podług 

artykułów sobie od braciej danych sprawią się" 9. Szlachta ruska 

w 1662 r. domagała się od zaprzysięganego posła spełnienia jeszcze in

nych warunków. Mianowicie „jako się o to [funkcję posła] nie starali, 

jako prywaty swojej ani cudzej ultra commissum promować nie .będą 

i korupcyjej żadnych brać nie mają, a posłem też nie mógł być aż na 

czwarty sejm" 10. Na sejmie w 1662 r. rozważano też postulat :konfedera

tów litewskich wybierania posłów na sejm na wzór deputatów trybu

nalskich (tzn. raz na 4 lata), a także zaprzysięgania posłów na to, ,,że się 

4 Diariusz sejmu 1662 (gdański), W APGd., rkips 300/29/153, k. 246. 
s Instrukcja sejmiku ;proszowickiego, 28 III 1661; 30 I 1662, ASWK, t. III, 

1661-1673, wyd. A. Przyboś, Kraków 1959, s. 15-27, s. 51-58; Instrukcja sejmiku 
dobrzyńskiego, 30 I '1662, Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, 
Kraków 1887, s. 32-34; Instrukcja sejmiku łęczyckiego, 30 I 11662, ZDIH PAN. TP 
10, k. 889-901; Instrukcja sejmiku sieradzkiego, 30 I 1662, AGAD, Rel. Sier. 35, 
k. 99-103.

6 Instrukcja sejmiku halickiego, 21 III 1661, AGiZ, t. XXIlV, Lauda sejmikowe

halickie 1575-1695, wyd, A. Prochaska, Lwów 1931, s. 172-183. 
7 Instrukcja sejmiku wizneńskiego, 28'1II 1661, ZDIH PAN, TP 3·3, k. 245-252.

Na sejmie w 11661 r. posłowie bardzo ostro zaatakowali B. Radziwiłła, wypominając 
mu jego zachowanie się w czasie ipotopu, Compendium z sejmu Anno 1661, WAPGd., 
rkps 300, R. Ee/19, s. 366-372; Amplificatio seu appendix annectenda Compendio 
Comitiorum celebratorum Varsaviae Anno 1661, tamże, s. 527-543 .. 

s O 1 s z e w  s k i, ap, cit., s. 117 i n. 
9 Instrukcja sejmiku radziejowskiego, 28 III 1661, A. P a  w i ń s k  i, Dzieje ziemi

kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. II, Lauda i instrukcje 1572-
1764, Warszawa 1888, s. 108-120. 

10 Instrukcja sejmiku wiszeńskiego, 23 II 1662, AGiZ, t. XXI, Lauda wiszeńskie 
1648-41673, wyd. A. Prochaska, Lwów 1911, s. 339-350. 
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nie starali o to ani słudzy są pańscy (id est magńatum), ani manc1p1a 

dworskie" 11. Projekt ten jednak upadł, mimo iż mógł być ważnym kro

kiem w kierunku sformalizowania praw obyczajowych, chwiejnych i wy

mykających się ściślejszym rygorom prawnym. 

Jak wykazała praktyka, zaprzysiężenie posła nie zobowiązywało go 

w dostatecznej mierze do ścisłego przestrzegania instrukcji. Swą misję 

przysięgłego stróża praw mógł interpretować dowolnie, wyzyskując ją 

w różny sposób aż do łamania zaprzysiężonej instrukcji 12• Skarżyła się

na to szlachta inflancka 13, a także publicyści szlacheccy, broniący prero

gatyw sejmilków. Autor Uwag nad stanem Rzeczypospolitej... ubolewał, 

iż choć na sejmikach „knują dobre rzeczy", na sejmie nie są one dopro

wadzane do skutku. Posłowie b·owiem łamią instrukcje, nie przestrzegają 

ich: ,,błyśnie jaka nadzieja wziątku albo promocyi - odstępują, jedni na 

drugich, to jest źli na cnotliwych, następują". Podawał przykład zacho

wania posłów (prawdopodobnie wielkopolskich) na sejmie w 1661 r. wo

bec sprawy elekcji vivente rege: ,,ledwie dwaj ze dwunastu zostali, :któ

rzy dotrzymali braciej swej fidem et integritatem. Za co godni pochwały 

i wiecznej pamięci" 14• Aby ostrzec posłów przed łamaniem instrukcji, 

uciekano się niekiedy do drastycznych pogróżek: posłowie winni stosować 

się do zaleceń swych wyborców, ,,oglądając się i na to, że na ostre w cięż
kich żalach braciej swoich przysz.liby, strzeż Boże, szable" 15

