
U'.O.tlBA W4CI 

HISTORYA 

KSIĄŻĄT I KRÓLÓW POLSKICH. 





TEODORA WAGI 

HISTORYA 
KSIĄŻĄT I KRÓLOW POLSKICH 

I.~ I ~.- . ~ ..j l l 

., 

KR6T~C> ZĘBRANA 
'J ':"~ 

DLA I,EPSZ.EGO UŻYTKU . 

WYDANIEM WILEŃSKIEM 1824 

ZNACZNIE PRZEROBIONA I POMNOŻONA. 

Trzecie poprawne wydanie. 

POZN AŃ. 
Nn.kłn,dem ,Jana 1\:onstantcgo 7,up"tl1kiego. 

1864. 



'W/, C>ll'(l(j":f ił, 9(tr~8\ 

B i b I i . '''' k Ił ,>/"" 
Hl i"ł P U b I ł L ~ n a : ~~~o 

w 
POZDQmłl 

2460 



OD WYDAWCY. 

ponawiając wydanie po wielekroć ogłoszonego d;deła 
historji królów polskich 'feodom Wagi, która lat 
dziewięćdzi<:'sią·t prawie w szkołach za dzieło elemen
tarne służy.la, nie ważemy się zakotlczeniem jćj uzu
pełniać, albowiem traciłaby przez to wejrzenie pier
wotnego utworu swego, gdyby zawierała to co po 
zgonie Wagi zaszło. To zupełnie najdą czytelnicy 
i nauczyciele w jinnych dziełach. 

·Wydajemy t~~ histor.ią t.ak jak się ostatecznie 
w roku 1824, przepraco\\ aną. ukazała; wydajemy ją 
jak najpoprawniej nic nie zmieniają.c co w utyciu 
szkólnyrn i w nauce przyjętym zostało, ażeby po
dobnemu użyciu uszczerbku nieczynie. 

Pozwoliliśmy sobie tylko we wstępnych chrono
logicznych następstwach panujących książąt dołożyć 
zupełniejsze wojewodów woloskieh na~t,ępstwo, gdyż 

na niedokładnosć takowego samo 1824 wydanie, 
narzeka.ło. A po llich dołożyliśmy szereg hetmanów 
kozackich jakiśmy pod ręką mieli. 

Od czasu ostatniego prr.epracowania historji Wagi, 
od r. 1824 rozmaite poswkiwania, Szafarzyka, Ale
xandra Wadawa Ma.ciejowskiego, Augusta 13ielowskie-



VI 

go, i inllych, pierwot.nym dziejom Sławiańszczyzny 
i Polski niezaprzeezenie wielkie ś,viatlo przyniosły. 

Z tego co sporom nieulega , staraliśmy się skreślić 

bieg rzeczy w Sławiańszczyźnie toczący się czaSU 
ukazywania się Polsh St.anowi to dalszy ci ą g geo
graficznego Słowiańszczyzny opisu za wstęp do hi
storyi Wagi dodany. Z powodu tego do wstępu do
lożonego ustępu, wypadło następnie kilka objaśnia

jących not przypisa~. Mniemamy, że choćby wspo
mniany ustęp i noty, nie były dość zgodne z tym 
co przepracowanie 1824 wygotowało, nie będzie dla 
tego zupełnie sprzeczne, a stając się ulepszeniem, 
nie stanie się zawadą. do powszechnego rozchodze
nia się z wielu miar pożytecznego, a zasłużoną, wzię 

tość mają,cego dziela. 
Lat temu dziewięćdziesią,t tćż, Waga wygotował 

był geograf ją Polski w Supraślu drukowaną,. Z tej 
po siadając całkowity o krajinie polskiej wyci,!g, ta
kowy na końcu dzieła historji zamieściliśmy, aby 
służył do objaśnienia kart geograficznych jakich hi
storja zawsze potrzebuje. Niezaniedbaliśmy to Wagi 
opisanie, porównywać z opisami Niesieckiego , Bu-
8chinga mianowicie, aby rozmaitości zbliżyć, a po
zorne ' niezgodności wytkną,ć. 



PRZEMOWA WYDA WOY 
PRZY WYDANIU lt 1818 UMIESZCZONA. 

Pięćdziesiąt i jeden lat t.ernu: jak pierwszy raz 

wyszJa Im świat w Supruślu ta historja książąt i kró

lów polskich przez Teodora Wagę krótko zebrana. 

'l'eodOl' Waga osądził za. rzecz potl'zebnl! w 1J3stę

pnem \\"ydaniu dać jej wi~kszą rozciągłość, 1.1. zatem 

popruwi(~ cokolwiek. Odtąd J.lonawiane byly liczne 

,wydunia. , tern liczniejsze, że ksi;!żka ta stała się 

szkolni!, w nauce historyi krajowej ona jedynie uży

WHIH! byla, żadnych jednakże odmian, żadnych popraw 

n ie poniosła. 

Prócz wielu innych króikich zbiorów historyi 

narodowej, znun'lienitsze są: Albe1·tandego (przekład 

z fntlJcllzkiego na polski j9zyk układem chronologi

cznylll przez Szm-ita pisanego skrocenia); Jerzego Sa

muela lJandkiego; i świeżo przy śpiewach historycz

nych zal;~czony w sposobach przypisów Niemcewicza. 
Tych śpiewów historycznych wyszła edycya powtórna 
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i łł:'.yskaJa odmiany, któl't~ autor osądził za potI'ze

une do uczynienia dokładniejs:'.ą pracy swojej, Ocze

kiwanie nit-hawem nowe wydanie dziejów Bandtkitgo 

będzie przerohione. Albt·rt,ranJi nie przestawał pra

cować, do :t.gollu nad wydunerni przez siebie dziejall1i 

Królestwa Polski ego; pormnviał, rozprzestrzeniał i mo

cno j~ pomnażał. jako pr:t.eświadczają rękopis11l<l jego 

złożone w bibli()t.N~e uniwersyt.et.u wileńskiego, o któ

rych druku przed ~miercią. :'.amyślal Tak więc 

wszystkie kt-ót,kie :t.biory poprawiane były, jeden Teo

dOI' Waga PO e:t.a~lI piel'wotnego pomnożenia siebie 

i odłączenia od )!I::ografii ! z ktÓl'ą był :t.razu spojo

ny. pr:'.edrukowany, przez pól wieku niezrnieniOlI\ ' , 

Wspomnionych tu krótkich :'.biorÓw dziejów na

rodowych recenzye mialy 8zc:'.ęście powiększej części 

być dohrze od publiczności pr:'.yjęte; kilka małych 

odmian, prostują.cych uchybienia bądź druku b:V1ź 

samego Teodol'l1 Wagi w wydaniu jego 1816 \\' \Vil-

\ nie. nie 8cią.gnęły nieukontentowania, owszem po

chlebnie dla zaj!llują.cego się tern matem zatl'Udnie

niem, podnieciły życzenia wielu, by krótki zbiór 

Teodora Wagi lepiej był w nowych wydaniach przej

rzany. To wi~c ośmiela i zachęca wydawą do do

pełnienia tych życzel1. przynajmniej w części. 

Zyczenia wynikające z pot.rzeby książki jaki~j ck

mentn.rnej do flflUki d:t.iejó\\' narodowych po S1.ko

lach za spokojone b\,!dą., skoro publiczność uj!':'.}' wy

kOllczoną. p I'ac\! X. Kanoni ka. Ji)1ww'da Czarn.eckiego, 
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wlaśnie nad elementarnem dziełem historyj polskiej 

pracującego. które bez wątpienia zaraz w szkołach 

litewskich używane zostanie. Tymczasem gdy jeszcze 

Teodor Waga ma nauce przewodniczyć, uczynionych 

do niego kiJka dodatków przez wydawcę nic mogą 

uwłoczyć dziełu, po tyloletnim bycie swoim, odmian 

wymagają,cemu. Spodziewa się wydawca, że od nie

małego czasu, jedynie pracy historyi poświęcony, wy_ · 

kreślając miejsca prawdę obrażać mogą.ce, niektóre 

okoliczno~ci w inny przenosząc porządek, dokłada

jąc rozmaite ważne dla narodu zdarzenia, domiesza

iąc niektóre myśli nad naturą. i duchem wypadków, 

naostatek, dotykając ogólrlego podziału, spodziewa 

się, mówię, że przez to wyrazy Teodora Wagi, wier

nie dochowane, użyteczniejszemi uczyni. 

Są, te wyrazy po więks?:cj części w zupełności 

dochowane, lecz jeżeli dość długi szereg wielkich mi

strzÓW krzyżackich zasłużył u Wagi na obszerne 

w ~ocie miejsce, zdawało się wydawcy, że dla dzie

jów narodowych niemniej interesownem być musi 

\l"ylic7.enie książąt na ziemiach Polskich lub W ościen

nych panujących, a rzadko w jakich dziełach wy

mienionych. Potrzebna jest. zaiste jaka podręczna 

książeczka geDealogiczno-chronologic7,Ilą, któraby isto

tne rzeczy, mianowicie ścią.gają.ce się do familii Pia

stów i Ruryków wyjaśniła i w krótkości wyłożyła. 

a w sposobie takim, w jakim w kosztownern dziele 

Naruszewicza, albo nadto obszernie albo ułamkowie 
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tablice genealogiczne wystawują. Nad takiellI pod

ręcznem dziełem pracuje nauez)'ciel gimnazium biu.

Josteckiego Ignacy Onacewicz. Nim litoli do skutku 

przywiedzie, niniejszego dzieła wydawca dolożył sta

rania, by glówniejsze tego rodzaju rzeczy, podług 

epok od Wagi wskazanych wypisywać, i na począ.tku 

dzieła Wagi z tegoż rocJzaju notami jego umieścić; 

i właśnie pod tę chwilę z Białegostoku do Wilna 

przybyłego Onacewicza uprosił, że tę robotę przeJ

rzał i od uchybie!] ochronił. 

W sarnćj historji Królestwa Polskiego, wy

dawca wskazane od Wagi epoki opuścił, zwraca

ją.c uwagę na st.an, w jakim się w różnych czasach 

znajdowalo i na. odmienny charakter wewnętrznej 

narodu polityki_ Te przemiany w dziele vVagi każ· 

dego w oczy uderzą., ale te wymagały wielu docJa

tków, któreby dobrz<, wyjaśniły stall polit.yc..:ny. Nie 

pochlebia sobie wydawca, żcby w dodatk,lch t~go 

rodzaju mógł text Wagi do tyla uzupetnić) iżby 

z niego utwon~yh się historya, jakićjby do nauk 

życzyć sobie można: ale dobitnićj wykładając czusy 

panowania Łokietka i Kazimil:za wielkiego, tak wa

żne dla przeistacwjącego się stunu llarodu; lIinua!o 

mówiąc o konstytucyjnych usta\vach pud Jagiello · 

nami; o zmianie losu stanu rolniczego, wzroście szla

checkiego; przydaj,!c cóżkolwiek więcej o Litwie, 

o przeszkodzie do j~i unii..: Polską, o pnyczyllHch 

które po długiem odwleczcniu kOl1ea tę unią uo sku-
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tku przywiodły j przydając dokładniejszą. cokolwiek 

o wojnach kozackich wiadomość, (którą pomimo to, 

że Albertrandego historya nieraz "'Vadze za przewo

dl1ika służyła, podobało się wspomnionemu Wadze 

prawie pomijać) j przypisując wiele pomniejszych 

obserwacyj; ma nadzieję wydawca, że te usilności 

jego źle przyjętemi być nie mogą. i wzniecą· życze

nia coraz większego polepszenia nauki historyi, która 

.iest wiadomością do ogromnych ulepszeil zdolną, 

a szczególniej w tym wieku niezmiernie kroki czy

niącą· 

Dan w Wilnie 15 lipca 1818 roku. 

J. L. 





PRZE~{OWA 1VYDAWOY 1824. 

Co w przemowie do wydania roku 1818 powiedzia
łem, tego nic powtarzam. Ponieważ jednak pono
wion.: to wydanie znacznym uległo odmianom, o nich 
kilka słów powiedzieć wypllda: tem więcej. że jak 
mało które dzieło w języku naszym po tylckl"0Ć 1)I'ze
drukowane było, t.ak roalo które podob!lcrnu prze-
1'Obieniu uległo. Poważyłem się do tego p"zerobie
nia. z obawą ażebym wziętości dzieła nie nadwerę

:i.ył, albowiem przewiduję, iż może już poczyna chy
biać pierwszego celu swego. 

Wielu gorliwych o dobro publiczne nauczycieli, 
ustnie mi udzielili lub listownie nadesłali swe po
strzeżeniu i rady wl\glęuem dzida Teodora Wagi 
i jego przerobienia. Zadosyc. uczynić ich trafnym 
życzeniom z duszy z serca p"agnątem, a jeżeli nie 
wszędzie zaspokojeni będą., przyczylIi} tego jest moja 
niemożnos<\ br!.dź na ten raz, hądż taka, której w so
bie nigdy nie przelalIl ię. A tak tym życzeniom do
gadzając, może być, żem im wytrącil z ręki to <hieło 
dotąd po szkołach uŻywlIn". 
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Dzieło to, jak słyszałem, już od roku 1818 stalo 
się trudnieiszem przez niektóre przydatki, które w je
dnym i drugim razie osnowę jego do wyższego po
dnosząc stanowiska, w przypadkach tych nie znala
zło pożądanej łatwości. Kiedy więc tych - ogólniej
szych obrazów, z niejakich wyżyn oglądanych, mi
mnożyło się, i wypadków, które niezawsze zmysłowe 
sceny wystawujl)., naprzydawalo: oczywiście, że to 
dzido tern uciążliwsze się staje. Oczekuję tedy, że 
nie jed cn używający dzieła Teodora Wagi, utyski
wać będzie na jego wzrost zbyteczny. Gdy jednak 
ternz miejsce dzida Teodora Wagi poc%yna zastępo- · 

wać d%ielo Józf:fa Miklasz€wskiego, nie od n:eczy %daje 
się hyło poświęcić Teodora Wagę na to, ażeby w jego 
budowę powsuwać różne pomysły, jakby sprzęty 
i meble, które to skromne poddasze zaeieśniać po
czynają. Mam nad"ieję, że nieJłu?;o na te sprzęty 
żywsze i ła.twiejsze pióra zaczną kreślić dogodniejsze 
domostwa, które i dzieło Teodora 'vV agi i przerobie
nie jego niepotrzebnćm uczynią. 

Co bądź, cale niniejsze przerobienie tego dzieła 

zasadza się na tćm, że: naprzód dzieje bajeczne, 
które dawniej już odłączone były, zostały cokolwiek 
p0Il1T10;;'One; powtóre w chl'orlOlogiczno-genealogicznem 
wymienieniu królów i książąt zaszły dodatki i po_ 
prawy przy wzmiankowaniu których nie godzi mi się 

ni'~ponowić podzi~cl;()wnnia Ignacemu Onacewiczowi, 
jak to już był roku 1818; pot.rzt'cie: cały oddział, 

dziejów Piastów obt'jlll u j'tey, jlrzeistoczony zostal, 
i do dawniej przcistoezonych jagiell0l1skich zasto!:!o
wany. Prawic że nic lllóglern w tym razie Wagi 
wyral\ó w ochronie, tyle przybyło, tyle /':Illicnić pl'zy 
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~do. Z!lłą.c~ylelll tu kilka słów o ruskich dziejach, 
kti)\'(~ równie;;, królestwa polskiego historyą rossyj
skiego imperium intercsują. Również interesują Pol

skę i RossY<J, Litewskie, o których zapominał Waga. 
S~usznie byłem zgromiony od kilku obywateli, że 

Tt:!odor Waga i w 181 H ['oku dzieje litewskie zanie
dbał. Załą,ezylem je tedy stosownie do krótkości 
może za krótko. Naostatek i w tej części, gdzie ob
S7.erniejszyrn jest Teodor Waga, przybyło kilka miejsc 
zwracających bacznosr nu ogól polityki europejskiej 
od t.ylu wieków, a lllianowicie od trzech wieków na 

każde europejskie paTlstWI) ,'ówni e wiele wpływają.
cej, jak jego wewll~'trzne odmiany. NilOstatku do

Il~czolle iest zmicnione imko"lczenie. 
\Vszystkie te przydatki i odllliany. slow"m cale 

przerohienie jest pragmatyezllP. Wypadałoby dołą.
czyć ,iaki taki ohraz kllllury narodu polskie!!o, a mia
nowicie kultlll'Y jego piśmipnn<'j; ak tego tym ra
l.cm uskutt:!<:znić: niemóglem. Zostaje tedy to uzieło 
IV swojem praglllutycznem czyli politycznen'l stano
wisku. L<:'cz w t.ym jednym tonie przedsiębiorą.c 
przcstrrljać. i nastroić. instrument, nit:! wiem czylim 

" ię 't tćm jakożkolwiek sp.'awiL Instrument jest prze
stilrzaty i podszarzany, a nieco twardćj roboty. Za

cią,gając nań nowe strony, Tlatęż~ljąC dawne, gdy nic
.iedn~L 7. nich pękła, wypad lo niekiedy sam instru
ment i duszę jego l'ychtowa6. Jak obrany ton przy
jemnie przez to brzęczy, jak wysoko nastawiony jaki 
akord naeiągnione głosy wydadzą, sarn sobie powie

dzieć tego nie śmi <:' m. A wszakże kaidyby chęt.nie 

pewną. hal'lUoniq słyszat Tej sama przemowa, do 
zakończenia której zabieram się, nie powiada. Z tego 
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bowiem powodu, że Cl:QŚć pocup.kowa mocno pomno
żon,! i przerohiollfJ- wstała, reSl:ta niceo tylko dodat
ków uzyskała , doskonałego akordu hyó nicmożc_ Nie 
daly się dosy(\ podstarzałe strony nacią.gnąć, a nowo 
zawią.zane albo wrzaskliwym, albo twardym głosem 
odpowiedz,!. Alboż połączone jednc z drugiemi zno

śnellli się dla słuchu wydacll:l);; ponieważ na nich po
hrzękiwllne są dawne l:ual'zenia i stare dzieje. 

Pisałem w Wilnie l st.ycmia v. s. 1824 roku 
w lat 500 i dni 220 ode dnia, w którym Gedymin 

datował plsllla sw~je do papi eża tu na zamku w Wił-

111<.'. 

Joachim Lelewel. 
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DZIEJE BAJEOZNE. 

Liczollo P'''I,olicie królów czyli książąt polskich od roku 550 
tym 1.)l)J'zl\dkil',lI: 

Od rokll 550 Lech I ksil\żę polski. 

" 

" 

II II 

" 
" 
" 

Wizimir i inni Lecha potomkowie. 

XII wojewodów. 

700 Krakus panuje lat ....... , .................. ........ 28. 

Lech II........................... .. ...................... 2. 
750 Wanda księżna ...................... .... ............. 10. 

XII wojewodów powtóre ......................... 10. 
760 Przemyslaw czyli Leszek L .................. 34. 

7Q4 Leszek 1I... ........................... ................. 16. 

810 Leszek III ............................................... 15. 
825 Popiel I ................. .. ....... ................. .. ...... 15. 

830 Popiel 11.. ............................................... 10. 
Ci biąż~ta ,kladali w dziejach narodowych epokę pier

wszą. W różllych czasach I pisarze historyi uarodowej l'óżnemi 

h bajkami uappłnili. Ponieważ Polacy są narodem lechickim, 

przeto WYlllySj"llo, że ojcem tych Lechitów i Polaków mial być 

Lech *) W szó:i tym wieku po narodzeniu Chrystusa ze Skla-

*) Na Żart dla wyśmiania tej baśni powiedziano też źe po Lechu pa
nował król Polak. Nikt jakimkolwiek ro"'\dklem obdarzony. nie weimio 
lego król. Polaka Z3 istotę historyczną. któraby bytnośó swoję mieć mo
;;1.. Tak się ma l z Lochem. Byli Lechowie. to jest lud.ie noszący imia 
l.echa., nIe nie ojcowin narodu Lechów, a.ni ów o któl'y-m się mówi. 

ł 



2 DZIEJE 

wonii *), albo sławiańskiej ziemi, inaczej charwacką zwanej, do 

Polski przeszedl wespól z bratem swoim Cuchem, z którym 

rozdzieliwszy się w miejscu tem gdzie znalazł gniazdo orle mia

sto Guiezno wystawił i w niem załoi:ył stolicę pallstwa. Orła 

białego za herb Polakom nadal **). Panow!>1 on bardzo długo 

więcej lat stu. Jeden z jego następców Wizimirz wielkie po

siadał królestwo, utrzymywał na morzu floty i na morzu Duńczy

ków wojowal***). Po wygasJej familii Lecha, 12 wojewodom rządy 

się dostały, lecz ci w krótk im czasie przez nciążliwe panowanie 

z klótni miQdzy sobą o pierwszeństwo w rządach wynikającej: 
przymusili Polaków, iż n!l sejmie zgodnie ohrali sobie Krakusa, 

jednego z pośród tych wojewodów ****). Ten chwalebnie pa

nował, z Gallami wojował, miasto Kraków wystawił) by pra

~odawcą i nowym pal1stwa ze stolicą Krakowem założycielem. 

Za niego pod Krakowem pod górą W:twel ukazał sięhył smok, 

który niezmiernie w okolicy szkody sprawiał. Dowcipnie go 

I!ttacono: bo mu podl'zucono nieżywego barana siarką napcha

nego. Siarka ta we srodku była zapalona. Skoro ul-tem smok 

to ścierwo polknął, siarka owa z wolna się żarząc i smoka. 

spalila l Po Krakusie Lech II syn jego rządy objął, w kró

tkim jednak czasie po zdradliwym na polowaniu zabicin brata 

swego starszego Krakusa, był wygnllnym Z Polski. Po nim 

Wanda ' księżna, siostra jego ,panowała. Starał się o jćj rękt 

Rytygerz książę niemiecki, gdy mu odm6wiła, Rytygerz rozpo

ezął wojnę, a Wanda swoim tylko widokiem hufce niemieckie 

*) Jest jodua z prowincyi do kr61estwa wogierskiego należących. 
"') Jest podobiCłistwo. że królowie polscy od czasu Lokietka za herb 

orl .. białego dIn tego przyj~li, aby swój herb, na wzór niemieckiego tworząc. 

o,d niego odróżnili t pOnieW37. orzeŁ cesnr.stwa niemieckiego był zaWSZe 

(:!,nroy. . 

*"") O tym Wizimir.u historp nic nie wie, alo kolo roku 580 lub 590 
,na Isinnrus" książCein pomorskiego, kt<'.ry 7. królomi duli.kirul wojował. 
UU) Bylo to la e .... "h" A.weru .. , 8 .n,t~.m nil 600 IĄ! rrzeO erę chno. 

ścija.ń~kq. 
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rozproszywszy, rzuciła się w Wislc, aby naród na takie wojny 

nie narażać. 