. Sądząc jed

nak z pralktyki sejmowej lat 1661-1662, groźby podobnego rodzaju nie 

były potrzebne. Poza sporadycznymi przypadkami posłowie z własnej 

nieprzymuszonej woli pilnie przestrzegali instrukcji, nie tylko doprowa
dzając do obalenia dworskiego programu reform, ale także hamując sku

teczne sfinalizowanie zapłaty dla wojska, co w poważnym stopniu .przy
czyniło się do zawiązania konfederacji. Na sejmie w 1661 r. posłowie 

sprzeciwiający się uchwaleniu prawa o elekcji powoływali się na swe 

instrukcje, a nawet odczytywali je publicznie. Oświadczali, że nie dadzą 

się od nich odwieść żadnymi obietnicami czy groźbami, ale do ostatniej 

kropli krwi ·będą się ich trzymać 16. Gdy na sejmie w 1662 r. Ł. Opaliński

zgromił Wielkopolan za to, że powołując się na instrukcję odmawiają 

uporczywie zgody na pogłówne, jeden z nich, A. Miaskowski, oświadczył, 
że „choćby tu ś. Paweł z nieba zstąpił, tedy nam tego nie wyperswaduje" 17. 

Ogólnie można stwierdzić, że instrukcje same, nawet przy braku in-

11 Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 262v-263. 
12 Patrz przyp. 8. 
13 Instrukcja sejmiku dziewaltowskiego, 28 III 1661, AGAD, AT, rkps G-820 

(oryg.). 
u BN, rkps 6974, s. 53-56. 
1s Instrukcja sejmiku bracławskiego, 30 I 1662, Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii, 

cz. II, t. 2, K:ijew 1888, s. 120-125. 
10 J. Hoverbeck i J. Dobrzeński do elektora, Warszawa 4 VII 1662, ZStA Merse

burg, Rep. 6, nr 51, k. 273v. 
17 [K. Tw a r do w ski], Diariusz sejmu 1662, WAPP, TO II, s. 490. 
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nych sankcji, skutecznie ograniczały własną inicjatywę posła w izbie. 
Toteż sztywne trzymanie się ich spotykało się z ostrą krytyką ze strony 
przeciwników sej mikokrac ji. 

Zachwianie w politycznej praktyce dotychczasowych względnie pra
widłowych relacji między sejmem a sejmikami na korzyść tych ostatnich 
musiało też spowodować odwrócenie hierarchii wartości w świadomości 
politycznej szlachty. Pojęcie legalizmu od połowy XVII w. już nie tylko 
w swej monarchistycznej, ale nawet w republikańskiej interpretacji za
częło nabierać sprzecznego, dwoistego znaczenia. Takiego, którego zasad
niczą motywację stanowił nadrzędny interes państw.a jako całości, oraz 
takiego, który swe główne uzasadnienie widział w interesie partykular
nym, czy nawet czysto prywatnym. Obie te koncepcje były prawomocne 
w tym se!}sie, ż"e w ·równym stopniu mogły dowieść swych racji opierając 
się bądź na politycznej tradycji, bądź na prawie pisanym. Obie więc 
sprzeczne orientacje republikańskie z równym uzasadnieniem szermo
wały argumentem legalistycznym: koniecznością obrony tradycyjnych 
praw i wolności szlacheckich - inne cele jednak mając na widoku. Nie 
tylko więc ·regalista kanclerz M. Prażmowski mógł zarzucać posłom na 
sejmie w 1661 r., że są złymi synami ojczyzny, a konfederatom na sejmie 
w 1662 r., że oficjalnie deklarując chęć obrony praw w praktyce łamią 
je 1a. Identyczne zarzuty wysuwali także i republikanie, zarówno ci, 'któ
rzy opowiadali się za supremacją sejmików, jak i ci, którzy główne zło 
widzieli w osłabieniu roli i autorytetu sejmu. Spośród pierwszych autor 
wspomnianych Uwag o stanie Rzeczypospolitej ... pisał: ,,Sejmy są nie 
sejmy . . .  lecz targi albo jarmarki. Nic się na nich nie dzieje, tylko za
wziętości, czyjekolwiek dopinanie, wymaganie, nie może li być dobrym 
sposobem, to korupcyjami, fakcyjami, wsadzaniem jednych na drngich 
i konfudowaniem dobrych". Choć „co dobrego czasem stanie, coż kiedy 
egzekucyjej nie masz żadnej, coż kiedy znowuż wolno wszystko per se
natus consulta prywatne zmorzyć i psować .. . Na sejmikach . .. bracia 
knują dobre rzeczy, lecz coż po tym, kiedy rzeczy te na sejm przyniesione 
skutku żadnego odnieść nie mogą". W podobnym tonie, ale mając na oku 
inne względy, ubolewał republikański zwolennik nadrzędnej roli sejmu. 
,,śmieszna to jakaś moda - pisał - co przed tym sejmiki na sejm zjeż
dżały, to teraz sejm na sejmiki relacyjne zjeżdża i dopiero tam lauda sta
wają, które ustawę sejmową i uchwałę albo odmieniają, albo tłumaczą. 
Nikt tego nie komprobuje, bo czasu i miejsca nie masz. I tak konfuzyja 
się rodzi, dla której potem senatus consulta rządzić muszą" 19• Na sejmie 
w 1662 r. jeden z posłów stwierdził wręcz, że „sejmiki obróciły się w sej-

1s J. Hoverbeck i J. Dobrzeński do elektora, Warszawa 5 VII 1661, ZStA Merse

burg, Rep. 6, nr 51, k. 276; Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 260. 

19 List drugi przyjaciela do przyjaciela ze Lwowa ... , WAPP, TO II, s. 584. 



Postawa polityczna i moralna posła 271 

my i sejmów poprawują" 20. Natomiast P. Tucholka, poseł pruski, do
strzegał trafnie jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, kwestionując rygo

rystyczne trzymanie się instrukcji. Stwierdzał, że instrukcje dawane są 
tylko „pro forma" i każdy szlachcic winien mieć wolność w podejmowa
niu pożytecznych dla kraju decyzji 21. 

Oczywiście znacznie częściej z krytyką sejmikokracji występowali 
konsekwentni lub tylko koniunkturalni regaliści, bardziej uwrażliwieni 
na niedomogi władzy centralnej, zarówno wykonawczej, jak ustawodaw
czej. I tak S. Orda, instygator W. Ks. Litewskiego, wystąpił na sejmie 
w 1662 r. z ostrą krytyką posłów i sposobu obradowania sejmu. Zarzuci! 
posłom prywatę i marnowanie cennego czasu na spory oraz kłótnie, i nie
załatwianie ważnych spraw. Stwierdził, iż główne zło zagrażające Rze
czypospolitej to nie wróg zewnętrzny, lecz złe funkcjonowanie sejmu 22

. 

Inny regalista, Ł. Opaliński, na tymże sejmie zarzucał posłom wielko
polskim sprzeciwiającym się pogłównemu, iż skoro chcą trzymać się wy
łącznie tego, co postanowiono na sejmiku, niepotrzebnie przybywają na 
sejmy. Przyznają widać sejmikowi większą władzę niż zgromadzeniu 
wszystkich stanów. A po to są przecież wzywani na sejmy, by zastoso
wali się do zgody wszystkich stanów w sprawach dotyczących dobra 
Rzeczypospolitej i przekonali potem swych pełnomocników o słuszności 
podjętych decyzji 23. 

Skrępowanie instrukcjami w skrajnej formie wystąpiło u delegatów 
wojskowych na sejm w 1662 r. W istocie pełnili oni 'bardziej rolę kurie
rów niż posłów, nie mając żadnych pełnomocnictw do podejmowania de
cyzji. Uniemożliwiało to podejmowanie wspólnych rezolucji, a także 
utrudniało poważnie same pertraktacje wojska z sejmem: z każdą sprawą 
delegaci musieli wracać do swych mocodawców. Posłowie sejmowi mogli 
tu naocznie przekonać się, jakie konsekwencje pociąga nadmierne ograni
czenie pełnomocnictw poselskich. Co więcej - wytykali to nieustannie 
wojskowym. Sami jednak godzili się bez większych oporów na poważne 
ograniczenie własnych pełnomocnictw przez sejmiki. 