Powtórnie zatem, ho familia Krakusa wygasła, ]2 woje

wodów rządziło, póki Przemysław, potem Leszkiem I uazwany , 
polskich nie objął rządów, które mu w nagrodę otrzymanego 

nad nieprzyjaciółmi zwycięztwa Polacy ofiarowali. Nieprzyja

ciele ci byli, albo Aleksander wielki król macedoll"ki, albo 

W ęgrzy, albo Morawcy, bo rÓżne są o tem powiesci *). Prze

my~law ten byl złotnikiem, i żeby OWYCll nieprzyjaciół od

stra~zyć, tak zbroje wypolerował i na wzgórzach przeciw SIOlIcu 

pozawieszal •. że nieprzyjaciel (który już byl koło Wrocławia). 

blasldem l'a7.~ny, mniemał, że nowe sily Polakom przybyły 
i pierzchnął. Po smierci Przemysla.wa znowu następcy nie było. 

Uchwalono, żeby kandydaci do tronu odbyli gonitwy konno, 

i który z nich pierwszy u mety stanie, ten żeby pauował. Je

den z nich wziąl się do podstępu, ponarzucał na miejscu go

nitw ćwieki pia,kiem przysypane sobie tylko wiadomą od oich 

woloą ścieżkę zo,tawiwszy, tak, iż kiedy innych konie kale

czyły się i padały, OD spokojnie dobiegaj domet.y. Ale ten 

pods~p jego prz~z pewnego Leszka był odkryty. Uzbroilon 

kopyta swego kouia i razem tćil do mety dobiegał, a sądem 

starych panowanie uzyskał. Leszek ten mial syna Leszka ln, 
teu zwojował Kra~~usa króla Partów i kazaJ mu lać w usta 

roztopione zloto, mówiąc: "pragnąles zlota, pijie go *)." Po

i;lubil sobie Julią, córkę Juliusza Cezara i w posagu Bawaryą 

otrzymał. Od Julii i ojca jej Juliusza Cezara, ponazywane 

.) Powieści t.kie nigdy się o popelnienie anachronizmów nie oba

wiają· Przomy,ł.w tell mi.1 panować między rokiem 760 a 794. kiedy 
Węgrzy nacI Dunaj przyszli ,kolo roku 888. a 7.at~m w l.lt sto późniój; 

Aleksander 7.a' wiolki panował k.olo rOku 333 przed Chrystusem. a 7.at<im 
na 1100 lat dnwniój pr7.cd Przcmy,lawcm. 

'*) [(rassus był 'W\;dz l':Aymski roku przeJ. erą chrzcSciausk.\ ;)j w v.·oj~ 
nic 1. króll"lll Pnrtc)'W OrodeseOl prowao.1.ooój. zginą). 

I· 
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zostały miasta Julin, Lublana, Lublin i tym podobne. Syn 

Julii nazwany byl Pompiliu~z czyli Popiel. Lecz z innej żony 

Leszek nr zostawił 20 synów i pl111stwem ich podzielił, czyniąc 

ich ksiilżętami, margrabiami i hrabiami. Popiel mąjący stolicę 

w Gnieźnie, książę pobki, nad nimi wszystki;lli zwierzchnictwo 

posiadał. Uniieraj!IC zwierzchnictwo to zostawił synowi Popie

)owi II. Za nieg() przybylo do dworu ksią~ęeego dwóch po

dróżnych. Kieprzyjęci ud książęcia, udali ~ię do ubogiego domu 

Piasta. który wlasuie lIIia.1 sprawiać [po"trzyżyny isyna swego. 

Podróżni ci oubyli teu obrządek i dali na imie synowi jego Zie

mowit, jako wróżbę przyszłego znu~zenia jego *). Uczynili uadto 

cud, że z malej miarki miodu, tak się napój rozmnożył, 

że się wszystkie naczynia przepelniały, a z zabitego pro

SII;,Cla caly ceber nllę8l\Ya narósl **). Przy takiej ob fi

tosei ~am książę Popiel od ubogiego kołodzieja na biesiadę 

był zaproszony. Tamże miody książę I:'opiel, nabechtany od 

iony swojej, udał chorobę, sprosi! do Kruszwicy wszystkich 

,tryjów ~woich i wszystkich zdradliwie zgubi!. Ale z ciał 

pozabijanych wylęglo się mnóstwo niezmierne myszy i szczur6w, 

kt6re pocz~ly Popiela i caly ród jego przesladować. Ucickl 

Popirl na wyspę na jezioro Goplo, i tam go myszy ścigaly, 

SHIIJfgO i calą familią jego zjadły. N a tem się skończyła 10-

milia Leszków. 

Po z('jściu Popiela II wielkie .<ię w państwie wszczęły za

zaroic:;zania dla dlugiej pauów niezgody, i te aż za powt6rncm 
szlachty na sejme do Kruszwicy zgromadzeniem, zaledwo uspo

kojone zostały. Obrano bowiem książęciem wspomnionego Pia

~ta. ubogiego, lecz wielce rozsądnego człowieka, który chwn-

*) 7;icmowit c:l.yli Ziomowid, znaczy ' zlClui:! zawiadujący, rZIldzący. 
**) Był czas, że kronikarze nasi o tym cudzie w wieśniackim ba-łwo~ 

chw<1lskim domu wydarzonym chętnio pis7.~c, chcieli w Mj powieści InOC 

bo,kll odgndywa6: jedui więc sądzili. żo ci podróżni byli d ... j nniolowie: 
inni, że pod tych podn\żnych postaci •• ukryci hyli ŚŚ, piotr i Paweł. 
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lebJlie przez długi cza.s sprawował Polskę. Mial on odwiedzać 

bardzo potężnego sąsiada swojego, k.rÓla Morawii Świętopełka, 
gdzie przypmzczony -byl do stolu jako chl"ZeScianin, kiedy książę 

czeski Borzywoj jako poganin posadzony był na ziemi. 

Prawnuk tego Ziemowita Mieszko czyli Mieczysław, uro

dzi! się był ślepy, aż IV siódmym roku prlY postrzyżynach prz~j

rzał. Był to znak, że zostauie cbrześcianinem. Jakoż poj1lwszy 

Dąbrówke w małżeustwo, chrzest Iprzyjąl. Pozakładał liczne 

biskupstwa i dwa arcybiskupstwa, gnieźnieńskie i krakowskie. 

Krakowskiego zas biskupa Lamberta wysłał do Rzymu do pa

pieża Sylwestra II prosząc o koronę. Tego1. własnie czasu ta

żke nowo-chrzcouy ksią:i:ę węgierski Stefan wyslal Astryka bi

skupa strygol\skiego z taką:i: prośbą, ofiarując przytem z pań

stwa swojego daninę. Miło się to papieżowi stało, dla tego 

korona, własnie Polakowi przygotowana, oddaną została W ę

grzynowi z tern zapewnieniem, że wizya a.nielska do tego po

budką by/a. Nakazał we snie papieżowi auioł, azeby ,Stefa.

nowi tylko dal koronę, gdy Polacy dzicy. po lasach :i:yjący, 

jeszcze korony nie warci; dołączył jednak przepowiednią, że 

skoro minie trzecie i czwarte pokolenie, Polska wyWyZSZODI} zo- -

stanie i koronę otrzyma. Żeby zaś powściągnąć Polaków, mię

dzy nimi i Węgrami pokój pod kh}lWą nakazany. Trwał tedy 

pokój i królewicwęgierski Ellleryk syn sw. Stefana IV Polsce 

polując, cudami . przeświadczony skłonił silJ do podarowania 

drzewa krzyża swiętego Benedyktynom na 1;-ysej Gó!"Ze mie

SZllającyru. Zdarzenie to mogło być już ZlL Bolesława. chrobrego, 

ponieważ Mieczysław ulllarł roku 999. 

Boles/aw chrobry - był dzi elny pan, bogaty i wojownik. 

Otto III cesarz odwiedzając grób św. Wojciecha w Gnieźnie, 

wlasną ręką koronował go na króla polskiego. Tak Bolesław 

chrobry królem zostawszy; podbija! kra.in od uji;cia. Elby do 

Dniestru i bił slupy żelazne przy ujsciu rzeki Sali, Suli i Ossy, 
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a podobno i w Dunaju takipż postawił slnpy; w Dnieprze zaś 

pod wodą pokładl rury czy trąby. przez które sącząc się woda · 

dziwny szelest i dźwięk wydawała. 

Po zgonie Bołesla Chrobrego, niedołężny był Mieczysław 

II tak d&łece, że go Niemcy przymusili do podzielenia się kró

lestwem z bratem Ottonem, a po zgonie Mieczyslawa II ' takie 

nastało zamieszanie, ie królowa Ryxa z synem Kazimierze;n 

uciekła z Polski, a Kazimirz Beortdyktynem mnichem w Kln

niaku we Erancyi został. Już on był w dyakony poświę

cony. gdy przybyło z Polski poselstwo, aby wraca na tron. 

Opat od uczynionych ślubów uwolnić go nie mógł, aż go dy. 

spensował pa pież, za co Polacy przyrzekłi od glowy swiętopie

trze na lampę w kościele św. Piotra oplacać, na ramionach 

stulę nosić, aglowę oa sposób zakonników~strzydz i podgalać . . 

Pod temi" warunkami został Kazimirz królem polskim. Ale 

korona niebawem na trzy i cztery pokolenia Połsce odjętą za 

stała. Boleslaw II śmiały zabił św. Stanisława biskupa krako 

wskiego, a: za to Grzegorz VII papież wyklął go i zakazał 

następcom koronowania się. 

Dal~za historya polska, nie zup el nie od takich powieści wolna' 

Bolesław Ul mial potężną na morzu z DUllczykami wojuę pro

wadzić; za Ludwika króla miał być rokosz gliniański, IV któ-. 

rym wiele dziwnych i krwawych zdarzeń zaszlo; i tak inne 

Jeżeli zaś te są zapomniane i z ciągu prawdy wyrzucone, slu

szną~zdaje się byc rzeczą, podobnie wylączyć i powyiej wyli

czone, tak pogańskich jak chrzescjańskich czas6w ba!mie. 
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KROLOvy,IE l KSIAŻĘTA 
. I '. , . 

W POLSCE PANUJĄCY. 

T e o do r W aga podziel~ his'torya, królestwa polskiego na cztery 

znaczniejsze epoki podług familii w Polsce panujących. 

Pierwsza do roku 861, zawiera w sobie panowanie Le

szków i Popielów. 

Druga od roku 861, konczy się na rok.u 1382 na Ludwiku 

k.rólu węgierskim, siostrzencu . Kazimirza wielkiego, i zawiera 

w sobie panowanie Piastów. '" . , 

Trzecia od roku 1386, 'zamyka królów z familii jagiellon

skiej, aż do Zygmunta. Augusta ostatniego z linii męzkiej ja-

giellońskiej, to jest do roku 1372. \ 

Czwarta od roku 1574, zawiera królów . z róźnych. tak 

obcych jako i ojczystych familii, aż do roku 1795 do ' upadku 

królestwa. 

Podług tych epok *), wyliczą się porządkiem królowie i ksią

ż~ta w Polsce panujący. 

*) Epoka jes~ pewny czasu punkt '.ł"wnćm Jakićm zaszczycony dzie
lem. od którogo chronologowie i hi,torykowie l",,,, jakiój o.y liczy6 zaczy
naj~. Chociai CZ~8to wyraz epoka brany bywa za. pewny okres, pory od 
o.asu. i VI takiem rozumieniu używa go Teodor tv ag"'; ' lepi~jbr było II&

ay .... ć ptryod. co znaczy okres CzalU dwiema jakiemi epokami zamkuię'Y' 
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EPOKA 1. 

LESZKOWIE. 

Leszek, po którym nastąpił syn jego 

Leszek, którego synem był 

Popiel, ojciec 
Popiela II, który około roku 860 od Ziemowita syna Pia

'sta z panowania wyzuty zostal. 

E P O K.A. II. 
PIASTOWlE. 

Królowie i książęta monarcMw'ie. 

Ziemowit syn Piasta i Rzepcy czyli Rzepichy, król pol
ski od r. 8QO do 891, panował lat 31. Syn jego. 

Leszek, kr6l od r. 892 do 921, panował lat 29; zostawił 

po Bobie syna. 

Ziemomysla, który umierając r. 962 po 41 latach pauo

wania, z żony swej Górki zostawi!: Mieczysław/!. który po nim 

nastąpi!, Cedebura i córkę Adelaidę zaSlubioną Gejzie węgier
skiemu książęcin. 

Mieczysław I czyli Mieszko, umarł 992 25 maja, w wieku 

tycia 61, panując lat 30, pochowany w Poznaniu. ŻODY jego 
były: l) Dąbrówka c6rka Bolesława Srogiego książęcia cze

skiego, poślubiona. 965, zmarła. 976; z nicj synowie: Bolesław 

wielki król i Wladybój j 2) Oda córka margrabi Misnii z kla

sztoru Kalau uwieziona mniszka, z której byli synowie: l\'lie

szkó (ojciec Thodoryka), Świętopelk i Boleslaw, który zosta

wszy mnichem we Włoszech, wziął imie Lamberta. 

Bolesław wielki ' koronował się 1024, a wkrótce potyOl 
tym r. 1025 3 'kwietnia umarł w wiekiJ życia 58, pAnując lat 

33, pochowany w Poznaniu. Żony: 1) Hemilda c6rka lllargraLi 
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Miśnii z kt6rą się rozwi6dl; 2) Judyt córka Gejży węgierskiego 

i Sarolty księżniczki siedmiogrodzkiej, porzucona zostawiwszy 

syna Besdraima; 3) Kunilda córka jakiegoś Dobromira Sławia

nina. matka. Mieczyslawa II, Dobremira i kilku córek; 4) Oda 

margrabiauka Miśnii. Miał jeszcze Bolesław syna· Ottona, 

który wlasnie tę ostatnią żonę, a macochę swoję, z Niemiec di> 

ojca przeprowadzał. Jest to ten sam co Besbraim wyżej w~po
mniony: wdarł się 0/1 był do panowania 1032 roku i wraz 

zginął, zostawiw~zy syna Romana który dzierżył Rusyą zakar

pącką krainę do rzeki Wag. 

Mieczysław, 11 umarł 1034 w wieku życia 44, panując 

lat 9, poohowany w PozDaniu. Żona jego Regina czyli Ryxa 

córka Ezona hrabi reóskiego i Matyldy 'córki Ottona II ce~a

rza, zmarła r. 1063. Z niej. 

Kazimirz narodzony 10] 6 musiał ustąpić z Polski 1035, 

powróci! na królestwo 1040, umarł 1058 IV wiekn ;i;y~ia · 42 po 

38 leciech panowania., pochowany w Po~nalliti. Żona jego 1\1a.

rya Dobrogniewu, c6rka Jarosława książęcia. ruskiego, zmarła. 

r. 1067 .. Z niej Bolesław II, Władysław Herman. 

Bolesław II szczodry czyli 8niialy koronował się r. ł 077 

panowawszy lat 22 w wieku życia 40 musial z Polski 1080 

ustąpić do W ęgier, ksi~żniczki rmkiej żony swc.jej, miał syna 

Mieczysława. otrutego r. 1089. 

Władysław Herman umarł w Płocku roku 1102 i tamże 

pochowany, przeżywszy lat 59, a pal1owaw~zy 21. Żony jego 

l) Judyta córka. Wratysława książccia czeskiego, zmarła 1086, 

z niej Bolesław III; 2) Judyta córka Henryka III cesarza' 

wdowa po SaIalIlOnie w~gierskilll królu, matka kilku córek. 

Prócz tych dzieci mial Władysław:.; ubocznego loża Zbigniewa, 

który ze~ze(H ze świata 11l6. 

Bolesław IIi krzywolt8ty narodził si~ r. J 085, został po 

ojcu królem 1102, nmarł 1139 w wieku życia 54: panowawszy 
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37 lat. Żony: 1) Zbi~ławlI ksi~illiczka ruska, Michala Sto

połka c6rk~, zmarła 1108, matka Władysława II; 2) Salolllea 

von Bergen, z której rodzili się: Bolesław IV, Mieczysław lU 

Henryk książę saudomirski, Kazimirz II i córki. 

Władysław 11 książę monarcha po królu ojcu swoim pa

nowawszy lat 9, wygnany z Polski 1148, UJllarł 1159 mając 

lat 55. Od niego poszli książęta ~zl*,cy, jako si~ to niżej powie. 

Bolesław IV k~zierzawy, książę na Mazowszu i Kuja

wach, nastąpi! na monarchią po bracie 1148 rokn i umar! 

1173, w wieku życia 46, panował lat 25, pochowany IV Kra.

kowie. Żony: l) Anastazya; 2) Helena, ksi~żniczki ruskie 

z pierwszej urodził się był Leszek, który umarł bezdzietny 1185 

będąc po ojcu książęciem mazowieckilll. 

Mieczysław 111 stary kis ążę wielkopolski nastąpił na mo

narchią po bracie 1173 IV czwartym roku panowania 1173 wy

gnany. 

Kazimirz 11 .'J]J1·awiedliwy po bra~ie swoim Hellryku 

książę sandomirski, po wygnanym Miec2\y:;lawie III monarcha 

r. 1177 gdy się na Rusi zabawia . 

.Mieczysław III stary do Krakowa wrócił r. 1:!90, zaraz 
jednak ustąpił. 

Kazimirz 11 8prawiedliwy panowal już do śmierci przy

padłej w 1'. 1194, po 46 letnielll życiu, a 15 panowania., po

chowany w Krakowie. Z żony swojej Heleny księżniczki ru

skiej zostawił Leszka Białego i Konrada. książęcia mazowie

ckiego, od którego dalsi książęta kuja.wscy i mazowieccy po

szli. 

Leszek biały nastąpi! po ojcu r. 1194, w szóstym roku 

stryjowi z Krakowa ustąpił 1200. 

Mieczysław 111 stary potrzecie IV roku 1200. 

Le8zek biały w roku 1201 przywołano 

MitlJzyslalC 111 stary ostatni raz pOlVróciJ i umarł 1202 
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w Kaliszu, gdzie te~ i pochowany. Zostawił dzieci wiele, o któ

rych poli książętami wielkopdskimi powie się, z pomiędzy tych 

nastąpił po nim na monarchią. 

Władysław laskonogi, który po trzech leciech ustąpił Le

szkowi. 

Le8zek bialy jeszcze raz powróci! i jeszcze 22 lat panu- , 

panując, zabity 1227 wieku życia 40. Żona jego Grzymisław& 

ksitżniczka ruska matka Bolesława V i Salomei królowej ha

lickiej. 

Bolesław V wstydliwy po piętnastoletniem panowaniu r. 

1241 uciekł przed Tatarami po kt6rych ustępie 

Bolesław łysy książę lignicki monarchią zajął, wypę

dzony od 

Konrada księżę~ia mazowieckiego syua Kazimirza spra

wiedliwego; niebawem jednak 1242 stryj ustąpić musiał wra

cającemu ~ynowcowi. 

Bolesław V wstydliwy powrócił i do śmierci jeszce lat 

37 panował, wszystkiego łat 52 i w wieku życia 58 roku 1279 
z tym się rozstał swiatem, w Krakowie pochowany. Żona jego 

Kunegunda córka Beli VI króla węgierskiego, zmarła 1202. 

Bolesław V zeszedł bezpotomny; na stryjeczną przeto mło

dszą linią dziedzictwo przechodzi, Najstarszy z wnnkow wspo

mnionego Konrada 

Leszek czurny książę kujawski na Sieradzu monarchl\ zo

stał i po dziesięcioletnim panowaniu umarł ł 289, potomstwa. 

z żony Gryfiny ruskiej księżniczki ni~ zostawiwszy, pochowany 

w krakowie. Od tego czasu monarchia ze stolicą swą Krako

wem przez różne przechodzi/a l·ęce. 

Henryk pl'ObU8 książę wrocławski. Bolesława .łysego sy

nowiec. na monarchią wezwan, wnet 1290 wyni6sł sie z dncze

SIlOBCi. 

Władysław łokiet~k książę kujawski na ,Hrzesciu, odzie-
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dziczywszy pO bracie Le.,zku czarnym Sicl'ackie, dobijal się 

trollu, wspólnie z 

Wacławem królem czeskim. Tymczasem 

Przemysław książę wielkopolski kr61em m:nall i kOl'ol1o

wany 1265 r. 26 czerwca. niebawelll zdradliwem zabójstwem 

przez margrabiów braodenburgskich dopelniooem w Rogożoi e 

życia pozbawi<IIlY 1296 r. 6 lutego, li~ząc lat życia 38. Żony 

jego były: l) Lutgarda Slawiallka z za Odry udu,zooa VI' Po

znaniu 1283; 2) Ryxa córka Waldemara króla szwedzkiego, 

z któ!ej c6rka Ryxa roku UOU Wacławowi cZ~8kielllu po ~ lu

biona. 

Władysław klcietek dziedzic wszystkich krajów po Prze

mysławie, ciesząc si,; bli~ko cztery lata monarchią, ustąpić 

musiał r. 1300. 

Wacław kr61 czeski zostal królem polskim i koronował 

się. W piątym roku panowania ze,zedl 00 ze świata 1305 r. 

Zostawił z pierwszej żony Judyty, córki Rudolfa cesarza, prócz 

,wielu córek, Waclawa który tytuł króla polskiego brai i EI

~bietępoślu~ioną Janowi łuxcmburg,kiemu króluwi czeskielllu, 

który t.akże też uiemały czas krulem nazywał si,: polskim. 

Z drugiej strony Ryxy czyli Ell.biety, córki Przemysława króla. 

polskiego, pozostała córka Agnieszka wydana za k~ią;i.ęcia. szlą

skiego na. Jaworze. 

Władysław lolcietek powrócił 1305, koronowal si ę 1319 

i ulIlarł 1333 maJąc lat 73, pochowally w Krakowie. Z Ja

dwigi córki Bolesława ksiąi~cill. kaliskiego, w , tawil syna Ka

ziruiI'za , \Nielkiego i dwie córki: je,dna jesL LlźlJiet<.l zaślubiona 

Karolowi Robertowi z domu Kapetów liDii anoegaweńskii,j kró

lowi w~gierskielllu, ,zmarła 1::l80 stała si .. watką trzech syn6w: 

Ludwika kr6la węgierskiege i polskiego, AOQrzeja króla nea 

politańskiego i Stefaoa książ~cia DallUacyi; dl liga córka Lu

kietka Małgorzata, wydana za Bernarda. swidnickiego k s iąże cill, 
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mi ala z niego Bolesława i Henryka II ostatnich ksią~ąt na Świ
dnicy i Jaworze, po których córka wspomnionego Henryka II 

Anna, posluhiona była Karolowi IV cesarzowi i królowi cze

~kiemu i księstwa. te, ostatnie na Szląsku polskim królom pod

legające, koronie czeskiej wniosla. 

Kazimirz wielki narod:lil się 1310, został po ojcu królem 

D33, umarł 1370 i w Kraknwie pogrzebion y przeżywszy lat 

60 po :)7 letniem panowaniu. Żony jego były: l) Anna AI

doina córka Gedymina widkiego książ~cia' litewskiego, zmarła. 
1339. z niej dwie córki: starsza Elżbieta wydana uaprzód zA 

Jaua ksiLlżęcia ba\varskie,·o . potem za Bogusława. książęcia po

llIorskiego na Sz~zeci!lie; telU drugie m małżeI\stwem wydala !la. 

świat Kazimirza książęcia pOIllDI"skiego i dobrzYI\skiego, zmar

łego roku 1:177 i Elźhietę poślubioną Karolowi IV cesarzowi; 

młodsza córka Kazimirz:J. z Anoy byla K unegullda' wydaoa. za. 

Ludwik~ ROlllanusa bawarskirgo; 2) Adelaida landgrabianka 

Hassyi, odjechala od mtża r. 1356 i ze~zla 1567 be1.potomnie; 

:) .Jadwiga Księżniczka szłąska głogowska zegańska, stała. się 

matką Allny wydanej HenIlanowi II hra bi cyllej~kiernu. Z tego 

małżeń6twa z cyllejskim były dwie córki a Kazirnirza wielkiego 

wnuczki: Barharil zaślubiona cpsarzowi Zygmuntowi i Anna 

królowi Jagielle. Próc~ wYIIlienionych trzech żon i trzech có

rek, Kazimir/. wielki, 7. Rokiczany czc,kiej, Esterki Żydówki 

i innych !liewiast, miał nieprawego loża synów i córki. Na 

uim ustal dom Pia~tów na troni e polskim. 

L~ldUJik z domu alld~gawcńskjpgo król węgierski, sio

~trzer.iec Kazilllirza wielkiego na króla polskiego wyznaczony 

l:l39, po wuju swoim kotonę objął 1370 i po 12 letnit~m pa

llowaIJiu, mając lat 56. zeszedł ze swiata r. 13S2, pochowany 

w Weis-senburgu. Z pierwszej żooy Małgurzaty córki Karoła. 

IV cesarza potomstwa nie mial, z drugiej Elibiety. Stefana 

króla Bosn ii i Elibiety księżniczki kujawskiej córki poslubiamij 
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1353, a zmarłej 1386 byly trzy córki: Katarzyna. zmarła przed 

ojcem; Marya zostala królem węgierskim i malżonką Zygmunta 

cesarza; Jadwiga zaS zostala królem polskim. 

Jadwiga narodzona 1372, koronowana IV Krakowie 1384, 

poślubiona Jagielle 1386, 7.marla 1399; córka jej Bonifacya 

w niemowlęctwie umarła. 

KSIĄŻĘTA SZLĄSCY PIASTOWIE. 

Władysław, syn Boleslawa III krzywoustego, najstarszy, 

po wygnaniu swojem 1148 z Polski, umar! 1159 w Niemczech. 

Żona. jego Agnieszka córka Leopolda margrabi Austryi i Agnie

szki siostry przyrodniej Konrada III cesarza, zmarła r, 1153, 

z niej trzech syn6w: Bolesław wysoki, Kourad laskonogi i Mie

czysławotrzymali 1164 Szląsk i podzielili się nim: Szląsk dolny 

dostał się Konradowi, który bezdzietny 1179 umarł, wydział 

jego brat starszy Bolesław zajął. Tym sposobem powstały dwie 

linie książąt szląskich: starsza i możniej~za od Bolesława Szlą

ska średniego z dolnym, mIodna mniej można od Mieczysława 

Szląska górnego. 

1. Linia Szląska dolnego. 

Bolesław wysoki, po nim ] 201 nastąpi! syn jego 

Hent7Jk b,·odaty. zmarły r. ] 238, który z Jadwigi mar

gr»bianki Meranii zmarłej 1243 żony swojej zostawi! następcą 

syna 

Henryka II poboinego, który zginął w bit,wie z Tata

rami r. 1241. Między jego synów. z małżonki Anny córki 

Przemysława Ottokara króla czeskiego zrodzonych, dolny Szłąsk 

podzielony został w teu ~pos6b: 

aj g3łl\ź wroeł3wsk3, 

Henl7Jk lII, pierwszy syn Henryka. II, zmarły roku 1266, 

zostawi! po sobie syna 



EPOKA II. 15 

Henryka J V probus, zmarłego 1209 bezpotomnie. Po 

nim brat jego stryjeczny 

Benryk V otyły ksią~ę lignicki, Wrocławskie zajął. Po 

,kg o śmiel'~i jeden z synów jego 

Hcm'yk VI zmarły 1335, zORtawil tylko córki, był osta

tnim książp,ciem na \Vroclawill. Wrocław przez Czechów za

jęty został. 

b} g:J.łąź lignickn. i brzeska. 

Bolesław łysy, rogatka, pierw~zy syn Henryka II pobo

żnego ksią7.~ lignicki, umarł on 1278, a księstwem jego podzie

lili się dwaj synowie jego: 

l. Henryk otyły, książę na Lignicy po stryjecznym bracie 

na Wrocławin : zeszedł ze świata 1296 zostawiwszy księstwo 

swe trzem synom Henrykowi VI ksi.,żęcill na Wroclawiu, Wła

dy~ławowi nil Lignicy bezdzietnemn i Bolesławowi III na Brzegu 

i Lignicy. którego synowie i potomkowie dzielili siQ Lignicą 

i Br1.egiem i dzierżyli te księstwa aż do r. 1675 21 listopada, 

w którym czasie ostatni z Piastów linii męzkiej życia dokonał. 

2. Bolesław wojenny na Świdoicy, Jaworze i Ziembicy, 

które księstwa potomkowie jego w trzecim i czwartym stopniu 

posiadali. Z pomocy synów jego był Bernard, który poślubił 

sobie c-6rkę Łokietka (patrz str. 20). 

e) gałąż głogowska. 

Konrad II syn Henryka II pobożnego, zmarły 1298 był 

ojcem książąt. aż do końca XV wieku podzielających k$ięstwa: 

Głogowskie, Sagallskie, Olesnickie z Wolawskim. Stinawskie. 

2. Linia Szląska górnego. 

MieczY8ław umarł 1211 • po oim pa[!Owal syn jego. 

Ifazirnire zmarły 1234, po którym synowie jego Mieczy

sław i Władyslaw nastąpili. 
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Władyslllw zmarłego 1271 synowie, dopiero stali się gło

wami różnych gałęzi książąt Szląska górnego. Od Kazimirza 

II szli książQta oswiecimscy, wygasli r. 1632. Cieszynscy do

piero roku 2625. Bytomscy; od Bolesława opolscy do r. 1232. 
Strzeleccy, Falkenberscy; od Przemysława raciborscy. 

KSIĄŻĘTA WIELKOPOLSCY PIASTOWIE. 

Mieczysław stary syn Bolesława III krzywoustego, uro

dzouy U3l, książę wielkopolski, po razy kilka monarchią obej

mując, umarł 1202, mając lat 70. Żony jego: l) Elżbieta kró

lewna węgierska, była matką Ottona (ojca Władysława plwa

cza) . i Stefana przed ojcem zmarłych, oraz Elżbiety poslubionej 
I . . 

naprzód Sobiesławowi II książęciu czeskiemu, poteru K.onra-

dowi margrabi Miśnii; 2) Eudoxya księżniczka ruska, z niej 

Bolęsław i Mieczysław zeszli ze świata przed ojcem, Włady

sław Laskonogi przeżył go; 3) Adelaida hrabianka Lowen stalli. 

się matką wielu córek powydawanych za mąż, jedna za ksią

żęcia saskiego, inna za 10tarYl\skiego, inne za książąt pomorskich. 

I Władysław laskonogi z synowcem swoim w niezgodzie 

księstwo wielkopolskie podzielał, umarł r .. 1231, zostawiwszy 

syna Ottona proboszczem magdeburskim. 

Wt!tdy8law plwucz, Odoniczem też nazywamy, ponieważ 

był synem Ottona czyli Odona najstarszego syna Mieczysława 

~Lar ego, wnuk zatem tego Mieczysława starego po dziadzie 

wspólnie ze stryjem księstwem wielkopoIskiem władał, potem 

sam a~ do śmierci przypadłej r. 1239. Z księżniczki pomor

skiej żony swej. prócz córki Salomei za ksią:i:ęoia glogowskipgo 

wydanój, zostawił dwu synów: 

Bolesława poboinego książęcia na Kaliszu zmarlego r. 

1278. kt6ry z królewnej węgierskiei małżonki swojej luial córki, 

z tych Jadwiga zaślubiona Władysławowi lokietkowi, Elźbieta 

Henrykowi otyłemu książęciu ligoickiemu. 



DZIEŁA W POLSKM JĘZYKU. 
Z KTÓRYCH MOŻNA DOKŁADNIEJ DZIEJE POLSKIE POZNAWAĆ. 

Nie wyliczając źródłowych dziel, jakiemi naprzyklad 

są: Volumina legum, Codex diplomaticus Dogiela, 

Raczyńskiego, acta Tomitiana, źrzódło pisma do dzie

jów unji, rozmaite kroniki krajowe: Gallusa , Win

centego syna Kadłubka, Bogufala , Długosza, Biel

skiego, Stryjkowskiego, Kromera , Miechowity, Sar

nickiego, Hejdenstejna; przytaczają się tylko dzieła 

nowsze, krajowe dzieje wykładające, albo krytycznie 

różne oddziały dziejów krajowych objaśniające. 

Jerzego Samuela 1?andtlcie, dzieje królestwa pol

skiego we dwu tomach, w Wrocławiu 1820 in 8vo 

Hisf,orya drukarń krakowskich, w Krakowie 1815 8~o 

Adama Naruszewicza, historya narodu polskiego 

tomów VII 8YO , doprowadzona do czasów JagieUy . 

• 
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TadclI,sza Czackie,qo, o litewskit:h i polskich pra

wach, tomów 2, w Warszawie 1800 r. 410 • Dzieło 

dające poznawać mianowicie czasy jagielloóskie i wy
jaśninją,cc nader liczne okoliczności historyi lU'ajowej. 

Rozprawa o Żydnch, w Wilnie 1809 r. Czy prawo 

rzymskie było zasadą praw litewskich i polskich, 

w Wilnie 1809 r. O prawach mazowieckich rozpra

wa, w Krzemieńcu 1811 8\"°. IUlle jego rozprawy 

w dziennikach wilel'lskich. Dziel tych wydanie, w Po

znaniu 1843, 1845. 

Albertrandego, dzieje królestwa polskiego, porzą

dkiem lat opisane (podtug Szmidta), Warszawa 1768. 

Dwadzieścia pięć lat panowanie Jagielly, Wrocław 

1845 r. wydanie Raczyńskiego. - Panowanie Ka

zimirzaJana Olbrachta iA.lexandra, Wlll'sz!lwa 1826; 

panowania Henrika i Stefana Batorego, Warszawa 

1823 8'·°, ogłoszone staraniem OJlacewicza . 

. Juliana Niemcewicza, panowanie Zygmunta III, 

Warszawa 1820 8vo , tomów 3. Zbiór pamiętników 

historycznych, ·Warszawa 1822 8vo , tomów 3. "Wsza

kże dzieło to drugie należy do źródel historycznych 

Kajetana Kwiatkowskiego, d;.:ieje narodu polskiego 

za panowania Władysława IV, w Warszawie 1823 8vo• 

Jana Wincentego Bandtkie, zbiór rozprawo przed

miocie prawa, w Warszawie i 'Wilnie 1812 8vo• Inne 

jego rozprawy w pamigtniku warszawskim r. 1815. 

Jus Culmense, Varsov. 1814 8vo• 
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Alexand1'a H'aclalOa ,:.lfaciejowskiego, historja pra

wodawstwa słowia"lskiego Ila nowo w Warszawie 

wychodząca, 

WaWl'zy11ca Surow'ieckiego, o upadku przemysłu 

miast w Polsce, w Warswwic 1810 8'"°. 

Joachima Lelewela, l) Rozbiory dzieł różnemi 

czasy wydanych, Poznań 1844. 2) Polska wieków 

średnich, Po:muó 18 51 / 5łj , 4 tomy. 3) Narody na 

ziemiach słowialu;J;:ich przed powstaniem Polski, ja

ko tom wst~lmy do Polski wieków średnich z ryci

nami i mapparni 1854. 4) Polsku, dzieje i rzeczy 

jej, tomów 7. 5) Bibliograficznych ksią,g dwoje. 

Wilno 1823. 

Jędrzeja Jl1orac:ewskiego, dzieje I'zeczypospoli tej 

polskiej, PoznHll 1843, 8"0, tomów 9. 

Tomasza Święcickiego, histOl'yczna wiadomość 
o ziemi pomorskićj, mieście Gdańsku. oraz żegludze 

i panowaniu Polaków na morzu Baltyckiem, w War

szawie 1811, 8'"0, Opis starożytnćj Polski, w 'Wil

nie 1816, tomów 2, 

Pamiętnik warszawski od r. 1815 przez wszyst

kie następne Jata, za ",iera w sobie różne pisma nie 

mało dzieje narodowe obchodzące. 

Dziennik vVileński od r. 1815 przez wszystkie 
-

nast.ępne lata, podobnież zawiera różne tego rodzaju 

pisma. 

Pamiętnik naukowy w r. 1820. 

Dzieje dobroczynności w 1820, 18:H 1822, In 
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4to , a 'v 1823 in 8vO wychodzące, także cokolwiek 

dostarczyły. 

Innych dziel drobniejszych czytelnik poszuka 

w historyj literatury polskiej Felixa Bentkowskiego 
tomy 2, w Warszawie 1814 ~vo. 



WIADOMOŚĆ 
o :l:YCIU I PISZvL\CH 

X. TEODORA WAGI PIJARA. 

TEODOR W AGA urodził sig w Mazowszu, w Zielni 

Wizkiej r. 1739. W Szczuczynie wziął pierwiastko

wą edukacyą w szkołach pijarskich i tamże został 

czlonkiem tego naukom i edukacyi młodzieży po

święconego zgromadzenia. Życie Pijara, po skończo
nym kilkoletnim biegu nauk i usposobieni u się do 

urzędu nauczyciela, składa się z liczby lat, na do

ptlnieniu tego trudnego obowiązku przepędzonych. 

Nie wystawia żadnych zdarzeń mogących ważnością. 

lub rozmaitością interesowae publiczność. Jestto je

dnostajny ciąg pracy, mało kogo zastanawiającej. 

wtenczas nawet, kiedyby najchwalebni6j dopełniona 

była. Sprawował Waga przez lat kilkanascie urząd 

nauczyciela z pożytkiem uczniów, z zaletą dowcipu 

swego, z okazaniem obszernych, które posiadał, wia

domości. 



XXII 

W młodych zaraz leciech był polubiony od Sta

nisława Konarskiego, sławnego nauk w Polsce re

fOI'matora. Widział on w Wadze niepospolitą zdoi

noś(:; powziął więc do niego szczególne przywiąza

nie, upatrując w nim człowieka zdolnego utr7ymy

wać . i rozszerzać światło nauk, które sam z taką 

pl·acq., w pośród ciemności powszechnej, szczęśliwie 

roznieeit. Jakoż Waga nie zawiódł powziętych za

cnego starcia nadziei. Literaturę dawną i teraźniej

szą. doskonale znal. Szczególniej zaś poświęcił się 

nauce prawa i historyi narodowej. Zwiedzenie ob

cych krajów przyłożyło się do ukształcenia jego 

lllll}'slu i rozszerzenia pożytecznych wiadomości. -

Był ·Waga lat kilka nauczycielem literatury, historyi 

i prawa. Właśnie to było w owych czaSach w Pol

sce, kiedy te nauki głębszym dalej umiejętnościom 

naksztnlt zorzy przewodniczyły, i języków umarłych 

długie panowanie w szkołach zastępować zaczęły. 

N aj pierwsze dzieło, które dalo poznać lVagę pu

blicznosci, jest liistorya hólOw 'i ksiqżąt polskich w je

dnym tomie. Zrobił to dzido lVaga dla użytku je

dlHoij damy, jak to sam w przemowie wyraził, z PI'ZY
łączeniem geografii polskiśj, które bez jego wiedzy 

r. 1767 w Supraślu do druku podane było. Popra

wił potem ten zbiór, powiększyl i powtórnie wydal. 

Odtąd kilkakrotnie przedrukowany okazuje, jak wiel

ce był i jest do edukacyi młodzieży używany. Zbie

rat autor dzieło swoje z najlepszych pisarzów, styl 
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w niem jasny i glęboki, tego tylko żałuje czytający, 

że nie jest obszerniejsze. 

W ydat także książkę o ustanowieniu zakonu ma

litańskiego i różnych jego komanderyach, z wiado

mościami interesującemi familie polski~ do tego za

konu należące. 

W nauce prawa polskiego nic malo zaslużyl się 

Waga prze?: nową. i poprawną. edycyą. inwentarza, 

nad którym Maciej Ładowski, Andrzej Zaluski, Ar

noH Żeglicki pracowali. Da! on dziełu temu leps?:y 

porządek, z wielu omyłek oczyścił, wiele niedokła

uności sprostował. 

Mała księga co uo grubości, ale wielka co do 

pryncypiów i zasad slawnego Beccal'l:'i o występkach 

i kamch, pracy i gorliwości Wagi winniśmy, że się 

pokazała w języku polskim; a ile za granicą, tyle 

li nas przyczyniła się do sprostowania opinii w ma

teryi lnyminulncgo prawodawstwa. Tłomaczenie to 

jest dobrze wykonane. Przelożył Waga inne d?:ido: 

o cnotach i nagrodach, które za przydatek do tam

tego u ważać można. 

Mial Waga szczególną. wiadomość familii polskich, 

do czego mu służyła wielka jego pamięć. Zostawił 

wiele przypisów do Herbarza Niesieckiego, którego 

dzielo gdyby bylo kiedy przedrukowane, dodatki 

Wagi i Krasickiego (bo i ten mąż szacował pracę 

Niesieckiego), nie maloby się do jego zbogacenia 

i wydoskonalenia przyczyniły. 
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o drobnych pismach Wagi wierszem 

szczególniej w łacińskim języku, nic niewspominam. 

Są to prace szacowne, bo okazują, ile był biegłym 

w tym uczonym języku. Lecz teraz sławę pisarzów 

szczególniej stanowią dzieła w ojczystej mowie: gdyż 

dzisiejsi uczeni wyszli z tego uprzedzenia, jakoby 

można było dobrze pisać w umarłym języku. Może 

to być dobrze dla dzisiejszych czytelników, ale co by 

na to powiedzieli dawni klassyczni pisarze? 

Był nareszcie Waga z liczby tych uczonych lu

dzi, którzy na slawę więcej przez światłą edukacyą 

i udzielenie innym z nauk swoich pomocy, niż przez 

wielkie i okazale pisma zasługują. SprawowuJ pierw

sze urzędy w swojem zgromadzeniu. Obcowanie z nim 

było przyjemne dla różnych anegdotów i powieści, 

którerni mowę swoję zaprawiać umiał. Umarł w War

szawie roku 1801, życia 63go. 
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Przern.yUawa książęcia na Pozna niu i Gnieźnie zmarłego 

] 257, który 7. Elżbiet.y córki ll~nryka II książęcia szląskiego 

żony ,wej. mial córkę wydaną za margrabię brandenbur!(skie. 

go. inne które mniszkami zostaly i syna jednego, który nastę 

puje 

Przemy.~ław pogl'obelc narodzony)'. 1257, połączyi Wiel

kopolskę 1278, a w roku 129.5 przyjąl koronę i królem pol 

.kim zo,tał; o jego śmierci, żonie i potomstwie mówiło się wy

żej pod królami (na. str. 15). 

KS1:\7,ETA 1IfAZOWlECCY PlASTOWlE. 

Buleslaw lcędzierznu'y syn Role~law3 11r kfi:ywollstego, 

otrzymał w dziale Mazowsze z Plockiem i Kllj:lwa.mi, syn jego. 

Leszek po ojcu 117:.\ panowanie objąl i zeszodl 1185 bez

dzietnie, zatem stryj Mazowsze ohjął. 

Kazimi"z spl'awiedliwy, o którym mówiło się wyżej pod 

monarchami (na slr. 15); jego syn młodi'zy 

Konrad otrzymał Mazow~7.e z przynależyto~ciami i sIał się 

głową wszy,tkich rozradzających sic książąt. mazowieckich, ze

szedl on z tego swiata 1247. i z księżniczki ru!'kiej Agazyi 

żony swojej. miał wielu syn6w: Przemy~ława który zginą! 1228 • 

.Mieczysława zmarIrgo ] 237, Role~ława r. 1249 i dwu innych: 

Kazimirza od któr~go kujawscy i Ziemowita od którego Il1f1ZCl

wiece y ksil\ż~ta pO$zli. 

1 . Linia kujawska. 

Kazimirz książę kuja.wski, ·sieradzki i łęczycki. zeszedł 

ze świata 1268, miał dwie iony: ]) K onstancyą córkę Henryka 

II wrocław8kipgo, z niej: Lesuk czarny książę sieradzki, potem 

monarcha zmarly bez potomstwa; i Ziemomysl książę ua Ino

wrocławiu, ojciec trzech książąt kujawskich, z których Kazi

mirz na Goiewkowie miał syna Władysława białego, ostatniego 
2 
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z ksiąząt kuj!! wsk ich, zmarłego w stanie zakonnym r. 1398 i 

córkę EI7.bietę, zaślubioną Stefanowi królowi JJosnii, matkę El

źbi ety iony Ludwika króla polskiego i węgierski>'go; 2) k ~ ię

iniczkę pomorską, z kt6rej syuowie: rVladysluw łokietek k, i " i.ę 

na Brześciu, po braciach sieradzki, lęczycki i kr61 pobki; Zie

mowit książę dobrzYI1 , ki, zmarly 1335, ojciec dwu k s iążąt; 

i Kazimirz hiąię na Łęczycy polegl bezpotolUny 1294. 

2. Linia mazowiecka. 

Ziemowit syn Konrada zginął roku 1262, iona j~go Ger

truda bratowa, wdowa po Boleslawie, a c6rka Henryka II Hlą

skiego . Synów dwu: 

Konrad II na Czers ku, zmurły bezdzietnie 1294. 

Bolesław książę na Płocku i ca.lego Mazowsza, umarł ]313, 

synów mial tn.ech, z tych prócz Ziemowita nn Sohaczewi(> , dwaj 

inni byli : Trojden iWaliko. 

a) ga ł ąź czersk<l. 

T1'ojden syn Bolesława na Czen,ku biążę, zeszedł ze świa t.a 

r. 1341, żona Mllrya córka Lwa k s iąż~cia ruskiego zmarła l:J41, 

z niej trzech synów Bole~law książę ruski, 

Klltimin na Czer~ku w larly 1354 i 

Z iemowit 8ta)'.ęz,1j na Lit,wi " i Gostyuiu, z kolei eale Ma

ZOIl'~Z C polączył. 

bl galąź plo"k" Jawuiej sz ". 

IV ańko syu Bolesława k s iążę na Plocku z k s i~żniczki li

tewskićj miał syna 

Bolesława zJll.Ąrlego r. B51, po którym stryjeczny brat 

Z iemowit starszy kHiążę na Liwie, Gostyuiu, Czer,ku 

odziedziczył i Mazowsze połączył . Umarł 13tH i między sy

IlÓW jego JUDa i Ziemowita Młodszego Mazowsze znowu po

dzielone zostało. 
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a) gał",ź warszawska. 