3. Ograniczanie i hamowanie twórczej, nowatorskiej inicjatywy posła
przez restrykcje formalne powodowało, iż przyjmował on najczęściej po
stawę biernie defensywną i zachowawczą. Oczywiście postawa ta - tak 
dobitnie manifestująca się na terenie parlamentarnym - była tylko od
biciem ogólnego 'konserwatyzmu szlacheckiego. Jednakże instrukcje sej
mikowe będąc formalnym uzasadnieniem tej postawy ideologicznej wzma
cniały ją niepomiernie. Częstokroć więc i nieprzeciętne osobowości po-

!o Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 253v.
21 Reces sejmiku posejmowego w Malborku 116 VIII 1661, WAPGd., rkps 300/29/ 

153, k. 44-44v, 78v. 
22 Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 263-263v. 
2s Tamże, k. 255. 
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słów. oraz śmiałe, postępowe idee były tłumione przez tę formalną 
i nieformalną cenzurę. Bezskuteczne okazywały się tutaj apele co świa
tlejszych senatorów, posłów i publicystów, a także samego króla, który 
w słynnej mowie na sejmie w 1661 r. zwracał się do obradujących tymi 
słowami: ,,Nie chciejcie się sami oszukiwać, zbytnią dawnych zwyczajów 
uwiedzeni miłością, kiedy się wszystek świat odmienił w nowe mak
symy" 24. 

Z drugiej strony możność powołania się na instrukcje - zarówno 

w wypadku wystąpienia z jakąś inicjatywą poselską, jak i wstrzymania 
się od niej - dawała posłowi znaczną swobodę i poczucie niezależności 
w stosunku do swych kolegów z izby, a także senatorów i króla. Nieza
leżność ta z kolei, dzięki tak specyficznej motywacji, skłaniała do równie 

specyficznych postaw i zachowań. Mianowicie aktywność takiego posła 
w izbie polegała w większej mierze na formalnej obronie przed królem 

i „starszą •bracią" praw szlacheckich oraz swego autorytetu poselskiego niż 
na wykazywaniu twórczej i efektywnej inicjatywy ustawodawczej. Nic 
więc dziwnego, że wspólne posiedzenia posłów i senatorów przebiegały 
w atmosferze drażliwości i obraźliwości, że musiały padać z -krzeseł se
natorskich surowe napomnienia, na c-0 z ław poselskich rozlegało się raz

po raz sakramentalne „opprimitur". Gdy na sejmie w 1661 r. Prażmowski 
ostro zganił posłów za ich postawę opozycyjną i niewdzięczność wobec 
króla, wówczas „ wiele z ich mciów niektóremi słowy [się] urażali" 25. 

Gdy na sejmie w 1662 r. Michał Łaszcz, poseł !bełski, sprzeciwiał się wraz 
z Wielkopolanami uchwaleniu pogłównego, rozgniewany biskup krakow
ski A. Trzebicki „obróciwszy się do niego rzekł: »to cię diabli porwą!« 
A on zaniosłszy protestacyją de opresso sua voce libera przez X. Biskupa, 
z izby chciał wyniść, aż go ledwo .ujęto" 26

• Upór posłów wielkopolskich 
Trzebicki ostro potępił mówiąc: ,,Vos estis qui semper turbastis Rem
publicam". I dalej, czyniąc aluzję do niechlubnej roli Wielkopolan 
w 1655 r.: ,,Vos estis per quorum ostia hostis in viscera Regni intravit, 
et tanta totam implevit clade Patriam". Na co zareagował S. Kożuchow
ski stwierdzając z oburzeniem, że nie spodziewał się czegoś podobnego 
usłyszeć z ust senatora 27

. Tego samego dnia Trzebicki przygadał też 
młodemu wojewodzicowi rawskiemu M. Grudzińskiemu, gdy ten wysuwał 
zastrzeżenia w sprawie podatków: ,,jeszcze by drugiemu trzeba do szkoły 
chodzić, a on przewodzi w Rzpltej". Wojewodzic zaczął skarżyć się na 

tłumienie wolnego głosu i chciał opuścić obrady, ,,aż go ledwo jmp woje

woda poznański u drzwi zaszedłszy zatrzymał i uprosił, że powrócił" 2s. 