Jan biązę na Warszawie, umarł J428; syn jego 

Bolesław zmarły ] 455, z pomiędzy wielu synów jego 

Kom'ad zmarly 1503, byl ojcem 

19' 

.lana zmarłego 1525 i Stanisława 1524 ostatnich ksiąząt 

mazowieckich, tudzież Aliny poślubionej Odrowążowi. 

b) g a l ą ź p lo c k a 111 ł o d s z a. 

Ziemowit młodszy ksiązę na Plocku zmarł r. 1426, mię

dzy wielu synami jego 

Władysław zmarły 1455, był ojcem 

Zimwwi/(t i "'lllclgslawa ostatnich książąt na Placku, 

zmarły 1462. 

KSIA)wrA POMORSCY NA GDAŃSKU. 

Sambor starosta czyli wi~lkorządzra 1177 do 1207. 

A'Icstwin urzędowa! do r. śmierci 1220. 

Swiętopelk, który zabił Leszkn Białego 1227 i ogłosił się 

bi;łż~ciem Pomeranii od r. 1220 do 1266, miał synów dwóch. 

Me,(lwin umarl 1295, ostatui z tego domu. 

Wm'cislllw umarł kolo 1'. 1275. 

Bracia Świętopełka mający swoje wydziały byli: Ratybor, 

Wratyslaw i Sambor. Tego ostatniego syn był Wizymir. 

KSIA}~F,TA RUSCY, 

Ruryk z Wariagów Rusin, pl\nnje nad Slawianami od r. 

862 do 879, syn jego 

Igor Rurykowie:! wielki kniaz zginąl r. 945, żona Olga, 

syn 

Swiatosław 19orewicz zginql 973, synowie jego: 

Olłg Swiatoslawowicz za.bity 980. 

Jaropolk Swiatoslawowicz zabity 1'. 980, syn jego Świa
topolk Turowski książę przybrany za syna od stryja Wlodzimirza. 

2* 
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Wlodzimirz SlIl1'aloslowlJwirz wiłlki, wielki kniaź on roku 

980 do 1015, z róioych ion zostawi I synów, miQdzy ktorych 

p811stwo ruskie podzielił; Dal,wi~ka ich są: Izaslaw p"łocki, 

Wiszeslaw wieł-konowogrodzki, JUl'm-ław 1'0Ftowi'ki, a pot(·:m 

wielkonowogrodzki i kijowski, Borys po bracie rost.ow,ki, Chleh 

murom, ki, Swiętosław rlerewlal\,ki W szewJoo wloc1zill :irski, i''i.~ ci

sław tmutoroka {Isk i, Stanisław smoleński, włodzill1irski nad 

Bugiem, Sudyslaw pskowski. 

Swiatopolk Jlllopullwwicz zmarly r. J 018, żOlla .i"go córka 

Bolesława wielkiego króla polskiego. 

Jaroslaw Wlodzim.irzowicz Ilmarł 1'. 1054. Po nim sy

nowie dzielili się Rusią i podzieloną potomkom zO"<lwili. 

]. '/łie/cy lcsiążf:ta J(ijowsny. 

Izaslaw Jaroslnwnwicz wygnany r. 1067 od W,u,lawR 

Braci;:lawowicza połockiego, powr6cił i powt6rnie r. 1077 wy

gnany, zginąII'. l 078, ~ynowip. jPgo .Jaropolk, Światopolk. 

TV.~zeu:lod Jm'oslawowicz k~iąi\, czrl'Oiechow"ki opanował 

Kijów r. 1077, umarł 1093, 8yn jego Wlodzin!il'z Illonolllach. 

'~Il'iatopolk haslawowicz (Mi chal Stopołk) ulTInrł roku 

1113. 

Wlodzimirz mon/Jmal'h Wszewolodowicz ze;.:zecl! 1'. 11~5, 

z jego synów Andrzej był włod~illlit'skilll, JHZy D"łhol'uki za

łożyciel MOokwy i na,:tępująey trzej władali w Kijowie. 

Mścislaw wielf.:i Wlodzimil'zowi/:.z zma rly r. l 1:32, ojci~c 

Izaslawa II i Rosci.'ława kijowskich. Światopolka, Włodzillli
rza, wlodzimirskich książąt. 

Ja"opelk Wlodzim irzmuic.z ulHarł 1138. 

W,·a.czeslaw Wlodzimir.zow'icz umarł 1154, ale był zaraz 

J 138 wygnany przez stry:iecznego w trzecim sr.opoill. przez 

Wstowloda II Olegowicza wouka Światosława II, po kul

rym 1146 r. tegoż bra.t rodzony 
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19oj' II OlegowlI': Ila~tąpiwszy, zgillql 1147. 

/zastl/w II Mścislmuuwiez wyganiany 1149, wrócił 1150, 

ulIlarł 1155; jego potomstwo dziedziczyło \Vołyń i lIalicz. 

Z róimych "ynów: Jal'l!oluw, Mscislaw, W~zewołod, książę bel

zki umarł J 196. 

Jerzy Dol/wruki Władzl'mirzuwiez syn wouullIacha książ", 

"u,dalski umarł 11 'j '7, od niego wielcy książęta Wlodzimirza 

nau K lasllIą i Moskwy, 

IZQ.I'law Dawidow'icz z książąt czcruiechu\\'skich do roku 

1161. 

Rościsław Nlcislawowicz wnuk IlJOnumacha do 1168 . 

• iI1.ści8ław Izllslawowicz do 1171, jego syn Roman, 

ChUb .7ul'ewicz syn Dolhol'uki"go, ulllarł 1172, 

JanJ.llaw IZilsławowicz wnuk Mścislawa wielkiego 1173 

do 1176. 

Roman 1{ościslmvowicz wnuk Dolhorukiego do 1 J 77. 

Swiętoslaw lJ'.,zewludowicz do 1195, 

1l1lryk Ruśdsławowicz wnuk Mscislawa po razy kilka wy

ganiany, umarł 1:21 J, syn jego Rościslaw, Wlodzimirz, 

Wszewlud Swiatostawowicz uo 1215, 

Mści.law Romalwwic% wlluk Mścislawa dostał się do nie-

woli talal'~kiej 1224, syn jego Roscislaw. 

Wlodzimil'z Rw'ykowicz umarł po r. 12:~5. 

Izostaw Jl1śc"stawicz 

Michał Wszewlodowicz okola roku 1239. 

lło.ici.ław .lI18cislawicz 

Dymirt 1240. 

Da.niel RomunowIez do 1266.

Leon Dunielowicz 

Stanisław 1294. 

Wasił JJymitrowicz po rokn 1300. 

l'iedor kolo roku 1331. 



22 KRÓLOWIE I KSJ,\iWfA W POLSCE. 

2. Książęta Wlodzirnirza wolyńskiego. 

Jm'opelk syn Izasława kijowskiego od roku 1078 do 10s:l6. 

Dawid 'yn Igora wnuk Jarosława I do 1100. 

Jaro.,lnl/) ~yll Światopolka Izaslawowicza kijowskiego do 

1119. 

Roman syn monomacha 1119. 

Alldrztij syn Włodzimirza monomacha 1134. 

Izu.slaw II syn Mścislawa kijowskiego wnuk Wlodzimi

I'za monomacha okolo II :~5. 1142. 

Swigtoslaw syn Wszewoloda Olegowicza. kijowskiego do 

1146. 

Wlodzimirz syn Andrzeja wnuk mOIJomacha do roku 1149. 

Swintopolk syn Mscisława wnuk mOIJomacha m'marł roklJ 

1154. 

Włodzimirz syn Mscisława wnuk 1ll0llol1lllcha do roku 1156. 

Jaro.,law syn Izaslawa II kijowskiego, syn jego Ingwar 

książę lucki do 1182. 

Mścislaw syn Jzaslawa II kijowskiego 11.56, syn jego Roman. 

Wlodzimirz syn Jarosława Wlodzimirza halickiego uciekł 

do Węgier r. 1214. 

Roman syn Mscislawa wnuk Izasława II do r. 1189 

Wszewolod bl'llt poprzedniego 1189. 

Roman wraca do ] 108. 
lI'lści., law Romanowicz. 

Daniel Romanowicz 1206. 

Sll:iotoslaw syn Igora Świato,ławicza 1207. 

Alexander książę bełzki ~yn Wszewloda Mścisławicza 

do 1213. 

Daniel Romanowicz do ] 225. 

Wasilko H.omanowicz zmarły 1269, ojciec książąt otrog

skicb i zaslaw~kich. 
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Lew Daniłowicz, zmarły 1301. 

Wlodzimirz Lwowirz, do 1319. 

3. KS'iążgta prze/nyscy. 

23 

Rośc;slaw Wlodzimirzowicz, wnuk Jarosława L kijow

skiego, hiążę Pr7.ellly!;Ia, umarł 1065, zostawił ~ynów: Wa

silka trcmbowelskicgo, Ruryka i co na~tępuje. 

Wolodar zmarły 1124, synowie jego: Wlodzilllil'z halicki 

co oMtępnje: 

Rościslaw 1Iokolo r. 1159, syn jego Jan berladyn. 

4. Książęta haliccy. 

Jarosław ~yn Światopelka wnuk Iza~lawa kijowskich, za

bity 1126. 

W$zewlodymi1" czyli Wlodzimirz syn Wolodara przemy

skiego umarł 1152, syn jego co następuje: 

Jaro.,law umarł 1180, syn j0g0 Wlodzimirz, i co nastę-

puje: 

jl1ścislaw J al'o,Jawowicz otrut.y 1185. 

Roman syn Mści~lawa WOlYl'!skiego i kijowskiego, wnuk 

lzaslawa n ksiąię wlodzimirski, od Wlodzimirzil Jilroslawo

wieza wnuka '\'" ~zechwolodylllira wygnano a 'V ęgrzy nalicz 

opilnowali. 

Anclrzrfj syn Belli III króla węgierskiego, wygnany r. 1188 

Wlodzimirz Jarasławowicz od Polaków osadzony umarł 

roku 1198. 

Roman wraca, zginąl pod Zawichostem 1205 synowie jPgo: 

Daniel, Mścislaw, Wasilko, MiGhal książe drucki, i córka która 

była matką SwarIlona książęcia na Łucku. 

Daniel lIlaloletni z matką uchodzi 1206. 

W/'odtimi1'Z syn Igora Światoslawowicza, wygnany od 

brata. 
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Romlln Igorewicz. 

A,Ildl'tĆj król węgierski i halicki 1209, ]210. 

Wlodzimin Igorowicz wraca. 

Dllniel wraca 1212. 

Mścislaw niemy syn 'Wlodzimirz Jaroslawicza w 1'. 1212 

Władysław bojar kniaziem w r. 1213 

f{olomall syn drugi Andrzeja króla węgierskiego, r. 1213 

król halicki, wygnany 1215 iona jego Salomea córka Leszka 

lliałego króla polskiego. 

M&cislaw M~ci;;ło.wo\Vicz wnuk Roscislawa do r. 1219. 

Daniel Romullowicz wygnany 1226. 

jJlfchal W szewołodowicz ksiqżę zwenigrodzki, równie i ki

jowski do 1239. 

Dllniel Romauowicz wraca, koronował się królem ruskim 

1246 i 1253, nmarl 1266 synowie jego Lew i Roman. 

Swarno u:l:arl okuło 1266 zona córka Mendoga króla li

tewski~go. 

Lew syn Daniela króla ruskiego, po ojcu wlodzimirski 

i kijowski, po Swaruonie lucki, drohicki, i halicki umarł 130 l 

syn jego Włodzimirz ksiqźę wlodzimirski w 1319 przez Gedy

dymi na zwojowany. którego córka Bucza stała się żoną Lu

barta GedYlllinowicza; córka Lwa Marya została poślubioną 

Trojdynowi książęciu mazowieckiemu, z którego najstal'szym jej 

synem był Bolpslaw który nalicz odziedziczył. 

Lew II Romauowicz wnuk Daniela króla ruskiego 1324 

zostawiwszy syna małoletniego 

Jerzego, który żył jeszcze roku t 327 po nim 

Bolesław z książąfPiastów mazowieckich odziedziczy! Ha

licz, Lwów i Ruś czerwoną do r. 1340 kiedy został otruty 

kraina do korony po bezpotomnym przyłączona. 
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5. Książęta srnUler!8cy, 

Wiaczesław Ja?'oslawowi~z od 1054 do 1057. 

Igor Ja1'osławicz da 1060. 

Jzazlaw Jar()slawicz kijowski do 1077. 

Wlodzimil'Z monomacb do 1078. 

J18c'islaw syn Monomacha do 1095. 

Jza8tan syn monumRcba. w 1095. 

Dawid Swiatoslawowicz wnnk Jarosława do 1096. 

Sw!atoslaw syn monowachA do 1113. 

Wiaczesław ~yn 1Il0UOlllRCha. do 1125. 

z5 

Rościslaw JJścislawicz wnnk monomacha do 1147. 

Wlodzimirz Mścislawicz wnuk monomacha do roku 1148. 

Rościslaw wraca do 1159, syn jego Roman, Dawid, Ru-

ryk, Mścislaw ojciec Mcislawa. 

Roman Rościslaiuicz do 1171, ~yn jego J aropolk Mści-

sław . 

Ja1'opolk Romanowicz do l J 75. 

Rościslaw syn Mscislawa Roscislawicza w r. Il75. 

Jaropołk Ronwnowicz wraca do 1180. 

Dawid llośclslawicz do 1198, syn jego Mścislaw czyli 

Teodor. 

Mści .. law BOmat10wl'cZ po 1214. 

Włodzimirz syn Ruryka Roscislawicza kijowskiego do 1218. 

Wszewlod syn Mścislawa Wszewłodowi~za do roku 1218. 

Wlodzimirz Rurykowicz wraca do 1224. 

Micisław czyli Teodor Dawidowicz umarł 1231, synowie 

jego Konstantyn, Wszewolod, Rościslaw ojciec IIleba Michała 

Teodora. 

E"dziwilł syn Montiwila lVleutoga synowiec w r. 1237. 

Wuewołod Mśeislawicz koło 1247. 
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Hleb ltościsławicz wnuk Msci,lawa umarł 1277 syn jego 

Alrxanrlcr . 

.1l1ichal Ruscislawicz wnuk Mscislawa u:nllr11279. 

Teodol' Rosciolawicz wnuk Mi;ci~;lawa w roku J280, 1295 

umarł 1299. 

Alr.?:andl,j· illebowicz od roku 129.'i, umarł 1313, synowi, 

Dimitr, Jan. 

Dymili' Alcxandrowiez do 1330. 

Jan Alexandrowiez umarl 1359, syn jego 

Swiatosław Iwanowiez zmarł)' 1387, synowie jego Jerzy, 

Hłeb i inni. 

Jerzy Światosławiez stracił Smolel\sk 1396. 

Witowd zdobył 1396, powierzył 

Romanowi Michalowiczowi bralIskiemu ksiązęciu Smolellsk: 

jako namiestnikowi w r. 1400. 

Jerzy Światosławiez odzyskal1400, stracił 1404, od 1404 

Smolellsk jest litewsk i. 

K~iqżętCl połoccy. 

Rochwolod do r. 976. 

JVlodzimi,'z Światosławie? wiełki, knini ruski do 988, od-
dal synowi Iza;ławowi. 

hasław Włodzimirzowicz do 1001, syn jego 

Braczeslaw Izashwicz do 1044, syn jego 

'Wrzeslaw Braczeslawicz do 1069, synowie jego liczni, 

z tych Rochwolod miał syna Wasila; Bory~ był ojcem ilra

czesława i Rochwoloda; H1t'b był ojcem W~zewoloda, Woło

dara i Rościslawa ; Di\wid był biążęciem w Witepskll; Jerzy 

Swiatoslaw był ojcem Wiaczeslawa Dawida, Ś. Eufrozyny i Go

rzyslawy . 

. Mscislaw ~yn ba~lawa .Jaropelkowicza wielk.iego kniazia 

do 1070. 
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Swi(ttopelk brat poprzedzającego do 1071. 

Jaropolle brat poprzedllującego do 1073. 

Horys W ~zeslawicz do 1128, syn jego 

:1.7 

R echw olod Borysowicz do 1129, syn jego llleb i córka 

Ś. Proxeda. 

l i as/llw ~yn wielki~go kniazia Mścislawa Wlodzimirzowi

eza do 1132. 

Swiatopelk brat poprzedzającego w 1132. 

Wasi/ syn Świato ,lawa Wlodzimirzowicza IV r. 1133. 

Izaslaw Hlebowicz IV 1134. 

Rochwolod Borysowicz wraca do 1152. 

Wszeslaw syu Dawida Wszeslawicza k~iążęcia witepskiego 

do WiS. 

Rol ci.<law llI ebowicz do 1161. 

Wolo dm' lllebowicz do 116l. 
Wrzcslaw \Va,ilkowicz wlluk Rochwoloda WszesJawicza 

do 1]67 . 

Wolodar wrRoa W 1167'. 

B,·ac;;csl."w syn Mścislawa Wrzeslawicza 

(HUb Rochwolodowicz kolo r. 11131 uda! się na życie 

pobożn e ? ). 

/Jrac::eslaw Wasilkowiez wuuk Rochwoloda \V szeslawicza 

umarł 1226. 

Borys Dawida Jurewicza do 1217, syn jego 

Wiaczesław I:lory,owicz do 1223. 

Może bydź , iż IV tych cza8aclJ i w pobliskich po razy 

kilka Polock bez kniaziów bywał. Nieprzyjacielskim sposobem 

zdo bywając to miasto Litwini cZiisowie odjęli miastu wolność' 

Ryngold opanował IV 1235. 

,t/ingllilem. czyli Michayłem któremu zdaje się kuiaziowa

nie czyli wladanie poruczyI. Czyli Mingajła syn Ginwill pod 

imieni,em .J erzego panował, kiedy i jak by to długo bylo, niewindomo. 
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Mindowe od r. 1240 wysIał do Polocka synowca sw~go 

TO'l/Jciwilll, czyli Czeczywila, czyli Totwila, czyli T~ofila 

i\Jontiłowicza (czy to ni~ teo ~am CO (,inwil Mingajlowicz?) który 

zabity 1264. 

StrujT/ota za bił 

Wujsielko, a Cl) si~ wtedy w Połocku działo'! podobno nie 

da się wyjaśnić. 

Dowrnond Trabusowicz Ila chrzcie imie Tymoteusza ma

jący, kniaź i obrońca Pskowa, opanował Połock w 1'. 1281 

stracil koło 1307. 

Kom-ad Julcke mistrz kawalerów mieczouwych wydarl Dou-

lIlondowi, a musiał oddać Litwie kolo r_ 1307. 

Witenes tedy panował i powier7.ył Połock 

WojnowI synowi swojemu; a bratu 

Gedymiua_ 

Książę/a litewscy. 

Ryn_qold kolo r_ 1240 żyć przestał, mial synów, z tych 

Mendog ; a Montwił zrodził Erdziwilla książęcia ua Smolclhku, 

Wikinda na Witebsku, Totwila na Polocku zabitego 1264_ 

Mendug czyli Miodowe, kOl'onowltl się królem litew.kim 

1252,zabity 1263 od Strojnata. czyli Krilloty ksiąic:cia źmudz 

kiego siostl'z€l\ca czyli synowca, i Doumunda książęcia znnal

szewskiego syoa Trabusa a wnuka GCl'Inunda, który ZiL żonę 

miał siostrę żouy Mendoga, żona Mendoga Marta k,iężniczka 

twerska, synowie Rukla i Repnika pozabijani 1263 i Wojsielko 

St~'ojnat zabity 1164 ; zostawił syua Pelusę_ 

Wojsze/ko czyli ',"olsztynik (ten sam co Rymolld) zabity 

1167. 

R6żni książęta: Gerwen syn Dodwida w 1266_ 

Swm-no książę halicki 1268. 

inni z familii Gel'monda byli: 
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Sk1i-fflond naczelnik Żmudzi 1270. 

T?'"In/s 1280. 

Tl'oyden brat DOUll1unda w ] 282. 

Lutuwer od 1283 do 1291, ~yno\Tie jegn Budiki i Buy

wid czyli Witcnes. 

Witenes z ojcpm od 1'. 1283, sam od 1292 do 1315, żona 

cOl'ka Wikinda Żmudzina, Synowie Gedymin, Gwazaluta, Wojn, 

ksiitżę polocki, kt.óJ'~go syn Lupku zabIty 1331 pod Psko wcm. 

Geclymin od 1315 zabity pod Wiei oną 1340. córki jego: 

Anna Aldoina zaślubioną zustala KazimiJ'zowi wielkiemu kró

lowi polskiemu. Danmila czyli Elźbieta za Waclawem mazo

wieckim k~ią.żęciem, Marya ZH Bol(·,luwclIl TJ'oydellowiczem 

książęcielIl ruskim. Synowie byli: I) Mouiwid biążę na. Slo

minie i Kiel'llowie; 2) Narymund Wasil na Pińsku'zginąI1347, 

od niego ksążęta Rożyńscy, Galiczyny, Kurakiny, Chowańscy: 

3) Olgierd na Krewie; 4) K .. ystut hiążę n'!; Trokach i Żmu

dzi, uduszony 1382, z żony swej Birut)' 7. Polągi mial: Wi

tolda, Woydata, Pat.ryka, Woy~zwill", Zyglllunta, Totywila 

czyli Dolgata, Annę Donutę zaślubioną .J anowi ksiiłŻrcill ma

zowieckiemu, Ringałę za Henrykiem mazowieckim ; G) Karyat 

Michal na Nowugrodl;u i Wolkowysku zo,tawil ~)'n6w: Jerzego, 

Alexandra, Koo~talltyna, Teodora, "Vai'ila; 6) Lubart na Wlo

dzimil'zu wol)'I'l"k im umarł j :-183, syn jego: Teodor książę lucki 

i \Vłodzimir~ki od niego pochodzą Sanguszkowie; 7) JawlIuta . 

.Ta'IJJfattl/ do 1342 roku, którego z wielkiego k s ięstwa wy

zuto, umarł 1 :l66 jako k,iążę na Zaslawiu. 

Olgie?'d książę na Witebsku potem na Krewie, umarł 

1:381 . ŻOna pierw8za i druga księżniczki ruskie prócz córek, 

synowie jego: l) Jagiello Władyslaw; 2) Wigunt Alexander 

książę na Ki ernowie umarł bezpotomny 1392; 3) Korybut Dy

mitr książę nowogrodzki i siewierski, z synów jego Fiedor oj

ci ec książąt. Wii'zniowieckich, Woronieccy, Zbarażc)' Koryccy; 
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Iwan, Zygmunt pr7.ez Hussytów na króla czp.~kipgo wyniesiony; 

4) Korygiello Kazimirz zginął 1390 książę m~cislawski, jest 

ojcem książąt Czartoryskich; 5) Anclrzćj książQ polocki zqinął 

nad \Vorsklą 1399; 6) Wlodzimirz książę kijuwski, syn jego 

Alp.xandel· c7.yli Olelko ojciec książąt Olelkowiczów na Kijowie 

potelll na Slucku i Kopylll wygaslycll ][j~n; 7) Lillgwenis Sy

mon rządzca wielkiego Nowogrodu, .-yn jego Jerzy; 8) Butawa 

Konstanty od ktorego książęta Korcec)'; 9) Skirgello Kalimirz; 

10) Swidrygaylo Bolesław Lew; 11) Horys. Z t.ych synów 01-

gerda trzech bylo wil'lkimi hiąż(,tami nnPl·Z(·lllian ze stryje

cznYlIli braćmi swymi dwoma K eysltuta oynnmi, tym sposo

bem . 

.Jagello czyli raczej J agallo, urodzony 1 :148 wiełki książę 

litewski, zostając 13tH; królem polskim, oddal \I' r. 13R7 wiel

Ide księstwo 

Ski·rgellou,,: biążęciu na Poloch i Trokach wyzuty z wiel

kiego księstwa 1392, otruty 1394. 

łYżtold czyli raczej Witowd AIHander, syn l{eystuta na

rodzony 1350 po 38 letnićm władaniu Litwą umarł 1430 ma

jąc lat 80. 

Swidrygaylo wyzuty z wiplkiego ksil,'stwa H:~2 umarł 

w Łucku 1452. 

Zygm~mt inny ~yn Keystuta, zabity 1440 syn jPgo Mi

chał wygnany skończył życie w MOi'kwie 1452. 

Kazimżrz syn J agiclly wysIany od brata Władysława III 

króła polskiego do Litwy,,od Litwy wielkim koią~ęciem okrzy

kniony, został królem polskim. Po jego śmierci 149'2 za kr6ła 

Jana Alberta, Litwa za wielkiego książ,cia uznała 

Alexandra syna KazilIlirza, który po bracie króle;;two 

polskie ot.rzymal. Po jego zgonie 1506 

Zygmunt wielkie hi~stwo litewskie i krDle"t.wo polskie 

nierozdzielnie sprawował do 1529. 
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Zygm1tnt Aug11sl wyniesiouy na wielkie księstwo 1529 

dopełnił UnIą 1569. 

EPOKA III. 

.JAGIELLOKOWIE. 

Władysław Jagielto syn Olgierda a w!luk Gedymina na

rodził się 1348 z i\1aryi księżniczki twerskiej, po ojcu 1381 

wielki książę litewski ochrzcony i na króla pol~kiego w Kra

kowie koronowany l::l86, umarł IV Grociku niedaleko Lwowa 

1434 pu 48letniem panowaniu a 861etnićm życiu. Pochowany 

w Krakowie. W Bazylei, gdzie wtedy ~obor odprawiano, uro

czyste za tego króla c~ynione b:'ły exekwie Żon miał cztery: 

l) Jadwiga królowa polska, jak się to wyżej mówiło, zmarła 

U99; 2) Alllm hrabiauka cylłejska wnuczka KaziJllirza. wiel

kiego, zaślubiona 1400, umarła 1416 wydaw~z)' na świat córkę 

Jadwigę zaręczoną []]'Hgrabi brandenblll'skiemu; 3) Elżbieta Gra

nowsku. wdowa Z dOili U Pilecka poślubioLla 1417 1'., zmarła 

1420; 4) Zofia księżniczka kijowska zaślubiulla 1422, zmarla 

1461, z niej urodzili się Władysław i Kazilllirz. 

Władysław 111 wl/,.tleiiskl" wezwllny takie na królestwo 

węgierskie 14·10, żył łaŁ 20, panował w Pobce laŁ 10, zginął 

pud WanuI 1444 r. 

Kazimir::: ulllarl 1492 II' wieku y.ycia 65 po 45letnielll 

panowaniu. Z małżonki ,wojej EIl.oiety córki Alberta austry

ackiego, który cesarzem został, zaślubiunej 1454, zlllarlćj 1505, 

zostawil licwe potomstwo. Synowie: Władysław najstal'szy ob

jął królestwa czeskie i węgierskie. Kazimirz św i<;ty, zmarły 

1483 mając lat 24. Jan Ałbert, Alexander i Zygmunt, IV Pol

sce jeden po dl ugilll pl\nuj~lcy. łl'yderyk urodzony roku 1468, 

by! biskup(,1\] krakowskim, arcybiskupem gnieźnieńskim i kardy

nałem, umarł 1503. Córki: Jadwiga za książęciem bawarskim. 

Zofia za margrabią brandenburskim matka Alberta książęcia 
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pru.,kiego. Elżbieta za książęciem lignickim. Anna za pomor

-kim. l3arbara za saskim . 

.fan Albert p~llOwal lat 9, żył 42, umarł w Toruniu 150J, 

pochowany w Krakowip.. 

Ale{jJ{mder panował lat '5, żyl 45, umarł w Wilnie lf.>06 

i tamże pochowany. Żona Helena córka Iwana Wa~i1ewicza, 

wielkiego kniazia moskiewskiego zaślubiona 1493, umarła 1513. 

Z'!!!Jnlunt I panował łat 42, żył 80, umarł 1548 pocho

wany w Krakowie. Żony jego: l) Barbara Zapolska córka Ste

fanII wojp.wody siedmiogrodzkiego poślubiona 1512, umarła 1515, 

po niej została tylko córka :Jadwiga wydana UL Joachima II 

I'lektora brandenbur~kiego; 2) Bona córka J alla Galea~za Sfo

rza ksiąi<;cia mcdyolol1skiego poślubiona 1518, umarła we Wlo

~zech 1558, z niej potomstwo: Zygmunt Augu,t, król; Izabella 

wydana za Jana Zapolski ego wojewodę ,iedmiogrlldzkiel!o, a króla 

węgierskiego; Zofia za książęcia brunświckiego; Katarzyna za 

.Jana króla "zwecl7.kieuo była IIIAtką Zygmunta III Króla, An

na k roI za St.efanem Batorym. 

ZY!Jmunt A11!J11St umarł w Knyszynie nil Podlasiu! 1572 

mając lat 52, z których 24 lata króJem byl, Zony jego: l) 

EI1.hieła corka Ferdynanda króh w{!gier, kiego i czpskiego po

tćm cesarza, zaślubiona 1543, zmarla 1545; 2) Barbara corka 

Jerzego Radziwiłła 'ka.ztelana wilel\~kiego, wdowa po Ga~ztol

dzie wojewodzie trockim, poslubiona 1545, koronowana 1550 

w sześć potem miesięcy umarła; 3) Katarzyna Anstryaczka 

siostra pierwszej żony wdowa po Franci,zku Gonzaga ksią7,ęciu 

mant.u~ńskim, zaslubiona 1553, umarła 1572, 

EPOKA IV. 
KRÓLOWIE Z RÓŻ:-IYCH DOMÓw. 

Henryk Walny królewicz Francyi wybrany na troll roku 

1573 lIIając JaL 23 po ~ !I1iefl~i hrata swego Karola IX njechał 

z Poł~ki dla objęcia króle~.t,,·a Francyi 1574. 
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Stefan Batory, ~yn Stefana wojewody sipdmiogrodzkiego 

obmoy królem polskim 1575, mając lat 44 umarł 1586, żył 

lat [)4, panowal ] O, pochowany w Krakowie. ŻOlla jego Aooa 

Jagiellonkil córka Zygmunta I zaslubiolla 1576 mając lat 52 

ulllarla 1596. 
Zygmunt 111 z Jallil króla ~zwedzkiego i Kata.rzyny Ja

giellonki córki Zygmullta I zrodzony 1566. obrany królem pol

skim 1587, królestwo 8zwedzkię po ojcu objąl 1594 z niego 

wyzuty 1600, umarł 1632, mając lat 66 7. których panował 

lat 45. pochowany w Krakowie. Żony jego: 1) Anna córka 

al'cyksiążęcia Karola, Ferdyollnda I wnuczka, poslubiooa 1592 

umarla 1598 r., z uiej narodzi! się WladY"!ilw IV kr61; 2) 

K onstancya siostra pierwHej żony, zaślubiona 160;). ze ' zła ze 

świata 16:n, z niej potomstwo: Jan Kalimirz król. Jan Al

bert biskup krakowski i kardynał zmarły 1635, Karó! Ferdy

nand biskup wrocławski zmarły 1655, Alexander Karól nmarł 

1635, Anna Katarzyna wydana za Filippa Wilhelma falcgrafa 

Renu z linii ney burg~kiej zmarła 165l. 

Władysław 1 V wstąpił na tron r. 16:32, umarł w Mereczu 

1648 mając lat 52 z których 16 panował, pochowany w Kra

kowie. Żony: 1) Cecylia. Renata córka Ferdynanda II cesarza, 

Anstryaczka poslubiona 1637, umarla 1644. Z nićj urodził si~ 

był 8yn Zygmunt Kazimirz r. 1640 ale IV 1648 umarł; 2) 

Lndwika Marya de Nevers księżniczka msntuallska zaślu

biona 1645. 

Jan Kazirnirz urodzony r. 1609, jezuita, kardynał wstąpił 

na pm\,two 1648, złożył koronę 1668 po 20 letniem panowa

niu uIIlarł w Never~ jako opat Ś. Marcina we Francyi 1672 

ciało do Polski przewiezione -1676 w Krakowie pochowano. 

Żona jego Ludwika Marya, wdowa po bracie jego Władysła

wie IV poślubiona 1649, umarła 1667, pOtOlllstwo z niej wkrótce 

po urodzeniu pomarło. 

3 
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Micltal Wiszniowieclci potomek Korybuta syn Olgierda , 

:t brata .lagielly, wyniesiony na królestwo 1669 po pięciole

tniem panowaniu mając lat :i5 roku 167:i z tym się pOi~gnilł 

światem, pochowany w Krakowie. Żona jego Elernora c6rka 

Ferdynanda III ce~arza zaślubiona 1670, poszła potem za Ka

r61a V książęcia Lotaryngii, zluarln, 1697. 

Jan 111 Sobieski narodził si C ]629 z J8kóba Sobieskiego 

kasztelana kra.kow~kipgo i TeoflJi Danilowiczowny wojewodzianki 

ruskiej, wnuczki hetlllana Żólkicw~kiego. Obrany królem 1674, 

umarł w Wilallowir 1696 mając lat 67 z który ch 22 panował 

pochowany w l(rakowie. Żona Marya Ka7.illlira córka Hl'nryka 

de la Grangc markiz'L d'Anluicn, wdowa po Janie Zamoyskim 

wojewodzie sandomirskim, zaslnbiona 1'. l6G7, umarła 1716. 

Potomstwo z Iliej: l) Jakób Lndwik zmarły 1737 w wieku ży

cia 70, z małżonki swo.iej .Jadwigi Elżbiety córki Filipa Wil

helma falcgrafa Renu linnii łleybul'~kie.i zo"t~\\'i l : K a rolinę lla

slubioną książęciu BouiJJon i K1enwntynę zaślubiolll\ Jak6bowi 

Edwarrlowi Stuart pret('lldentowi korony angielskićj; 2) Te

resa Kunegunda wydana 7.a l\1axymiliana Emanuela el ektora 

baIVar~kiego 1695, umarła w Wenecyi InO; :i) Alexander Be

nedykt umarł 1714 w wi~kll ~.ycia :n IV Rzymie; 4) Konstan· 

tyu Władysław umurl 1726 lIlając lat 46, poslupił sobie hra

biankę de V csseJ. Inne dl.ieei młodo pomarły. 

Fryderyk August II narodził ,i~ ] 670 z .lana J erzego III 
elektora sa.~kiego, objąl elcktor:,two po star~zyłll lli'acie swoim 

1694, obrany królem polskim 1697, zrzec ~ię korony ił:U· 

sial 1706 

Stanisław Leszczyl1ski syn RaJala na Lesni e Leszczyl\

ski ego i Allny Jabłono w:,kiej, naroJził się 1677 wujewoda p(\

znański, nil króln, wyniesiony 1704 jnż r. 1709 ustąpić musiał. 

2.oua Katarzyna Opalińska córka kasztelana poznalIskiego i 

Czarnkowskiój, zaślubiona 1'. 1698, nmarla 1748. Potomstwo' 



EPOKA IV. 35 

Anna zmarła 1'. 1717 i Marya poślubiona 1715 Ludwikowi XV 

krółowi Francyi umarła. 

Fryderyk AugWJt II wraca roku 1709, umarł w War

szawie 1733 mając lat 63 po 33 letnie m pano\,aniu, pocho

wany w Krakowie. Z żony Krystyny Eberhardyny córki Kry

styana Ernesta margrabi Hrand~nburg Hareut, zaślubionej 1693, 

zmarłej 1727, narod7.i! się Fryderyk August III. 

Stanisław Leszczyński obraoy Królem 1733 Polskę opu

ścić musiał z tytułem króla polskiego, dzierży! w dożywocie od 

roku 1737 księstwo Lotaryngii, umarł roku 1766. 

Fryder.ylc A'U.gUBt II I na króla wyniesiony 1733, umarł 

1763 po 30 letniem panowaniu mając laŁ 67. Poślubił Maryą 

Józefinc córkę Józefa I cesarza 1719, zmarłą 1757 z której 

zostało liczne potomstwo: Fryderyk Krystyan Leopold najstar

szy, który z Maryi Autonioy córki Karóla VII cesarza miał. 

Frydel'yka Av.g~l~ta późnićj królem polskim wybranego 

króla saskiego i książęcia warszawskiego. Dalsze Fryderyka 

Augusta III potomstwo: Marya Amalia za Karolem III kró

lem Hiszpanii; Marya Anna Zofia za elektorem bawarskim 

Franci szek Xawcry August administrator plektorstwa IV r. 1763 

nmar! 1806; Mary/l. Józefina za Delfinem; Karól hiążę Kur

landyi 1758. umarł 1796; Albert książę cie~zyń~ki od 1766. 

Klemens Wacław elektor arcybiskup trewirski zmarły 1812; 

'nne córki mniszki. 

Stanisław August Poniatowski, syn Stanislawa. kasztela'ł\a 

krakowskiego i Konstancyi księżniczki Czartoryskillj, narodzony 

w Wolczynie 1732, obrany królem 1764 7 września. korono

wany 25 listopada. po 31 leciech pilnowania złoży! 1795 ko

ronę w Grodnie, umarł w Pet~rsburgu 1798 12 lutego. 

3* 
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RÓŻ N I P O M N I E .J S I O Ś C I E N N I 
WŁADZCY. 

KRZYŻACY. 

Po ollcbraniu 1. rąk Saracenów Ziemi Ś. przer. l301.ldwin& króla jero

zolimskiego, chr:r.cscjnuic nic omi eszkali tam natychmiast postanowić kon

fraternii czyli br:lCLw i zg romadzCl1 pobożnych, pcwucm i jakicmiś ustawami 

o"o wiązanych, którycbby powinności był .. przychodniom go grobu pa.uskiego 

a bardzi Llj je."i 7.cze chorym i rannym us ługiwać, a w potrzebie na.wet zbrojną. 

Tę];;:! dawać otlp 6r nic Jl rhyj.lcielowi Ziemi o S. llajc;'dżr~jącOlUll. Takie były 

postanowienia kawalerów ko~cielnych Tt mplarjU8Zami zwanych! od Hugona 

de Paga ocs i Godefrl'da do Saiut Admn".r roku 112R i kilwaleri,w S. Ja"" 

jerozolimskiego, te raz ,1faUw/sl:irn"i on.zyw n,j i\c ych siQ, od Gerard;}. l'unga, 

zalożono. Na tych przykład zapatrując się Niemc)', którzy pod FrrdcTY

kiem I Bnrbnrllssą cesarzem €lo Ziemi Ś. zaszli byli, zaloiy1i w r. 1190 

din. wyg ody llnrodu swojego zilkon s~pitaln!lch pod obronił i Z:l.Szc zytom Naj w 

ś wi ąts ł.{·j ),.{ nryi Pan Tly, ... ua\vs1.y n :!d i J.yspozycY'l. nad nią Henrykowi \Vnl. 
potowi de Passcnheim. kt:',ry w A krze czyJi Ptolom;lidzie zd obyt,~j na Sa

racen.,ch din nowo zl1ł uioH';j koniraternii 1\ o5 ciuł i s zpital fundówLlł. Ren .. 

ryk VI cee llTZ i Celesty n 111 nie omi es.knli tak pobo żnego związku po

chwnli c i ustawy j ego po twj B rdzić, Jlndnwsz y bra ci szpitalnym rogulę św. 

Augustyna , habit biały z ezarnym knr.yżr.,m i wszolki e onychie w przywi

lejach z T cmplarruszarui i K.n,will crami świ Q togo ,J[1U<I. jerozolimskiego uczy

niwszy porównanio; dając im n adto go,lipod\! ni e miecką w Jerozolimie n~ 

RI>rzC Syon , od kt{ln~.i na7.\\, ,"I1\ się brrlCin szpitttllli lVlljiwir-t6zej A-Iaryi Pa,n1ł!l 

Syonskiej. Po znwojowalll"j znowu ZiclOi S. od niewiernych. HemIan 8a1-

Łza cz\ ... ·arty m is trz krzyi.acki pn;enit'l !i ł f\ i~~ n aprzód do WCllccyi, Il. pot{ml 

do Hassyi, i tam w m;c.~cic :\larpurgu rezyd enc)'., swoj Q zaloż ył. b~Jąc od 

wielu 1JIonarc)u')\v udarowanym dla Z •• kODU swego zIHlczn['mi, a mia.nowicie 

w Nieru czech, włościami. Tymcza sem Konr;ltl ksii\żę mr.zowiccki ustawi

czne aU. P rusllk()w ponnsz,! c nfljaz,dy, ł1 witlząc , ii kawa lerowie mieczowi 

inflanccy 10 kto'"eJ nii" j ~~dzi e . gdy wzmianka uczyni siQ Kctlc"iw) któ

rych nu. dani e odporu Pl'us;\kom dnwniLlj był ,vez id, nie byli w s t:tnie opar

cia się pOtęl11.C prusldćj ~ udn.l .~ ię do HermauB Sn.lt1.Ol· w. rni ~ trzn. krzyża

ckicgo~ dopraszaj ;'!c s i{l Il~ilni~ . aby mu ten 7. zakonem swoim na pomoc 

przeciw Prusakom ra c zył pl'zyciiłgn l~ć. 'V. mistrz dla urażeni:l z Konradom 

kondycyi, wyslal 40 k"walero',w do Polski. kt ,', ,,y pł ocho i uieuwnżni o ude· 

rzywszy na Prusaków ledwi e Ll"ic \'Vsz)' sc y Uli placu legli. Z kilką· pozost a. 

lymi Konrad umowQ uezyniws7.y. wypuscił Krzyżakom kraj chełmillsk i. Ci 
"ciągn~wszy .ily swoje do Polski, w przeciljgn 53 łat cale rusy zawojo-



KRZyZACY. 37 

wali oueż ksztnltern niemieckim rozporząd7.ili . Z;B tegoż Herman(\. Salt.za 
złączył sit} z nimi zakon Kn.wn]nrów JHcczowych Infbnt .. skjcb~ z kondycyą 
atoli wolnej elekcy; o'obnego mistnu dla "nl;ol1n Sygfl'yd de Feuchtwal1-

geu dwunasty mistrz krzyżacki z Marpurga pl'zeui.)sl rezyden cYj)- swojQ do 
Malborga czyli Marycllburg.'l tak nazwnnego od imienia Maryi Parmy, iż 

zakon k~w;derów krzyiackicb pod j{,j Ouru111\ zostawał. .Po zawojo'wania 

Prus, kawalcr~wie krzyża.ccy na. !)olaków siły swoje obrócił i i przcz pultot'a 
wieku nieustannych krw:l\\')'th wojen przycz)'lH\, byli. Dopiero 7.. Ka7.i
mierz/l. IV Jngiellollczyka uskrornieni, prosili o pokój I kl.l)!)' roku 14()(). 
\v Toruniu Zll pośrednictwem ltudolfa. Posła papieskiego był im pozwolony 
Mocą traktatu tego dostał. siQ Połsce c1.~ści zachodui", Pru" czyli trzy 
nasze wojow/ldztwa pruskie; wschodnią zas część Prus Krzyżacy leD-nem 
pro.wem dla. siebie utrzyma1i. 

Albert ksiąi~ brandenburski, trzydziesty czwarty w liczbie wicll>ich 
mistu()w krzyinekich , siostrzeniec Zygmunta. Ikrula polf.kiegu przyjąwszy 

naukę i obrządki luterskifI, wykono.ł roku 15~3 w rynku krakowskim przed 
}{rółcm przysięgę wierności i Prusy wschodnie pod llIieniom l;:);icstwIlo pru

skiego lonnem prawem od króla otr1.yma} na siebie, swoj!) potomstwo i Ka
zimirza oraz Jerzego bra.ci swoich, podobnież z potomstwom płci mczkil'j. 
Tych potomek w osobio terazniejszcg o króla prulili.iego Prusy dotychczas 
dziedzicz.y. Ka.wal erowlo krzyżaccy, którzy z Albertem sekty luterskiej nie 

przyjQIi, z Prus wygnani, przolli Q~ li siQ do N iemiec ~ obrnwszy sobie UD. 
micjs~·e l\IIJcrta. nnjwyż.szym mistrzem \Yaltorn. de Crollberg , ktory w mie

ście ~.fargcntheiD1 w cyrkule FrnDkouii rezydellty'! dla ~iebic ohra ~ mając 

pod sobą 13 prowincyi, kti, r. " ,: Alsacka . llurgund zka. , Austryn cka, Ko
bleucka, F.c7.ci,k:t ( Etsch), li' ranl<ońska, Hasska, TIi"Olisk" (Bi-e, son) 

Westlałska , Lotaryńska, 'l'urYJlgi.iska, Saska i Utrech cka . Każda z tyci: 
prowincyi ma swoje kOUllll ellllarsLwa 1 których kom eudcrowic pod włndz!~ 

i juryzdykcyą w. mistrza. zostaj'l. kttlfOgO obićr a.jl~. jako i koaujuktora, jego 

jeślib)p go mieć pnlgnąl. Hcligii s ą katolickiej ł z tem w1i 1.)'stkiem komen

dor:-;twn w stanach pl'otostancldch trzymać mogą komclldcrowie tegoż wy

znania, St} jednak do zachowania hC7.Żctistwa obligowani. \V roku 1538 
pozwolono w. mistrzowi krzyżlłckiotnll miejsce po nrcybiskup;lch ua sejlllJ.ch 
Rzeszy niemiockich I ngituj.}cyeh si~ w H,nty.,l>onic. 

POTządek mistr.z6-w p)·owinc.,jonalnych pruskich 'nim. wielc!! miJlr,ZQwie 'w Pnt· 

siech O$ie<lIi. 

l) Hermanu Balk od r. I 230 z~"ąl pod Lig"ic~ 1241. 
2) Pop!>o de Ostorpa hr"bia \\' erth. im op"scił l'J'Ussy w 1'. 124 7. 
3) H enryk de Wid:. do 12;;5 . 
4) Gerhard de ITirzberg do 1257. 
5) Hartman de Grumbnch do 1260. 
6) Henryk de Hełm erych do lleichclllbcrgc polegl w bitwie z ],itwq 12G3. 
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7) Ludwik de Baldersheim do 1271. 
8) Teodoryk do Gaterslcben do 1277. 
9) Konrad de Tbierberg senior do 1279. 