u Oss., rk.ps 1674, k. 104v-105v. 
2s Compendium ... , s. 383. 
te (Twa rdo ws kil, Diariusz sejmu 1662, s. 491. 
27 Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 261. 
2s (Twardowski], Diariusz sejmu 1662, s. 499. 
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Posłowie - jak widać - nie tylko wykazywali drażliwość na punkcie 
osobistego honoru, ale usiłowali też bronić ogólnych prerogatyw posel
skich. Oprócz wspomnianego tu Kożuchowskiego wystąpił w tej sprawie 
jego kolega A. Twardowski. Wobec nacisku senatorów, by posłowie poszli 
za ich zd�em w sprawie pogłównego, Twardowski oświadczył: ,,Głos 
jmp senatora każdego większego waloru i większej estymacyjej nad 
mój mieć nie może i jako jmp senatorowi wolno mowić »tak chcę koniecz
nie i trzeba, żeby tak było«, tak nam też wolno mowić »tak nie chcę ko
niecznie i trzeba, żeby ta'k nie było«. I tylko to JM przede mną ubożuch
nym szlachcicem mają, że blisko bdku WKMci w krzesłach siadają" 29• 

Także i w stosunku do króla - obok tradycyjnej i ogólnie przestrze
ganej rewerencji - zdarzały się niekiedy wyskoki świadczące o rubasznie 
poufałym traktowaniu majestatu k,rólewskiego. Gdy mianowicie król za
proponował na sejmie w 1662 r. prolongatę obrad, poseł bielski M. Skar
szewski deklarował swą zgodę tymi słowami: ,,Pożenieli Kasia bydło do 
lasa - i ja za nią. Pożenieli woły Kasia d.o obory - i ja z nią, M.N. Kró
lu, i ja z nią!" 30 

4. Broniąc honoru swego w izbie posłowie nie zawsze pamiętali·<:> nim
poza forum obrad. Dowodziły tego przede wszystkim liczne skargi i ataki 
na 'korupcję poselską, występujące zarówno w instrukcjach sejmikowych, 
jak i w publicystyce. Ich nasilenie w tych latach tłumaczyć można tak 
wzmożoną ingerencją państw obcych w sprawy wewnętrzne Polski, jak 
też i demoralizującymi praktykami dworu królewskiego. Przykładem 
działania obcych agentu,r była głośna na sejmie w 1661 r. sprawa prze
kupienia przez F. Lisolę posła czernihowskiego A. Burkac'kiego. Afera ta 
rzuca wielce charakterystyczne światło na moralność ówczesnych posłów 
i senatorów, gdyż już w następnym roku Burkackiego z·rehabilitowano, 
a jednemu z jego oskarżycieli, kanclerzowi Prażmowskiemu, wypomina
no: ,,Burchackiego sądzono, że wziął złotych czterysta od posła cesarskie
go, WMP nic nie mówiono, choć czterdzieści tysięcy złotych polskich od 
posła francuskiego wziąłeś" 31• Nim to jednak nastąpiło, afera Burkac
kiego musiała odbić się głośnym· echem na sejmikach przedsejmowych 
w 1662 r. Szlachta lubelska stwierdzała z oburzeniem: ,,Cum quasi igno
minia narodu naszego dzieje się to, że już i postronni monarchowie ważą 
się tego z pieniędzmi na sejm posełać i tak niecnotliwe subiecta znajdują 
się, iż nie wstydzą się korupcyi od nich brać". Żądała też dla takich po
słów kary śmierci i konfiskaty majątku 32. Nie 'było jednak jednomyślnoś
ci w opinii szlachty w tej sprawie, czego dowodem jest, iż sejmi1k bielski 
w tym samym roku wstawił się za Burkackim, domagając się, aby „utra-

29 Tamże, s. 494. 
ao Tamże, s. 498.
a1 Kopia responsu ... Warszyckiego, kaszt. krakowskiego do M. Prażmowskiego 

(b. d.), ZDIH PAN, rk,ps 1048, s. 48. 
a2 Instrukcja sejmiku lubelskiego, 30 I 1662, Oss., rkps 217, s. 136v-1'39v.
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pionemu w swojej sprawie" przywrócić honor i urząd 33. Ze swej strony 
dwór polski pcdobnymi metodami kaptował sobie zwolenników, którzy 
nie zawsze później wywiązywali się ze swych zobowiązań. Niekiedy jed
nak spotykał na swej drodze prawdziwych Katonów. Posła wielkopol
skiego A. Goreckiego królowa podobno na próżno sta�ała się przekupić 
obietnicą 10 tys. guldenów. Nie pomogła nawet perswazja samego króla. 
Poseł ponoć ze łzami w oczach błagał na klęczkach parę królewską, by 
odstąpiła od swych nalegań 34. 

Moralność poselska wobec braku ścisłych sankcji prawnych opierała 
się w poważnym stopniu na zasadach dobrej wiaTy i honoru szlachec
kiego. Przejawiało się to nie tylko w formułach instrukcji poselskich, lecz 
także w praktyce na terenie sejmu. Gdy na sejmie w 1662 r. jeden z po
słów, występujący z ostrym atakiem przeciwko konfederatom, zażądał od 
obecnych pod przysięgą zatajenia swego nazwiska, a potem wspomniał 
o możliwości zdradzenia go przez kolegów, ci bardzo się obruszyli na ta
kie posądzenie. Istotnie też nazwisko tego posła nie zostało publicznie
ujawnione 35. 

W świetle praktyki sejmowej lat 1661-1662 rysuje się dość zróżnico
wany obraz postawy moralnej posła. Trudno ją ocenić w sposób jednr.
znaczny, zwłaszcza wobec faktów potwierdzających swoiste pojmowanie 
przez senatorów i posłów ich prerogatyw. Np. na sejmie w 1661 r. bronili 
oni gorliwie nienaruszalności dekretów trybunalskie�, jednocześnie jed
nak niektórzy senatorowie i posłowie litewscy „na sejm jadąc zwykli 
obywatelom wojewodztwa podlaskiego krzywdy czynić i postępują sobie 
ad instar militis indisciplinati" 36. 

5. Na konieczność przestrzegania dyscypliny obywatelskiej zwracały
uwagę niektóre instrukcje sejmikowe. Domagały się one stawiania na 
forum obrad spraw publicznych przed prywatnymi 37• Obok nich były 
jednak i takie, które wyraźnie warowały pierwszeństwo spraw partyku
larnych, aż do groźby zerwania sejmu w razie ich nieuwzględnienia 38. 

Wprawdzie wnioski pierwszych zostały uwzględnione w regulaminie ob
rad sejmu w 1661 r., jednak wcale nie przeszkodziło to posłom w forso
waniu spraw partykula•rnych i prywatnych przed ogólnopaństwowymi. 
Już w kilka dni po uchwaleniu regulaminu do senatu udała się deputacja 
izby w sprawie zatargu szlachty krakowskiej z jezuitami. Wysłannicy ci 
jednak „confusum responsum otrzymali, że koło prywatnych i nie należą-

· 33 Instrukcja sejmiku bielskiego, 30 I 1662, AGAD, AR II, teka 111, nr 1453.
34 Hoverbeck i Dobrzeński do elektora, Warszawa 20 VI 1661, ZStA Merseburg,

Rep. 6, nr 51, k. 190. 
ss Patrz przyp. 20. 
3G Patrz przyp, 33. 
a1 Instrukcja sejmiku radziejowskiego, 30 I 1662, P a w i ńs k  i, op. cit., s. 130--

135; Instrukcja sejmiku średzkiego, 28 III 1661, BR, rkps 231, t. 2, s. 9-36. 
ss Patrz przyp. 13. 
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cych rzeczy chodzi izba poselska, porzuciwszy seria et publica" 39. 

W 1662 r. N. Jabłonowski, poseł nurski, o mało nie zerwał sejmu, żądają� 

satysfakcji za krzywdę swego krewniaka. Oświadczył: ,,tedy ja sejmować 

nie chcę, do dalszych spraw Rzptej nie przystępuję i z manifestacyją od

chodzę". Tego posła, jak pisał Twardowski, ,,dłużej niźli godzinę ujmo

wano". Nic więc dziwnego, że takie zachowanie posłów dawało asumpt 

co światlejszym posłom i publicystom do przedstawiania w ponurych 
barwach wizerunku posła. ,,I u nas w Polszcze - pisał anonimowy 

autor - umiano z dawna takich uprzykrzonych i swawolnych natrętów 

poskramiać, co uwinąwszy się w poselski tytuł rozumieli, że im pod nim 

wszystko było wolno·i mówić, i czynić, i fakcjonować, i nad szyją bez sro

moty wisieć, i niezbytemi być, i wdawać się in staturo contra staturo" 40_

Jednakże prywata poselska na sejmie mogła objawić się też w inny, 

bardziej pozytywny sposób. Oto ciekawy przykład warcholstwa w imię 

interesu publicznego. W relacji z 21 IV 1662 r. wysłannik gdański wspo

mina, nie wymieniając nazwisk, o pojedynku dwóch posłów, którym za

kończył się ich spór o pogłówne. Jeden z adwersarzy, który sprzeciwiał 

się pogłównemu, twierdząc, że instrukcja go do tego zobowiązuje, został 

przez zwolennika pogłównego posieczony. Być może zwycięzcą w tym 

pojedynku był S. Łużecki, starosta szmeltyński, poseł drohicki, '.który -

jak zanotował pod tą samą datą Twardowski - ,,powadziwszy się wczora 

koło deklaracyjej [o prolongatę sejmu] z kolegą swoim podsędkiem dro

hyckim [T. Saczkiem], dziś ranusienko naszedłszy go, z gospody wyw'J

biel i posiekł. Gwoli czemu się oba absentowali, ranny - lecząc się, 

a ów - obawiając się sądu nie śmiał się prezentować, ale tejże minuty 
z Warszawy ujachać musiał" u. 