10) Konr.,d do FcuchtwBngen do 1280. 
I I) Mangold do Stornburg do 1282. 
12) Konrad de Thierberg juuior do 1287. 
13) .Meyhard czyli Mello!;o de Quereverd z S.xonii d 1300. 
14) Ludwik de Schippen do 1302. 
15) nclwik do Goldbach z Turyngii do 1303. 
16) Konrad Saccus do 1309. 
17) Honryk do Plotzko SM. za pr7.ybycicm wielkiego mistrza do lIIalborg:. 

począ,/ się piSllĆ marszałkienl Z tych marsza.lków jego ,,"stępców pa
miętoy jest w d"icjach litewskich Schindekopf, który marszałkował za 
Winrycha de Knyprode. za czasów Kejstut,. i OlgicnI ... /lo kt6ry po
legi w walnej rozprnwie pod Rndau roku 1370. 

Porządek wiolkich ",i.trzów kr$yź".kich od załoienw zakonu aż do Al
bOl'la. ;: domu. brtmde'1lburskiego. 

I) Honryk Walpot z P.ssenheimu od 1191 do 1200. 
2) Otto de Karpen rodem z Bremy uwarl 1206. 
3) Hermon nart z Bawaryi un"rl 1211. 
4) Herwnn SalŁ?a ł z Turyugii, zu. niego Krzyżacy z Ziemi Sw. wyguani 

do WIoch naprzód, a potem do Niemiec przybyli. Rządził zakonem 
krzyżackim lat 30 umarł 1240. 

5) Konr.d Landgl'af Tur)'ngii, umllrl 12.53. 
6) Poppen d'Ostoma lombi:. Wortheim do 1263. 
7) Jan Songerbauseu do 1273. 
S) Hartman hrabia na Hcldruogu do 1283. 
Ol Burghard S1.wollucn do 1290. 

10) Konrad Feuchw."gell do 1293 czyli 1297. 
II) GoHryd hrabia do Hohenlohe zlożyl urząd 1303. 
12) S)'glryd Foucbtwangen stolicQ w 1309 w Prusiech w Majoborgn zalo· 

żyl, umarl 131 l. 
ł3) li:. .ri,1 l3eflart rodem z Trewiru w roku 1320 uda.! się do Awinioou 

do papieża tymczaseDl>a"t~powal go w Prusioch Fryderyk de \Vild eo· 
burg do 1325. 

14) Werner d'Ursel" od 132'1, zabity 1330. 
15) Luder hiąi.e brun,;wicki zmarły 1335. 
16) Dytrych hrabia oa OIdellburgll umar! 134\. 
17) Ludol! KUnig de Wei""u, strapiony naja1.dom Litwy, dostał w 1345 

pomieszllnia rozumu. umarł 1340. 
18) Henryk Dnsner 1. Arffbergu rodem z Pomeranii od r. 1345 rezygno

wat 1351. 
19) Wio ryk Kniprodc do 1382. 
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2(») Konrad Zoluor z Ilot'ensz'.iou umnrt 1390. 
21) Konrad Wallcllrod Ulua!"! 1393. 

~~) KonraJ JUlIgingen umarł 1407. 
~3) [ilrvk J ulIgingcn poleg! pod ' l'auneubergiOlu 1410. 
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24) Henryk Pla.wcu z.łożony z w. mistrzu\Vstwil dl3 gorSZi!C)'cb. ubyc.zajów· 
,woich 1413. 

25) Micl".! Kiichmeister de Sternuerg abdykował 1422. 
2Ó} Pawel f!oltzcr czyli Ec11izer do Rusdori zIQj~on)' z w. lDi~trzowstwa. 

.4:41. Pny1:re i uchł1.!lwe jogo rządy były do\Vou-c1ll wielu miasto III ven

I skitu do :tawiłTc i" pn:edwko niemu ligi ku obrouie powszecbn ćj. ktul'ćj 

kOllllycyo putcl1llllll~ial pod.piSać i potwierdzić. Ludwik Erlich!\hilllSCII \7. 

mistrz nie zachowując przyrzecz<>llych ugód, pochopem by! Prusom 
do l)oc.lJauia. siQ Polsce 

27) Ko II raJ Erilchshauseu umarł I HO 
~8) Luuwik Erlichsho.usen holdo\Vnik polski um",! 1407. 
~91 H enryk Itell," hrabi" Plauell w r 1467. 

;JO) Henryk hrabia ,,(1. Ryterbergu do 1477 
;.lI) Marcin Truchses z W .tzbau,cn tlo 148!l 
3:!) Jan Tiefell roJem .szwaj(:,a.r ulllarl we Lwowio 14:98. 

33) Fryderyk książę "aski do 15 ł I. 
3.f) Albert margrabia branuenbur:;ki. ostat li z witdkicLI mistrzo\V krLyza. 

ćkich \v Prusach. 

PH,USy' 

Albed tOIl wielki UJistrz. ~os:tał \V 152f) k s ią7.t.--ciem pruskim czyli kró
lewskim. umarł I 51.i7. 

AlI,w,·t II Fryderyk syn Alberta J, Jocz gJ)' wl'0uł w szaleństwo, dau ,. 

mu był :ta opiekuua. brnt jego :;tryicl.;zny Jerzy i"rydcr,yk, syn Jerzego na
zwan"ll)' Pobożny brat Alberta I. Potl nim gdy sekta luterska wzmogla 
się w Prusach, hiskup;"twa pomel.Htiskia, samlandzkio i silUlLiuskic są ska
SOW.111C 

Po ze.;;;;złym bczpulOlllU ic r. lGO.4 .10rzylll Frytlcryku: objął opickuustwo 

1Ii.1Il .AILerteul J Joachim J'rydcryk elektor bmndcnbur~ki na iundameucic 
zl"Qkowin rn.lłi.uluikich Jaua Zygmunta syna swego z AUDi! córką starszą 

Albert" . 
Jan. Zygm,unt po śmierci OjCi.L swego .Joachima, wz,i'll r. 1611 in. ży

ciu, j e~zcz;tJ szalonego Alberta. inwestytuTQ na księst~'o pruskie swem i swych 

braci Ernesta. Chrystyaua i .lana .Jego, imieniollł. 

jłryrle1'yA: lY1'lheltu :-iyu JaDlL Zygmuuta ZI\. p'llJowania JaDa Kazimi. 

rza w Polsce przez traktaty welawski roku 165li i bydgoski roku IGr,7 uwol
niouy od ho-ldu t udl.ielnym został Prus k siitż!,?ciom, tudzież starostwo dra
hiw,kic i powiaty bytowski i lemburski otrzymał, z tym atoli warunkiem 

iż gdyby liui" elektorska ustała tedy Prusy wrócić ~ię do Polski llIaj'ł i znowu 
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margrabiom na Berojeic i Anszpaehu z mlodszój linii poehodz~cl'm w hołd 

oddane będą· 

Fryderyk l syn Fryrlcrylm \Vilholma. nast,wił. TOll w r. 1701 ogła

sza. się królem pruskim i \\' [Crólewcu koroHuje Przez traktat utrechecki 

mocarstwa europejskio przy1.nnly mu tytuł króla, pr(icz samćj Pulski, ktllT:l 
mu go dopiero roku 1764 przyznala. 1\'a. pami~tkę t,jj uroc7.)'stosci posta

nawia ordor pruski orła. cznrnogo. Wkrótce potem na, prosby żony swojćj 
powtórnój Zon i kl'iiQ1.uiczki hanower.~kiój. pilni rzadkich przymioU" ... i gustu 
wybornego w naukach, znkhula. akademią berlińską Sławny baron Leip

nitz, wyna.łiLzca tylu przedziwnych l'/.CC1.y i w llowej filozofii i mi.tematyce 

był głową i pierwszym Zaszc7.ytem przcrzoC1.olloj akadomii. l'ryderyk I wło

ści elbląskie w sumie 400,000 zlotych od ojca jeszeze swego Polsce poży

czouych, zajechał. Umarł roku 1713 
Fr!Jd"ryk Wilhelm J syn Fryderyka I , Francya i Hiszpania przyzuały 

mu tytuł majestatu, którego ojcu jego przeczyły. Fru.ncya. bowiem odt..1d tę 

przcdsiQw7.ilJla politykQ I ażeby króla pruskiego wystawić w brew putQdze 
n.ustryacki/}j w Niemczech. Fryderyk po ukróceniu pot~gi SZWCd7.kioj. przez 

porn.żkę KarMa Xll pod Pułtaw,!. wpada dn POIuerilllii szwedzki/lj i część 

jej większą dla. siebio zabiera. Fryderyk zasiliws7.y tą ztlob~rc7.~~ pallstwo 
swoje, wS1.)"stkio swoje odtąd obraca starania· ku wypolerowaniu kraju wła

snego. Powiększa. \V dwójuasóh 1iC1.blJ wojska swego i dziwUi\ o .... zczędność 
i rozrz,!..ił1.cnie w skarh i wydatki dworu ~wcgo wprowadza Hugonotów 

wygn'lUych z Francyi zni\czll:) cz~ść, jako i szesna~cio tysi\,cy wypądzonych 

z Salzburga. dla. różności w wierze, obywatel/Iw, przyjmuje do kraju. ktl'lr:t.y 

stnli się właśnie szczepem wS7.y.stkich rzmnic'J.sI, kUJlszt/J\\' i przemysłu 

w pal'l.stwio pruskiem. Stanowi Order Zos/agi dla. nagrody i zachęcenia, 

do walecznych dzieł ludzi wojskowych: krótko mówiąc. 1,osta.wuje synowi 

i llast\?pcy swemu 118. tronie 1 siedmdżiesiąt tysi~cy rcgulnrnegu i bitnego 

wojska i sto milionow rOliskich gutowi:w)' w sltarbio. Czego uie może prze

zorne i rostropno I'01.rz:'f}zenia przy małych dochodach i szczupłym ziem 
okręgu! umarl 1740. 

F1'yde"!JI- fi syn j~go 7. Zofii ksi~;,lliezki hnnowcrskiej córki Jerze·go 

I kn')la 'V. Brytanii, dziedzic i pan tak licznego i wybrilncgo wojska 

i lIiozmicrnch skarbów. "ddząG po zejściu l\aróla VI cesarza dz.iodziczkę 

domu austrya.ckie!o, ucisnioną, ZI~W~I,ąd potl?g"l frallcuską i hawnrską. wp3da 

7. wojskiem do S7.1ąska., clo którego dawne domu brandenburski ego odnowił 

pretensye i ten zdobył, i ponowioną woju,!. zapewnił go !iobio, Umarł Fry

deryk wielki r. \78G. 
Fry<lerllk JiVilhelm. 1/ 'ynowicc jegu, .\ugusta Wilhelma S)'II po nim 

llasL~Hlił. Umarł l1B7 po nim syn jego. 

FrydC)'yk J'Vili>e/7lI /li. 
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,y Sl'C)tł uwunilstego po Chrystusie wieku, J·Je'inha)·du$ świątobliwego 

zycia kaplan, clll;;ci:~ opowiatlallia EWI~llgelii Cbrystóso''''ej zapalony z ku
pCilmi mia.sta Bremy do Inflant puscil sit; i pierws7.y taTI1~c wiar\) swiętą 

opowiadać l)()Cl.ąl. A lexandr.r 111 w lIagrod!J pudjt.\tych w tej mierze prac 
i trudÓv,·, uczynił go w r. 1170 biskupem w 110WO nawróc onym tym do 
Chrystus,," kmju. M,i·nhardt<. umarł r. 1198. d. Bu.tJwff k,monik ko· 

ścioła bremen.kiego. drugi po Mainhardzio w ln6ancioch biskup obrany 
na te godność r. 1199 i od Celestyua Ul na, niej potwierdzony. wysyla 

do Hz)"mu BernJHl)-da kll.płana, dopra.szaj_le J;ię u stolicy apostolskii}j. aby 

tn. pozwoliła. mu zakon milicyi cbrzcścia.ńskiej fundować. któregoby powin

ność hyłn wojować przeciwko poganom \ kU1ny opowiadaniu Ewangelii 
w lnflanciech na jlr7.e .. kodzie byli. lnuoceuty III pochwala teu Alberta 

zamysł; powstaje "'ięc nowy na północy zakou wojowników pod imieniem 
kawaler6w inflanckich po(1 regułą cystcrcyeńską. kt{)r7.y, 7.e na su

kni białej dwa- miecze czerwone n."l.- krzyż wyszyto nosili. na.zwilni są Ilu
ulillerfl'lłl; .JI-ieczowym'i. Vl roku 120.t Innocenty III zakon bra-ci mic

czowych pod tytułem i obrDlli~ Ni1jświl,!ts",ój ~taryi Panny )Jotwierdl.ił: a ce· 
sorze nicmiecq" do 'Wszelkich go potem przywilejów i prerogatyw, któremi 
zakon krzyżacki hył Ilnoany. przypuś.cili. Pierwszym zakonu mistrzem byt 

H/bmo de Rohrbllch,. W początkach ustanowienia swojego w. mistrz ka
wn.lerów inflanckich podlegaj z zakonem swoim Władzy i powadze aI;cybi
skupów ryzkich jako piorwsz.ych tego zakonu postil.wowicielów: lecz gdy wi
uz~c sl~bo sily swoje na odparcie potę.gi nieprzyja,ci.hkiej, J,yolkin w. 

mistrz kD\\"nlerów mieczowych w r. 12·34 złączył się 1. zakonem Krzyż'łkcJw 
pruskich i w. mistrza.. krz),żn.ckiego w Prusiech hołdownikiem zostil.ł; wioe 
też i arcj'lliskó,v rj'zkich wlaui'.a Uilll zakonem braci mieczowych nieznacznie 

up:lt.la ć po częła i owszem na· schyłku zakonu, ww. mistrzowie iufiauccy ar
cybiskuplow ryzkich pod moc i władzę swoje z.garneli 

Pi erwszym po zlqczcuiu obudwu zn.konów któro Ci-Ti'.cgon: XI przez 
wydnną r. 1227 bullę potwierdził, mistrzem w Inflancioch by! Hormon de 

Valken . W roku I 13 Waltor dr: Plete,,,,b."g cztordziesty pierwszy w li
c1.bie misŁnów inflanc:kich po l.łąc1.cniu zakonów, okupiwszy się od hołdu 
Albertowi ma.rgrl',bi hrandonburskiemu w. mistrzowi krzyżackiemu, zakon 
brć\ci rniec.zowych od lra.w:derów kn:y7.3Ckich 7.upcłuic odłilczyl. Tymcza.
sem Moskwtl często do In flaut czynią.c wycieczki i zakon if:1ancki 'v dzie
dziczeniu kraju togo bezustannie klóc",c, powou 0111 byla Gottardowi Kettle
rowi ostntni emu tegoż zakouu mistrzowi 1 iż ten Z'WOłiLWSZy stany inflanckie 
dla. nnr:ulzonia si.; z niemi o skutecznem zapobieżeniu szerzącój się potQ. 
dz. moskiewskiej, otworzył im myśli swoje względem poddani" się mocar· 
Stwu jakiemu .~siodzkiclllu , któregoby .iły wystarczały ku utrzymaniu w po

sc.syi In6ant i ukroceniu mocy ni"przyjacielskiój. Po długich w tuk wa.l-
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Dym interesie sprzeczkach, gdy jodni szwodzkiemu ~ 1IJ1li dUllSkiolllu f/ldzili 
poddać się królowi, n to najbardziej pr1.ez int.erQs i wzglild sekty luterskiej 
ktt'lra winOanekich niellllliej ja.k w S:twccyi i Danii zllucznio się llaówc~as 

szerzyła; Kettler lubo także obrządków llo\Vcj tej sekty chwycił ,iQ, atoli 
hacząc jak Zygmunt l król polski łaSkZ1wio obszedł się z Albertem w. mi
strz.em krzyżackim, wnosil sobie I ii gdyby loCia.oty do poddania siV Polsce 
numową. swoj'ł przywiódl', pewnichy kr61 pol ski za tak znaczn ą przysługi,? 

wydzielił mu cząstkQ jakowąŚ onychżo, kt6rąby prawem lon nem on i po
tomkowio jego dzicdL'.ic'Gyli; rarlzit więc stnnom. a.by się królowi polskiemu 
~ catyrn krajem podda.li: Da co nawet l.g0dZ OUD się. Kc.ttler przodsi\.~w:t.iął 

podrllż do Krakowu, gdzie Zygmunt AUbT\\'it natenczas znajdował ~ię dla. 
uskutkow3.oja tego tak wielkit'}j wagi dziełn. Locz sonat polski takowemu 
złączeniu przeciwnym poka..zał się pod pozorem uuikuiollla wojny 't. Moskw:~. 

Odlożony więc illteres do przybyci" królewskiego do Wilna, Kattl.r sta· 
wił się znowu tam wraz z a.rcyLiskupom ryzkim i gdy żadD~ wiarą koron
nych rad przeprzeć w uporze względom przyjęcia podd,'jący.ch siQ lnfl.·nt 
nic m.jgl, Zygmunt ile W. X. Lit. onei w r. 1559 pr/.yjllmjo i pomoc im 
przeciwko Moskwie przyrzeb. WysIany z wojskiem na obronę lnfl'lllt Chod· 
ki ewicz, a ł.ymczasclIJ wypra.wiono uo Iwana \Vasilcwic7.C' poselstwo, któ
rym mu Zygmunt donosił O zupełllem sobie Inflant poddauiu siQ. Car ura
żony tym Inflanczyk6w postQpkicm. wpada z wojskiem do Illflant i on~i 

wOJuJe. Estonia w tak niebezbiecznym fazie podda.ła siQ krlnowi szwodz
kiemu. Kettler widl.ąc oczywisto krajn i osoby swojej uiabozpiocZClistwo 
poudaje uaost~tek skutecznie i zupelnie 1I1ft.u.y królowi polskiemu. ~pi· 

sanu !;;~ w r. 1561 Pa.eta Sł/.bjectionis, prze/. ktl)ro k.rułom polskim moc 
władzę. rząd i zwierzchność zupetn~ nad. lllfiantami polecono. a oby,,"u
tolum onychie da.wne wolności i swobody potwiordzono. Następującego 

roku KoWor oglo""ouy był k<i'li.~ciom Kurłi1lld)'i i Semigalii z sukccss)',! 
nn. potomków swoich płci rnęzkiej, ara;,. r;"i~dz.cił krttluw!\kim w I nnanci eth 
uczyniony. Panował w Kurlandyi lat 28. I tym spo.'wbem ustał zakun 
kawalerów mieczowych inUa.ncklch 

pO'·"tfdek mist,·zów kawaler6w mieczOWIJch w Ijlancicch. 

l) 'V inDo de ltohrbach pierwszy mistrz od rokll 1206, .amordowany 
roku 1224. 

2) Walkwiu ScheDkell do Wintar" tadt polegl' od lutlallt.cz)'kow. 1'0 czćm 
kawalerowie pol:!czyli si~ z Krzyżakami. 

3) Horman do lInlcken do 1240. 
4) llenryk de Hoimburg rezygnowlll 1247. 
5) Dytrych czyli Henr)'k z Griillingi do 1250. 
G) Andrzój hrabia Staurlnnd do 1256. 
7) Eberbard de Sejno do 1258. 
8) HIIUIlO ue P~ngerhausell do 12tH. 
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9) Bur.kard de Honhnscn do 1264. 
10) Jerzy de Breitn.uson z Eichstarlt do 1167. 
11) Werner do Breituauscu do 1269. 
12) Otto de Lutterberg w r. ł269. 

13) Konrad de W",,,,lern do 1272. 
14) Otto de Rodonshern zginął od Litwy r. 1274. 
15) Andrzćj de WosU.,[en zginqł od T,itwy r. 1275. 
\6) Walter ge Nordeck abdykował 1278. 
17) Ernest do Rorsburg zginął od. Litwy r. 1279. 

18) Konrad de Fouchtwongen rezygnował 1281. 
19) Wihe[m de Schurberg do 1287. 

20) Konrad hmLia Herzogollsteiell do 1289. 
21) Otto de HogenLach de 1294. 

22) Henryk de Dumpcrhagcu do 1296. 

23) Bruno zginął od Litwy r. 1298. 
24) Gotfryd de Roga do 1307. 
25) Konrad do Joke do [327. 
26) Eberh"rd de Monheim do 1341. 
27) Burh.rd do Droylevc do 1347. 

28) Goswin do Eicko do 1360. 
29) Arno[d de Vietingol zginął od Litwy r. 1363. 
30) Wilhelm uraLia. de Froymersheyu do [3.1. 
31) Lobeus Henryk- de Hulsen do 1394. 
32) W.ldomode BrUggcn do 1404. 

33) Konrad de Vietingof do 1414, 
34) Teodoryk de Tur czyli Teck do 1418. 
35) Siegirid Sandar! hrabia Sch.panheim do ł428. 

36) Zischo de Ruttemberg do 1437. 
37) l'mnu do Kersdori zginął od Litwy r. 1439. 
38) IIenryk de Buchenordo dn 1452, 

39) Heidenreich Finke Aveberg do 1451. 

40) Jan de Mougden do 1475. 

4i) Jan do Fersen złożony 1477. 
42) Bernard do Borch do 1486. 
43) Jan Freitag do 1495. 
44) W nIter do Plettemberg do 1r,3G. 

45) Hormann do Brugenei Hasenkamp do 1549. 
46) Jan de Reck e do 155 I. 

47) Henryk do GalIon do 1557. 
48) Henryk do Furgtenbcrg rezygnował 1551l. 
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49) Gottard Kbttlor ostatni mistrz, który w 1562 .0Bta.! książęciom Kur. 
landy;' 
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K URLA N D Y A. 

GoUa,rd KetU", umad 1586. 
Fryderyk i Wilh,lm syno ... ie Gottard. wraz rządzili KurlandY'1 prz ez 

lat 24 

Pryderyk po wygnnniu Wi/h,ma lat 20, "wraz z JakJb elll synem 
Wilhelm. lot 6 panownl i UlIwrl lGa8. 

Jakub po śmierci stryja swego rządził lat 44, umarł 1682. 
Fryderyk Ka.imir: syn Jakóba lat lij, umarł 1698. 
Fryd""yk TVilhdm syn i na,tQp'''' Fryderyka Kazimirz3 wraz lO stry

jem 8wym Ferdynalldem lat 13, żona Anna, później imp. ros . 

!fi:rdyrUlIlł,d Silm po Amierei synowca swojego inwestyturę wzi<!wszy od 
Augusta II, panował lot 26. Umarl bozdzietny w Gdausku r. 1373 i na 

nim wygasła familia Kettlera. 
Ernest Jan Bi1"()n nadworny podkomony im]leratorow/lj ro!-;syJskioj 

Anny. obrany 1737 ksi'lięciem, roku 1740 wysłany Da Syberyą. Po długich 

niepcwllosciach 17ó8 August lU daJ inwestyturę DiL księstwo synowi swemu 

Karolowi, ktory w 1'. 1762 ksi~stwu nazad do Birou. przochociz,!ce opu
ścić musia.ł. 

TATARZY MONGOŁOWIR 

l. Wielcy i1anowie mongolscy. 

Dżingiskan czyli Temudiyn, urodzil sig 1163 wziął tytul wiekiego bana 

1206, ulD"ł 12~1; synowic jego: Tuszy, od którego bIlIlowie kapczacc)', 

kazauscy, astrachańscYt sybirscy i krymscy; ZlIgat.a.j, zmarły 1240, dał po· 
czątek h"natowi Zagataj czyli Mnw.ro.nn.hor, kt6ry 1300 ulegl Tamerla
nowi j Oktaj; Tuli umarł 1233. Z pomiędzy synów jego: MalJgu, Kublaj, 
Hulagu, ton ostatni zmarły r . 12Gr, był glową dynasty i w Persyi do 1355 

panując6j, 

Okt,eaj wybrany 1229. um"rl 1242, po uim nnstilpil syn jego 
Gajuk zmarły 1248. 
Mangl. umarł 1259. 
Kublaj ze,"Adl 1249 ostatni wielki b.n, Dcl innycb b.nów za t.kiego 

UZDlLwany. Wystawił miasto Pe,ing i był głowq dynastyi Jnogolski!:j 
w Chinach do 1368 pnnując6j. 

2. Kl1l'czacc!l hanowie. 

Tuszy syn Dżingiskana zeszedł 1226. 
Batu syn Tuszy um MI 12G6. 

nork. syn Tuszy umarł 1266. 
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Jrll/llyulimur syn Tuszy 1281. 
'J'uda.n JlIaTtgu, syn Batu clo 1287. 
ru/rthuga syn Mangutimu Mangutimul'a do 12n I. 
Toghlagu syll TuJabuga. do 129~. 
n.kl1J.bBk do 1:313. 

Uzbek syn Toghtogu do 134 \. 
Dianib"', syn U"lJck, do 13,)7. 

Birdibek syn jhiaoibek" do 1359. 
J[ildibek syn Dzinuibeh do 1359. 
N .. ,.."bek do 13,,9. 
[(h<der cl.yli ChiszT w 1359, 1360. 
Timto' chodiu pT1.C1. dni 7, w 13l:i0. 
\V niesłychaucm rozerwaniu h.l IHI tu, w ciągu Jat kilkunastu mnoga li

czba onczelnych mignłn. si~ hnn()w 7. monet, ja.kio skwapliwie bili, znane ji
miona i stanowisk .... jich VI jakich i ki edy ch\l .. i1owo utrzymać ~iQ zdoł .. li. 

są następuj'\Ce: U"d"",clik 13GO, 14[jl; - Kildtb.k 13GI, 1362; - M .. -
ri,l c"y Mesirl l :j62, 1363; -- Ni,' p"/t,,,j 13G:3; - Plllad chodża 1364, 

1365; - Asi., udch 1365, 1366; - Abd"lach 1363 1369; - Gaia$ 
.din M",h""'ed BIłlek 13711, 13H5; - TlIlut/bek 1372: - UbaJl 1~173; -
Czerki. ~ck 1374; - Ga;as '6din". agabek 1375. . 

Ur .. , już 137~, do 1376. 

Tuk/ajlt syn U rusa. 

1i/lllur me/·ik agia." syn Urus" w 1376. 
Mahmu.d Tokatmis: popicrnny przez Witold~; bit\Vn nnd Worshl'l 

1389 wyparty 1400 
Bekpulud w 1390, 1301. 
TyJll/l)' ku/ług {(gum .yn Tymul'melika jui l:łDi do 1401. 

Szad:ybek syn TY!llurkuUuko do 1401. 

Puh"l sul/all syn T"kotlllisz" do 1408 post,nowiony od Witold • . 
'li/mu)' ha" syn Timarkultulko do 1410. 
Zed!l slltt{tn SYI' Tokatmisza w roku 1412, 1418 postawiony od 'Y!-

tolda (EdiglO czyli .Iedigej, jest pod ni Il) wszechwładny 140B do 1418). 

Dzi.t,.Leddill; - Bi"di; - liibak. 

Czeg"ech 1415, 141G. 
D"wis:: 1420; - /{adh'bidi; - Tas; Timud 
DowlellJirdi 1427, postanowiony od 'Vitowdn. 
Mohamed han syn Tymur hana w latach 1430 postanowiony od Wi o 

towta. 
Jllaclmw,d syll lfahnr.nmonda. 
",llu8lafa syn Gaiascdclinn. 

Se·jd Ahmed h".n w Toku 1480. 

iYlu'rllOZa syn Ahmed" zbity 1485. 
Achmut syn Ahmeda w Toku 1485. 
S.achmal w roku 1502 wiozion)' w Kownio; 1506 roku hanat kapcza

cki rozwiązał siQ. 
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3. H~nowie krymscy c.yli pr::.kopsc,V carowie z familii Gierej6w. 

W Krymio i kolo Perckopu osiedli Tat.rzy miewali swych osobnych 

banów głównej k.pczackiój hordzie podlegających. Uznali t6i zwierzebuość 
Witolda; a gdy n. ziemi polski6j Oezaków zbudowali, przypominali to 
lianlit a. 7. wierD;~ dla Rzec1.ypospolitćj polskićj oświadczali się usługą. 

W roku 1418 umarł był jich ban Seledin; o następstwo po nim 

Retwb"ł" z ręki Witold" dobijal się: a.lo Keremberdin syn Seledina. prze
mógł. "'oct po nim 141() stanął Gtremfc;'den i wierny byl Witoldowi. 

A po nim niedługo pauował Sallwt, zmarly r. 1421;' a wyborem uastępcy 
jego tak się zajmował wielki ban kapczacki, jak wielki książę litewski 

Witold. 
Had;; Giel'lij dopiero odłączył się od Kapcz.ha, umarł 1415. 
Haidar syll Budii do 1480. 

Mengli syn Hndżi do 1515. Turkom podległy od r. 1475. 
Mohu.med syn lI1ellgli do 1523. 
Gha.y syn Mohameda w roku 1523. 
SlIud.t syu Mohamed" Ulu",1 1533. 
hlam syn Moh~lUoda umarl 1533. 
Sahib zeszedl 1550. 

Dowie! syn Moboroka wnuk M.ngli do 1577. 
Moka·m.d zmarły 1584. 
]$1"", do 1587. 
Ghazy do 1608. 

Skłam.t do 1610. 

Dżanibek "'ygnany 1623. 
Mohamed do 1627. 
j)ianibek powrócił 1633. 

Min"jet do 1636. 
nuchadur do l G41. 
Mohamed wYPCdzony 1644. 
IsIClm do 1654 
Mohamed wraca do 1666. 

Ad}}l do 1671. 
Selim wypędzon)' 1678. 

N"rud do 1682. 
lladżi miesięcy 8. 
S.Um wraCl>, wypędzony 1690. 
SUMZet w r. 1691. Sal" w r. 1692. 
S.lim potrzecie wraca, wygnany 1698. 

Dewlct syn Selima wygnany 1702. 
S.lim poe,.warly raz, do 1704. 

(}ha;y do 1706. 
Dewlct powtórnie w r . 1706. 

Kaplan wypędzony 1709. 
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Tkwll!l potrzecie do 1713. 
/(apla/n powtórnie do 1717. 
Sedet syn Sclima. 17'22. 
Dewlet poczwartc do 1724. 
Mengl i syn Koplonn w r. 1724. 
MM'gl-i opuszcz~ 1730 
Krrp/'''' w)'pQdzon)' 1737. 
Ml!nqU powt(,roie do 1741. 
Selim wygna n)' ! 748. 
{('q)la", powt"rnio do 1753. 
Selim powtórnie, umarł 17:!4. 

Ar.la" do 1755. 
Alim do 1758. 
Km·!!,,, wYPQdzony 1764. 
Mflksud do 17(j8. 
Kłł'!rrn powtórnie, umarł 17G9. 
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Dewle! w r. 1769; - Kapl,,,, w r. 1770; - Selim w r. liii; -
8akilr od Rossyi popierany. Przeciw niemu od Turcyi Dewld ostatecznie 

\"t;lpić w r. 1777 musial. Sam Sakim utrzymał siC i ton w r. 1783 zrzokl 
siQ l'iwrgo h:matu, Krym do ltosyi przyłączony zastal. 

S I E D lVI lOG R O D Z. 

JtJn Zapo/,ki zmorly 1240. "l"1\ jego 
Jon Z,/ymunt Zrrpolski król węgierski urodzony r. J G4n. umarł 

roku 1,,71. 
SI.e!o.)l Ba.lol'Y l.ostlll królem polskim, spuścił księ3two bra.tu swcm u 
Cln'yslofor EHto-)'!! umarł 1581) syn jego 
Zygrn.uut BlIrtory wy1.uty z ksic;stwa 1602, uruarl w Prarh-.c 101:3. 
Stej,w no:kaj do r. 1606. 
Zygm"nt Rakocz!, składa 1608. 

G"br!fel na/O?'!! d o 1613. 
(rab)'!!el Bethli!n Gahor zeszedl 1629 . 

. Terzy }łąko,;z!! I syn Zygmunta z.r:s7,edl 1648. 
JP.r::y Nakoczy II syn pierwszego, zabity 16(; O. 
Achacy Ba)'kza,i \V l'. 1661. 
.hm !(emeny w r. IG62 popiera.ny od Austryi. 
Michał Apa}i I umnrl 1690 
Michał .1pafi ][ syn pierwszego opuszcza hięstwo, które dom austry

cki znjqL 

WOŁOS ZA . 

.!\a pol udniu Dunaju Bulgarja. i Serbja okazują się dosyć ludne; Gre
cjo niemniej dość zaJrdnioną bylo. fi przecie wiele okolic. mianowicie górzystych. 

Stalo otworem din pnychodnibw. ludu mionowicie bulgArskiego iawiań-



48 WOŁOSZA. 

skiego, co swe trzody przeganiaJ. Ten ruchnwy a nicstntc czny lud \'V Dal

macji zwano 'Vo)ochami i pow.'izcchnic y.wn.ny hył: "toloch)". Vlachy. Bla

chy, Ul.chy, to jest wł',r.z'fcy siQ. Nie był to naród jaki, tylko drużyna 

rolniktl\'''' lub pastuch(rw, z Bulgarów. Jllyrjnn czyli Serbów i innych Slowu

kuw złożona, która siQ mnogo po d:tlmackich i greckich snuła krajinn.ch, 

a prl.crzucał n. \V s trony północne Dunaju, grIzie było ~zcr(jkie polo do wy_ 

pn.3ó-w i dorywczego rólnictwo.. 
Mi \Hłzy tymi wotoskiemi. słowiańskicrui, szeroko rozbiegłemi ludnościa

mi, ukaz .. \ly sit; be? nn1.wiska jakicgu~ luuoi;ci c,'\lc jionbj mowy, 7. g4lTllych 
ustroni nu. pła.szczyzna wychodzące. Miouili siQ być ~1ocy czyli ~Juntanie 

językiem "wym to jest góralami. i\lo~'a jich była latiuLmją.cn, z lo.ciUl! 

mocno pokreWn3j a muoiylll siC jich po ollU stronach Dunilju, mianowicio 

w pncstr:t.ol1iacll północnych a.ż do Duiestru, i ci 'Vołochów nazwę otrzy

mali. Roz siedlili się tym sposobem po cZQści na w~gicr.')kich, po cZQRci 
ruskich ,lo h;l.1i(~kicgo lub kijowskiogo liczonych księstwa. 

Kolo roku 1290 Rauuł negnt (l{udoli nigcr, c,arny), wyszedł z poko

leninmi 5wymi z gór sicdnliogrnr)7.kich w okolice Aluty. odnowił podupadłe 

miastr. Tirgowi!;1.t, Bukareszt i jinne popalicie słowiallskic nazwisko nOS1.q~ 

co i z.1łairł niejako pailstwa woloskie MOC /J W c7.~·li Muntjanów t \Volaszy 

clnls7.ćj. - Niceo ptlżni{~j . koło 350 z glIf 1\(afmOrOf>Z prowadzeni od Do

gdana czyli Dr:tgu~iL wtnrgn<;łi w okolico Seretu i Prutu. Mohlawiu.lHlUli 
się na7.wali i dali początek drugiemu uicjnko wolo!\kiclDU p::Lli ~ twu~ poc:t.ą

tek "'aloszy bliższpj. - Zrn'l.u uknzali siQ npr7.cjmie (lla krajo\\·c(jw~ po

tym z siedlisk jich I'Ilgowali, lub nad uimi vrzewodzic i panować począłi. 

A mi4;!II:t.y Dunó1jcm i Dniestrem, zajmowaW to wszystko c.o ~iQ dziś 'Volo

szczyz.ną~ Dessarabią •. Mołdawią i Buk owill;~ zwie. i tu miewali swych ho

spodarów czyli wojewodów. Z:lsictlliJi sj~~ tl:ll. w gfJrnej Sicdmiogrotlzia cZQ

sci i w Banacie węgierskim. 
Powsta.ły tym spo.'iobcm dwa wojewóuztwn. woło'ikio, bo w nich pospo

licio byli \'i'ołosi. to Bajcy. to Serb)', to Bulgary. to latini7.ujący Muutj" 
nic i Molda.winnie: a lubo przy tych ostatnich było panow'nnie, w~zelnko 

(}wf)r jich po słnwialisku cl.yli na sposób p olski sprawia.ł siQ i długo jęl.yk 

ruski lub ccrkiewny dowoll:t.ił prl.owagi żywiołu !'\lawiilll~kicgo, din którego 

biskupstwo ceretskie 1370 założone zostało. A wojcworlowic wołnscy znfL.~ 

j:}c ;'0 posia.da):\ ruskie sławia.óskio ziemie, uzna.wali :zwierzchność krulcs twa 

polskiego, to wielkiego ksi~stwn litewskiego, to uaostatek Rzeczypospolitej 

polskićj. 

Latinizującc mowy szczepiły się Ul\. różne oftcicnin.. tl. szczególne onych 

odróżnienia minłj" Mwe nnzwiskn: din ogr'dnego zaś onych odr/linienia od ję-

7.ykn. Fiławii11iskiego poczęto je w ogólo rumiatlskiemi zwa.ć a ci co 

niemi mówi<} Rumia.nami zostnli Podoból.ło się to od nieja.kiego cznsu sie- ' 

dmiogrouzkim, pierw!:!i przybrali miano Rumian, jakoby H,zymi:lD) ;} mają 
pociechę że nietylko w jich powiat""h t" nazwa p"-yjęta ale razem język 

jich w siedmiogrodzkim mocno się szerzy, między nicmcnmi sekulami 

rnianowicio. Rumiana.mi tedy tostali l\{utjanie, Wołosi i Moldawianio. 
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Zebrać, rozróżnić i szeregi hospodarów czyli wojewodów uloiyć przez 
tO jest trudno, ie nie zawsze te kraje jedno skladały cialo. Dosć prędko 

poczQła się Wol,\szi1. na. dwa województwa dzielić, na. wołosld e w1aściwo 
i mołdawskie czyli multańskie; tymczasem te Multany 7.wały się l\' olos7.1\ 
i Wojewodowie jich są wojewodami wo1oskimi którzy Polszcze hołdowali: 
nio zaraz nawet to 'Multan nazwisko nastało. A wołasi j edui i drudzy w do. 
mowych za.jściach swych hospodarami .swymi przerzucali , mi.ędzy sobą się 

rozrywnli i d:l.iclili. tak iż po kilku naraz by'U'nło mmanych lub JJieuznn.nych 
hospodarów. Święckicgo dzielo: Opi. 'l.aro:yt"tij Pold;i, wielkie na nich 
rzucalo dla dziej6w nas7.ych światło, ale zagłębić się w szczegółowe po .. u
kiwanie nie min·lo nil celo. Co się (lo roz;winięcia tego ze wspomnieli kro
nik naszych wydobyć udalo, było ogla .. ane w , aniU historyi Wagi 1824. 
Il. tu to jak nast~puje jest uzupełnione wInsny Wałachów Rumian zapi
skami które dobrze uczyni,! kiedy się pilniej kronik polskich radzić poczną. 

Woloua dalsza czyli wlaiciwa. 

1290 Radu! negru Bassaraba.. - Il. wedle dziejów wołoskich DjOJlyso"O Jo
tinos: jui rok n 1241 ukazują.cy się. a po nim 1264. ldichał Bassaro.ba; 
fi r 1283 Dan Ba,samba i dalsze rodziny Bassarab,;w następstwo . 

1298 Stefan Mailat Bassarab •. 
1325 Jan B.lssamba. 
1340 Wlad .... nassaraba. 
1345 Alezander nnssaraba. 
1356 Miko/aj Bossaraba. 
1366 Rad"l nassaraba. 
1~76 Da., czyli Danus Bn<sambn .. bity koło r. 1394 
1382 Mir!za, Miltzas, Myrxas Bas.araba. (umow" 1393 w Nikopolis za

wartą przyjął zwierzchnictwo tureckie): synowic jego: )'Jyrdlln i Drn

guła. 

MYTdon czyli Tanus syn Mirtz. do 1402. 
1400 B/a,d t,.epos B."'l'aba. 
1423 D"agu,l syn Mirtz,,; oraz Dan syn Danusn synowca )firtzas&; oba do 

143U. potylll Dan sam. - Draguł. wrnca 1442- \444. 
1444 Dan". syn i\[asaralllpas". 
1·~-44 Bladu., Wladislaw syn Dragu/y, wnuk Myrxasa do 14R2. 
1455 Radul Bnssaraba piękny , 

1160 Vlad Blad. DcssarabJ. baiotes do 1462. 
1468 f!la,d tzcpelus Bassaraba. 
1470 Drall"la, syn I>raguly, wnuk lIf yrxns" Dassaraby do 1477. 
1477 Radu/ wi elki. 

Stefan mołdawski wojewoda "Iój Wołoszczyzny, zmarł 1504. 
1508 Micyna zty. 
1'\ 10 RI/dul wladut7.as, 
1513 Niagu Bass3raba. 

4 
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1521 Thed01" ze stryjem I',·ed",. 
1·')21 Radul mnich. 
1521 llad,.1 d'Aiurnatzi. 

1522 Wladisl"w. 
152:3 Rudu'! d'Aiumatzi wraca. 
152!J Moi ... 

1530 lVl"d Ul. 
1533 /filllUa ze Slatiny. 
1536 Piolr Radul paisi. nassaraba. 
1541 Radul VIII syn Radul. d'Alumnt";' 
1545 Mir/za. 
1550 Rad"Z Bili.s. 
15;;1 lItirtza wraca. 

15;->4 PalTa .. i dobry. 

1558 iI'lirtza po ra,z trzeci 

1562 PiMr czyli Petras kulawy, z matkq Kinrin~. 
1569 A lexander. 
1577 IJJjc/ma. 

1.'i8.1 Pi"lr tzcrtze\. 
1585 frlichnll powlure. 
1591 Stela,. głuchy. 
159.!. Alexander S}'n Putl'lIssogo. 
1592 Jlliclwl dzielny do 1609. 

1600 Szymoll Mohila, syn Jana, brat Jcrell1i:J'ziI, zllIarly r. 1688; minł sy

nów pięciu : Michała, GabrjAln, Piotra metropolitę kijowskiogo, Ja.na 
i ~Jojżcsza. 

160l Se"blln llllssarnba 
1610 Ra.dul iIJic"n" .. 
1616 Alexander IV. 
1619 (h,óriel ~·Iohil., syn Szymona. 
1619 Ra,h,l ilUch .. a wraca. 
11i23 A!e.vunder l V powtu!'e. 

1630 Leon TnnlSu-<. 
I G33 ,11athie Jhssa!'ab •. 

)(}.)4 KonSl<J·ntiH llassaraba kOI'lHltuS. 

1658 Alichn" 111. 
1660 Jer:!! Ghika. 

16U 1 C,.:egoTz Ghika. 

Hl65 Rad"l strid.,. 
1669 AnIoni. 

IBn c-rzegor:J Ghik .. powtórnie. 
1672 n"ka •. 
1679 Be'rban Kantakuzen. 
1(.79 Ko ... tanUn BrankowIlII. 



1614 Stefan Kantakuzen. 

1716 Jltikołaj ~fnuro korda to. 

l71i Ja" )Ianrok "d,lto . 

WOŁOSZA . 

1619 illiko/uj ~rn\lrokordato powtórc. 

17:10 !<i",.t"nt ill Slaurokordato. 
1731 J)}ich,,1 ]{nl)owit7.:1. 

17.~1 /(onsl<mt-in Maurokordato powt<"c. 

1735 6l';egO>"; Ghib II. 

1735 KO'flstu'1itin Maurokordato po trzecie. 
1141 JlIic/wł Hanowitz powt'·lTIlie. 

17·!-' l\onsllUltin. ł1Iaurokordato po czwn,rtc 
1748 6'rzci!ol': Ghika II powtóre. 

1752. Mu/hie Ghika. 
17:):3 J(onstuatin tzcchan czy tzcszan. 
17;,6 !{01l.tl",t in Mnurokordato po piąte. 
l i58 [{(ł1'{,l Ghika. 
1761 ]{onstantin .MaurokonIatu 110 SZl)ste. 
1763 KOllsl,wtim tzechan powwrc . 

1764 Stef"n Rekowitza. 
1705 Karol Ghik" powto',ruie. 

17(\1; A lexun(/er Gbika. 
1168 Gl':egol'; Ghika nI. 
1770 J;),wm"el noneta. 
liH Alexa II d .. · Hypsilauti 

1782 "'Uw luj Karat"". 

1783 Mich"ł Sutzo. 

1786 Mik.ołuj "1.urogeneB. 

'1791 Mich"ł Sut"o powtóre. 
1793 Alex((?l(ler Muruzi. 

li96 Alexltder Hypsilallti powtórnio. 

1797 Kon gtun/in Chautzcri. 

1799 Ałe.~lmder· Muru"i powtórnie. 

180 I Michał Sutzo po trzecie. 

1802 Alex a·nder Sut"o 
1802 Konstantin Hypsilauti. 
1806 AII.'.'CrJndel· Sntzo powtthnie. 
1806 /{on,/,wti" Hypsilanti powtórnio. 

1812 Jan Karotz" •. 
1819 Alexalld~r ~utzo po trzecie. 

GrZQgoTz Ghika. 

Alexand.,. Ghika. 

Wołosza bliżu{/. później mołdawia. 
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1330 Bazarlld zduje siO nad wBzystkierni Wałachami kolo r. 1:136, miM 
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wł::ulać lat :30, syn jeg:o Stefan. (Ten Ha.ssnr:td, może jest lla.ssar:\.ba 

Wolo<zy d •. ls7.ójl. 

I :1,,0, 135~ Hogdan czy Dr0.'l"8. 

13~4 Sas. n rnczćj Stellln l.tna.rły 1359; !\ynnwie jego: Stelau, Piotr i "le· 
X 3.11 rlcr. 

1358 Hel-il/s. 
i3a9 Steftln J l od brato wygno.ny . 

1360 Piolr. 
1360 'Bogd"n syn jego. 

1366 Dr(/.f/o8z c7.yli Dragula. 

1370 Ale,'c(1nder syn Steinna, Zml1rf 1371, 7. picr\vs1.l'j iooy 7.oi'tawil syna 
\Vl.u.ly.staw.1, l. dTUj{i"~j (,liI,ry~ dwie c'Jrki, z ktbrych Anka posluhiona 
krblowi ~erbów. :lo druga wydana za. króla. bułgarskiego. 