6. Kwalifikacje mora1ne i polityczne posła przejawiały się też w dys

cyplinie porządkowej, jaka obowiązywała na sejmie. Tradycyjnie nie było 

jej w zakresie frekwencji. Także i prolongata obu sejmów, wyjątkowo 

długich, wywoływała żywe sprzeciwy wśród posłów. Słusznie jednak na 

sejmie w 1661 r. wypominał im Prażmowski, że prolongacja zależy od 

nich samych i nie będzie potrzebna, jeśli zechcą szybko i sprawnie po

dejmować uchwały oraz nie będą przedłużać debat niepotrzebnymi kon
tradykcjami. 

Wraz z zarysowującą się dominacją polityczną sejmików także i oby

czaje sejmikowe przenikały coraz bardziej do izby poselskiej. Posłowie 

stawiali się nieraz na posiedzenia podchmieleni i mówili, co im ślina na 

język przyniosła. Do gorszącej sceny doszło na sejmie w 1662 r., kiedy 

89 Amplificatio ... , s. 513 i n. 

,o Fałsz jawnie pokazany we dwóch mowach, z kt6T11ch jedną pod imieniem 

Pana Sekretarza Xcia de Conde, a drugą pod imieniem Pana Kanclerza WXL zmy

ślono, b. m. i r. [1661]. 

,1 Rela cja B. Krausego z Warszawy 21 IV a.662, WAPGd., rk,ps 300/29/153, k. 230v; 

[Tw a rd ow ski], Diariusz sejmu 1662, s. 498. 
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to do sporu między K. Żegockim a K. Twardowskim na temat kondycji 
społecznej ministrów protestanckich włączył się zacięty katolik W.. Pe
trykowski i - jak relacjonował sam Twardowski - ,,pijany, że ledwo 
na nogach stal, nie wiedzieć, co mię paszczękował". Sam król musiał in
terweniować i „z Majestatu ręce składał", aby Twardowski pijakowi 
ustąpił. Zdarzało się, że i senatorowie dawali się ponosić temperamentom 
i nie zawsze świecili przykładem „młodszej braci". Pod datą 7 VII 1661 r. 
autor jednego z diariuszy (,,Amplificatio ... ") zanotował: ,,Tegoż dnia w se
nacie, nie wiem ex qua occasione, zamówiwszy się jmp marszałek nad
worny !koronny [Ł. Opaliński] na jmci pana kasztelana wojnickiego 
[J. Wielopolskiego] zmierzył [się] laską marszałkowską, a on też do sie
kierki, którą nosił w ręku, porwał się. Ale to extinctum". 

Brak dyscypliny porządkowej stawał się już w tych latach w sejmie 
chyba zjawiskiem nagminnym, skoro w diariuszu z 1662 r. zanotowano 
pod datą 1 marca, iż „hałasami zwyczajnemi a wadzeniem się soluta se
sja". Zmuszało to często króla do przypominania posłom, że „to sejm, 
a nie karczma". Toteż starano się nie przewlekać obrad do późna z uwagi 
na to, że posłowie „ w nocy nie mogą nic dobrego sprawić, jedno hałasują, 
a Króla JMci dyskomodują "42. Swary w izbie poselskiej nie zawsze no
siły karczemny charalkter, niemniej jednak 3 III 1662 r. miała miejsce 
poważna awantura z powodu mandatu J. Mierzyńskiego. O mało nie 
zakończyła się ona ogólną bójką. Grożono sdbie defenestracją, wyciągano 
obuchy. Zaalarmowana została gwardia królewska i dragonia B. Radzi
wiłła. W końcu jednak uspokojono się, ,,a lubo się było na rzeź i wielkie 
krwie rozlanie zaniosło, nie schodziło jednak i na tych, którzy istum fa
talem tumultum mitygowali i uhamowali" 43. Niemniej jednak te i inne 
starcia. musiały pozostawiać jakiś trwalszy osad rozgoryczenia, niechęci, 
a nawet wrogości wzajemnej między posłami. Nie można więc nie doce
niać wpływu i tego zjawiska na rezultaty obrad. 

Przyczyny tych i innych negatywnych zjawisk tkwiły w ogólnym 
obniżeniu, w omawianym okresie, kultury umysłowej i politycznej szlach
ty w porównaniu z pierwszą połową XVII w. Obok tego bezpośrednim 
skutkiem wojen i rozbicia politycznego kraju było pogłębienie się ten
dencji decentralizacyjnych, a wraz z tym rosnące znaczenie sejmików 
j uzależnienie posłów od instrukcji sejmikowych. Skutki tego przejawiały 
się wyraźniej niż dawniej w postawie i zachowaniu się posłów: w rosną
cej nietolerancji religijnej, w mniejszym już poszanowaniu króla i senatu 
oraz w przenoszeniu do sejmu obyczajów sejmikowych (pijaństwo, burdy, 
brak dyscypliny porządkowej). Także fakty korumpowania posłów przez 
dwory obce - co pq1wda sporadyczne - były zjawiskiem nowym, nie 

42 [Twardowski], Diariusz sejmu 1662, s. 486; Amplificatio ... , s. 556 i n; 

Reces sejmu 1661, WAPGd., rkps 300/21/151, k. 247. 

43 Patrz przyp. 4. 
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notowanym w latach panowania dwóch pierwszych Wazów. 

Spośród wymienionych negatywnych objawów decydujące znaczenie 

należy przyznać postawie politycznej członków iiby poselskiej - posta

wie determinowanej przez konserwatywną ideologię republikańską oraz 
przez rygorystyczne przestrzeganie instrukcji. Ona to zadecydowała 
o negatywnych rezultatach sejmów w latach 1661-1662. W samej posta

wie obywatelskiej i zachowaniu się posłów nie było jeszcze t)"lu znamion
demoralizacji, jakie ujawniły się w okresie późniejszym.

DIE POLITISCHE UND MORALISCHE HALTUNG DES ABGEORDNETEN 

IM LICHTE DER PARLAMENTARISCHEN PRAXIS DER JAHRE 1661-1662 

Angesichts der allgemeinen politischen Sltuation in den Jahren 16&1-1662 

kam besondere Bedeutung den politischen und rnoralischen Qualifikationen des 

Abgeordneten zu. Sie wurden bestimmt durch die Verpflichtungen gegenuber den 

Provinziallandtagen (strikte Ei'llhaltung der Anweisungen) sowie dem Sejm. Diese 

Verpflichtungen stiltzten sich aus Mangel an formalen Bestimmungen (Vereidigung) 

auf moralische und geistige Werte (,,Glaube, Ehre, Erkenntnis"). Die Abhii.ngigkeit 

von den Provinziallandtagen verul"ISachte, dass der Abgeordnete partikulii.ren und 

privaten Angelegenheiten nicht se1ten den Vorrang gab vor allgemeinen staatlichen. 

Aus der parlamentarischen Praxis der Jahre 1661-1662 ist zu ersehen, dass die 

politische Haltung des Abgeordneten durch die konservative Ideologie bestimmt war, 
und die einseitige Verantwortlichkeit vor dem Provinziallandtag gab ihm einc 

grosse Unabhii.ngigkeit sowohl in der Kammer als auch gegeniiber den Senatoren 

und dem Konig. Dies beeinflusste die moralische Haltung des Abgeordneten und 

sein Benehmen (Obertragung von Gebaren aus den Provinziallandtagen in den 

Sejrn). Im Zusa.mmenhang damit zeichneten sich 7iWei gegensii.tzliche Tendenzen ab: 
einerseits wurde die noch grossere Einschrii.nkung der Vollmachten des Abgeordneten 

durch den Provinziallandtag angestrebt, andererseits war man bemilht, dem Ab

geordneten grossere Entscheidungsfreiheit zu verleihen und seine Abhii.ngigkeit 

vom Provinziallandtag zu verringern. Trotz verschiedener negativer Erscheinungen 

sind in der •behandelten Zeit im Verhalten der Abgeordneten noch keine deutlichen 

Anzeichen der Anarchie und Demoralisierung erkennbar, wie sie dann zu Ende 

des 17. Jh. auftraten. 