1371 H'/ady,law czyli LllCko syn Alex.nJm. 

1372 Piotr wany w I"taol, 1882. 1383, 1:188; "y""wie ]{oma." i Ale<.nder 

1388 Roman syn Piotra . jest je.<zcze w 139:~ i 140". 
1391 StejLlil jest jesze7-o 1395. 
1392 Piotr Ii. 
1396 WIlIduś. 

1399 Ginpfl. 
140;:; [ł.on,a 'n, wrócił' był w tym roku 

1407 A ll!,"""d,,,,· Syn I'iotro w ,. 1407. 1411 , 14];,. nIn"rl 14a~, synowie 

jego Elias i StOf.1U; a 1. nieprawego łoża llogdllll i lJiotr, 

1432 Eliluz syn Alcxanrlr:. ,,"y.[Il.,uy oJ brat:\ 143:). p07.),skal C7.~:"'. Mol· 

dilWii koło Szczawy w r. -!2:łr>, ui e utr~~'mal si~ w po!'da tJlo ś cj Ż01la 

!\fary .. k,'iiłJżniezlw rusk:t. siosLrn, .Iag in ł! o wt',j krr'd,')\"\" matki. ?; b~j M,,

ryi syno'\o'ie: Hom.lll 1.l'narły r. 1448 . miał z(laje się jaki~ wydział, 

i i\ll!xlHHler; z boczne,go zaŚ {oia był Piotr ,~c iQty r. loOl. 

1433 Steflln wyg:miajqcy brata umarł r. 1447. 1.0Sta.Wiws2y pu sobie syna: 
l ,t47 Pi/Jt'J'l1 dohrcgo. kt(l r~' odd a! hołd Pol."~czo 1448; cl.~·li Z wydziału. 

czyli z cilłl'j bliższój WolllnCZy1.ny? to pewna że y\datl :-d tr\ż tc~o 

C7.il~U stryjeczny brat: 

1447 Ale.'V(Ohli:'J" sy1l ł.1i:I S 7.il; il tego wygUtt l 

~4.'i0 BOl,d"n nieprawy s yn Eli,1S7.'>; " ki ody uod7.i.ra! siQ 

1451 SI'fl/n, wtedy Dogd"" 1451 zo,tal ot! bratil Piotra z;,bity, a 

14~11 PiOl)' syn niC!,r8'l\'y Eliasza . Ulit<Wil hwiu Al exandro",·i. 
l--t5i Alł~xlll1de~' \\'róc i ł dopełnił hołdu !452, i wła (la,ł do 1.15(" po kt,i rym 

cal~ "lii.sZł Woloszcz)"zl\ Q objąl stryj cezu)" I,mt 

14~ G Piol'l' A.non, syn Sterana. i Turkom 145G Itnłd oddaL Piott i Be_ 
re-ndy dobija.1i si',) lIOSpl)tłar:-;twa . . ale jich rLlgował: 

1456 Su/mi wielki: już hyl koło T. 1450. !'o)::;zczc :\owt"l'Ili c pr7.y,~iągnł 

14G~; wojował z ~L'\ciojo , J1 wQgicl"$kim 1468; ponowil hołtl Polsz.cze 

1.69. 1V0jował Turki i Tatary \.I7G; D\"agulę czyli Radul. wolo

skiego wojaworlę 1470. 147:\, n pojma! go 1477; pOliO wił hol d 1484. 
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• lun Albert krt',1 polski nnJechał go 1497; wszakże Stefan ulUarl 1504, 

wierny Polszc7.o. Po nim syn jego. 

1504 BogdM' jednooki hold oddaje 1513 uznaje zwierzchnictwo tureckie no 

tych fiilm)'ch wnrunkar.h co \Voł oszy dalsl uj przyrzec?one były ktll

rych Turcy;> wiernie do dziś dochowuje. 

1517 St~r{", skloda- hol>I \;;24. 

1530 Pet"ilo Rares. w roku 153ł do 15:l8. 

15~8 SI~f{lIl AlexlIndrowicz zabity 1541. 
1.'141 Al6:",md,,' Kornias. 

1541 Pioh Rnre, powtllrnie, zmarł 1549 po !lim syn jego 

1516 Eliasz usunął się i opuścił 1551. 

1551 Slelml, Eliasza. siostrzenicc otrzymał wojc'lFodztwo od wuja: wygually 

ł 5:'3, 1;).14. 

1552 A l,,·(Ind!!,. Lepu",i.nu od 1 552, wypędzony 151i l. 
J.iG! Jvkób Jle.r/lklides Fasili,kus, despot~ wysp y f"Dm \V 150! do 1,,63 
1563 Tomia Stefan ścięty. 

t M):l .:łlC.l:a11dt')" LepUSllianll wrocił i zmarł 15G9 zosta.wiwsz.y nast ępcą syna 

1569 Rogdrllla panuj:lcego do 1572 

15 i2 Jwo~lif1 zmarły 1574. 

1!:)7+ Jan, .Iou syn niepmwy Stefan n. w Molda.wii. 
1574 Pd,.ilo kulawy, wdziarał się jui 1570; wojewoda m ołdawski od 1574 

do 1578. 

t 578 Janł~ulll ~y ll Uogdana. umarł 1582; cbrka jego ~-\nlla. za. Albertem Po-

nętQwskim . zmarł tło 1598. 
1581 Ja" (Gia,gu) Snxon 07.yli Sikul. 

1584 j:Jiol'l' kulawy PO\\·tJlre. 

1591 AIll'on czyli Tom",z w 1594. 

15!l5 Stoi"". 
15U5 ZY9rnu. nł Ellto"y. 
1595 Je)·.,,,iuu Wantilas Mohil", syn Jan" . u'tąpił 15fl9. 
1 «00 MichIIł wojewoda woło,k i. 
160n J"'e",ias M"hita pO\\'r,\cil, um ad [G08, z El7.biety A.marto",n)" si.· 

tlllliogrodl,ianki lie":lIe 7.osŁa.wit potum~twD; synów: Konstantego. Ale
xandriJ.. i Bogdnlla.; clirek czti"l')': RegilliJ.. ..:a l\]jebałem 'Vi~niowieckim 

krt'lln dziadem; Maria 7.a Stefanem Potockim. a. potym za 1\1ikolajem Fir
lejem; Ka.tarzyna. za Samuelem KOf(wkim; AnlliL za M:lx. Prze ręb 
skim. ilo potym za Janem Sędziwoj em czal'nkowskim, Jlotym za. \Vła_ 
dys)nwem :Mys1.kowsk im, JllJrt'!'zcie ZII St.a.llj!)lilwem nn F'odha.jcach Po

tor.kim. ~mal'ł3. 1666. - JeremiilSZ 1li26 miał braci Jerz.ego metropo
litę mołda.wskiego. S:t:ylllon3 i ,stebna który miał dwóch synów: Mi
chała i Bazylego. 

IliOR Szymon ).tuhila brat JercDlija..t;zn. wkrótce umnrł. zost.awił syniiw pię
ciu': Michała, Gabriela, Piotra. metropolitę kijowskiego, .Jan. i Moj. 

i.mw,i). 
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1610 Michał Mohiła syn Szymon". 

1611 SIO/II 'n Torni". 
1611 Ko'nstnnty Wen~il.s Mogila. syn .Jeremiasza, 1612. 
1613 Miel.nl 'romi" 1615. 
1615 AlexlIndol' Mobila syn Jere!!)insza. 

1616 Bogdan Mohila syn .Jeremiasza. 

1616 Radul Michna woje"'odn woloski w Mołdawji. 

161U O/Hpf/r Urat,;!,n; zginąl 11120, 

16~1 Al"'<II1Ider BUau. 
1622 Stli,m Torni .. powtórnie. 

1622 Rad-u'! Mielonł/ powtórnie. 

1626 MY"on Hanoowski Mogil"s, syn Buzilego wnuk Stefana. 

1630 MOy8e8 lIlogilas syll Szymona.. 

1631 Ale.cander Elia .. powtórnie. 

16.33 liIoy.e. ~logilas powram •. 

I G34 Basi/i. 
1654 Jer:!1 Steja .. . 
1658 hrzy Ghik .. . 

1660 Stejan. 
1662 Eu.trales Dabezas. 

1665 Duka •. 
1665 Eliasz. 
1669 D11,bu powt6l'e. 

1672 Stejan l'etritzosku. 

1674 DymilI' Kaotakuzen. 

1976 An/o"i Hos, ety, 

1670 })uI~as pa raz trzeci. 

ł 683 J.\'/~flln Pf'tric7..cjko wraca. 
lGS4 D!lmił'" Kant~ku1.cn powt6rnie. 

16~5 Kono/au/in KantakuZCIl stMY, umart 1693. 
1693 Konsta»tin Dukas. 

In9G Antioch Kalltakuzen. 

liOI l{(J"1)Stll'l/l-i1l nukil~ puwturnie. 
1704 Micha.ł ltakowit1.a . 

I OJ Anaoch Rant;tkuz(~n powt('\YIJic . 

1708 Michał Rakowit1.a powtórnie. 
1110 M;kołaj Maurokordato. 

1711 Demelrius Knntaku1.ell n. 
1711 JJJikoloj Murok. pow!"",ie. 
1716 .iI'/ichał Rakowit,,, potrzecie. 
In7 GrzcgÓI"Z Ghika. 

1733 J( MIRta,.till Marokordato. 

1735 Urzegórz Ghika powtóre. 
1741 f( o>lBtunii ... Maurokordato powwre. 

1743 Jan Maurokord_to brat Konstaotiua • . 
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1747 (J"zegórz Ghikn. po trzecie. 
1749 f(on,tantin Rakowitz. syn Michała. 

1153 Math·ii Gbika. syn Grzegorza. 

17iiG Kon,fanti" Rakowit"" powtórc . 
1751 KaI'ol Gbika.. 
1758 Jan Kallimach 

1761 Crzegó," Kallimach 
1764 Gro.p6," Ghika. 
176G (]rz6fjórz Kallimach powtóre. 
176D Konstantin Maurokordato po raz czwarty. 
1774 Gr:.gó,·, Ghika powt{,,"ic. 

1177 Ro",tantin Muruzi. 
1782 A lexallder Mallrokordato Delibei. 

178" Ale.v"",dtr Ma.urokordato firari 

1187 Ale.vand.,. Hypsila.nti.. 
1192 Alexa",ler Muruzi. 

1193 Michał Sutzo. 
1795 AZe.<ander Kallimach. 

1803 Alp.xa"d .. · Muruzi powtóre .... 1806. 
1812 Karol Kallimach. 
1820 Michal Sutzo. 

Jan Sturla. 

Jltiahal Stu"". 

HETMANI KOZACCY. 

1506 Przeclaw Lanckoro.iski. 
Eustachy c7.yli O,t"fi Daszkiewicz. 

1540 Dymitr Wiśniowiecki kuia". 
Eustaohy kniaź Rożyuski. 

1543 Wężyk Chełmiński. 

1474 Świergowski. 
157G nohd"lI knia. Rożyński. 

1677 Podkowa, stracony 1518. 
1517 Szach. 
1592 Sblozub zginął 1593. 
1.)93 Kosiński zmarf 159:3. 
/594 Nalewajko, stracony 1596. 

(Lissowski. Chi opieki, Łoboda, Sewula). 
1618 Piotr Konuscwic. sajdaczny, hi 24. 

Kiszka. 
1620 Brodawka czyli narodko, .abity 1020. 

Piotr Konasewicz sajdaczny powtóre. 

Stars7.yna lat dw~ 

1629 J<Lrasz. 
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1633 Szymon Perewiezka. , 
Pawluk stracony 1638. 
Osumnica. 
Juuia. 

1638 dultom kozuch. 
(Snlima, stracony lt14U). 

1642 Bulak. 
1647 Barnbn.sz. 

(Maxim Kladki zginął 1648). 
1648 Robdn.n Chmielnicki lat 9: umarł 1657. 
(16451 Jan Wyhowski: stracony 1664. 
(16621 Jerzy Chmielnic ki. 

Samko, atraman lewego br7,egu Dniopru. 
(\668) Brzuchowiecki, hetman Zaporoża. 

Tetera prawego brzegu. Dniepru. 
Opora lowego brzegu. 
Doroszeóko całej kozaczyzny. 

1669 Suchawy ZI'poroża. 
(1669 Damian Mnogogrzeczuy lewego brzegu. 

Chn.neńko t.nporożn. 

Jan Samni/owicz popowicz. 
Eustachy Hohal, prawego brzegu. 

1686) Kunicki prawego brzegu. 
JIIohyl" prawego brzegu. 
Mazepa lewego brzegu, stracony 1710. 
Samuilo prawego brzegu o s t "" t ni . 
Konstanty Horodeósl,i, zaporoia. 

1110 Iwan Eliaszowicz (czy Eliasz IIkowicz) Skorupadzki. lewego brzogu. 
Filip Orlik znporoża . 
. Paweł Polubatek lewego brzegu. 
Iwan Dymitr Orlonko Zaporoia. 

(1727) Danylo Pawłowicz Apostoł lewego brzegu. 
Kirilo Rozumowski 1.\Vego brzegu ostatni (1734). 

1768 Piotr Kałnysze\Vski Zaporoż". 
1775 Piotr Kotlnrzcwski. Zaporoi" osta t n i 15 siorpnil1. 



HISTORYA 
KRÓLESTWA POLSKIEGO. 

WSTĘP. 

ZdawIlych wieków, wielki naród Sławiaóski czyli Slowiański 
rozciągał się od morza Adryat.yckiego .i Dunaju do ujścia Odry, 

Wisły i do Newy; a z zachodu na wschód do Elby i Sali do 

ujścia Dniepru i do okolic pobliskich źró?łom Oki i Wołgi. 

Podzielony był na wielką liczbę narodów różne imiona no

szących, które jeszcze składały się z drobnych ludów. takie 

własne nazwiska mających. Z tych znamienitsze a bliżej Pol-

8k,., interesujące były: 

Nowogrodzianie z miastem Nowogrodem wielkiem kolo je

zior allmenu. 

Kriwiczauie bardzo rozległe posady mający, a jednem z naj

większych ich miastem był SmoleMk. Przy nich byli P%

czanie z miastem tegoż imienia. 

Dregwiczanie siedzieli między Połoczanami, a rzeką Pry

pecią. O bok nich ku wschodowi za Dnieprem byli Radymi

etanie i Wiatyczanie. 

Drewlanie zajmowali wschodnie Polesie bliżej ujscia Pri

peci i mieli miasto Iskorostyn. 
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Siewierzanie przy nich 2a Dnipprem przebywali mając lIIia

sto Lubecz. 

Polanie nad Dnieprem na Ukrainie wystawili mia~to Ki

jów*). 

Tywercy, był naród kolo Dniestru bli~ej jego ujscia przeby

wający, ale oslabiony i niknący. W tych też strona.ch aż do Du

naju przesiadywali Antowie, I~cz i ci już r. 603 prawie wyginęli. 

Lutycy, Łuc1.anie czyli Duliebi mieszkali na Wolyniu i dali 

początek mia,tu Łuckowi nad Styrem. 

CllI'obatowie mieszkali po ubu stronach gór Karpackich 

z miastem Krakowem Dad Wildą, gdzie rządzili okolicZllym 

ludellI książęta nos zący tytuł wojewodów. Takim wojewodą 

mial być K rak i córka jego Wanda, których mugily dotąd 

pod Krakowem są ukazywane, Byli oui Bieli i Czerwoni. 

Bieli obszerniejsze od zachodu posady mieli; Czerwoni od Sanu 

zajmowali ziemie koło góroego Bugu i Dniestru leżące. Ród 

Chrobatów rozc i 1łgal SIę t~kże d<tleko na południe na drugiej 

stronie Dunaju, gdzie ciPrpial międz)' ~obą pobyt rozmaitych 

hord, które go nieraz uci~bły. 

Morawcy czyli Morawianie kolo rzpki Morawy i lI1ia~ta 

Ołomuńca. 

Czesi koło miasta. Pra;;i IV krainie Bohemią zwanej, ktora. 

od nicb Cz~chami, Cz e~ką nazywa się zi emią. 

Syrbowie czyli Sorabi Uli~dzy rzekami Elbą i Salą. 

Obotl'yci przy morzu Bałtyckiem IV okolicach Mpk lemburga 

Wilcy czyli LlItycy albo Weletahi na zachodzie Odry, po 

nad morzem, naprzeciwko wyspy Rugii mieszkający**) IV Rugii 

.J Boi.yszcze główn e hylo; f'erun bOg piorullów. Inny bóg wuJów 

mial bydź Wolo. (ale Wily "'l Nymiy u n.lrn"tów). ChoJ'u/l , mokoBZ, 
ciemne w)"razy. \V sZQdzie w Słowi.'lils~l~l,yzuio uboga była mytllOlogin bo 
3łowianom oie ohca byla znajolOosć jednego tylk · Boga. ,\ właściwio 

mythologii niebył o wcolc. 

h) Lutykow Wilków bylo cztery narody, K iciui, Ciripani, Doleńcy 

i Redary. 
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i u Lutików było siedli~ko bnłwo~hwalczej czci nadobrzańskich 

Slawian.*) 

Koło Wisły ~zeroko mieszkały narody Lafhów czyli Le

chów, tak. że między ujsciem Wisły i Odry po nad morzem 

Baltyckiem Pomorzani", u których mia;;ta., Kamin, \3ialygród. 

Gdallsk; po nad samą Wisłą J\hzo\v;;z3nie czyli Mazury: kolo 

miasca Łęczycy, Lutycy czyli ł.ęczycauie; a pomiędzy nimi 

i Pomarzanami od Odry aż IV okolice jeziora G·oplo. Polanie 

czyli Polacy II klórych byly miasta. Gniezno, Poznań. KI' U8Z

wica**). 

*) Jedynie w okolicach dolnej Odry llajrozmaitsz~ i w obrazy llaj

bogat,z", zjowiln się s/owiańskB mythologi... nigdzie indziej podobnój nie 

było. ,y Arkanio lIIie;cio Itugii byto bóstwo cztol'Ogłówne Swiatcwid 
(7. g/6w do Bramy I"dyjskiego podobnr). W Retrz. mieście Lutików 

gI4'1\\'llym boż.yszezclII hył Rad8gast. BywaJ o uwu glownch, na jego ciele 
głowa wołowa. nlicwa· nicludzkie wejn:enic, przed nim jakby jego dziaJa
nia ofiara Jcżqca głoWI'1 człowiecza (z trt;h atrroutów do Sziwona, indyj
skiego podobny). Było tei b,j,twD Si/m, Svwa., czyli Zywie. Tryglaw 
li Ll'zoch g~ownch bałwan (dodobny do Trimurty troisto~d indyjskiego 11Ó
.twa). Był C""n!lb6g i B.lbog biały czyli wielki bóg (w Indyi Sziwen 

7.owio się ~,lllhnd('w to jest wielki h/Jg) Mial tu bytl:i. zn"ny Perkunos 
bug piOrUIlI)W i Swai.'dix i Bm·sluki czyli Pa,-stuki duchy }JOdzicrnne 
w Żmudzki~~j i Lit('w~ki~j mytholygii i języku znane. Bies, czart. odpo
wjnuajl~ czarn.emu bogu, Djabel, nido (w litewskim Dewli, Tews w in
dyjskim ))icw~ znaczą, boga; w nauce Zoro.sta Dewy także) zle duchy. 

Porcwit c7.yli PorCllllt w Karanca na wyspie H.u~ii. Prowe, czyli Prane 
w Starl'ardzie w Wal'ryi. Gerawit czyli Herowit w Hawelhergll i Wol

gnście; (czy nie toż samo .Jara wDałmacyil. Strybog czyli strybo jest toż 

samo co Stryga- ~ czyli upiór. .. W roku IK48 \V stronilch miodoborskich 
Podola w okolicy bohod,kiej wydobytn. ze Zbrucza ba!wiln czyli pO'ąg 
z kamienia wyciosany S.Wifllow-idllt poczwary, cztery pory roku wyobraża

jący w postaci czterech osób plecami spojonych, których cztery głowy je

dupn "I poKryte kopclu,,,m. 

**) Były pewnie i mniej". lachickie ludy: Kaszuby, Cylensy, S.iera

dziallie, KujnwiaDic, Słończyki. Ala wyz6j wspomnione 4 ll:JfOdy srl naj
wi~c6j znac7.qcc. Uważać trzeba. że od odnogi Yirlandzkiej do ujścia " ' i

sły slowiuliskie oarody, Nowogrodzia·ll~ Poloczan~ Dre-gwicz6w i Maznr(',w 
nie dosięgają pobrzeży morza Dn.ltyckiego, od tego morza odcięte posadami 

dwu różnojęczuych rodó w. Przy odnodzo linlaudzkiej są Czuchoncy czyli 
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Oprócz tych narodów było bardzo wiele iunych' odleglej

~zych aż do morza Aclryackiego siedzących; wiele też innych 

pośrodku pomiędzy wymienionemi narodami !'iedzących, które 

były pomniejsze, których trudno IV krótkości wyliezać. Byli 

Ilaprzykład Luzycy w dolnej Lllzacyi, Milzieni IV gómej. Si

lellsi na Szląsku llli~dzy miastem \Nroclawiem czyli WOl'cisła

wem i Czechami, i tym podobne.**) 

Od zachodu Czech, Syrbii i Obotrytów siedzieli Ilielll'zy

jaźni im Niemcy: Sasi i Turyngowie. Raról wielki król Fran

ków potem cesarz. zwojował te narody a nawet, powojował 

zacboouiejsze !'ławiauRkie. W tych wojnach poległ Z nim w boju 

(r. 805) jeden z ksiąiąt slawial\!'kich lJazwi,;ki<~ 1lI L<'ch. W tych 

cza,ach Polanie czyli Polacy naród lechicki mieli swoich !Ja

nów noszących t.ytuł króla, takimi byli: Leszkuwie i I'opie

lowie. Ale ostatniego Popieła ród był wygubiony prz!'z Zipmo

wita syna P iasto., Ziemowit tym sposodem truu opanowal, 

stal się królem polskilll i zacz.tll panowanie Piastów. O Le,z-

Inflantczyki albo Liwońcy; a dalej pobratymczo sobi" ".rody Łotwy, Ku· 
ronów Litwy i Żmudzi, Sudawl',w ci'.)'li Jac];.wing(',w j Prusak6w. :J\ln,le 

były te narody po lasach pokryte, l.acztlsem rosnąco i l.UaCZltł;C. 

Ift*) Tym sposoLom do wspollluirndl1 sq, 1.I)aCi'.nc Jlarody: - Bulgary llad 

Dunajem I ktbrzy ,siQ Słnwinnn.mi stali, 'Morlilchy, htry:lcie 1 Knryntowie 
Ra.kuzallie koło \Vieduia siedz.\cy. \V Czeehach: DuuJebi, Seliczitnie, Da
czanie, Psowanie Chorwaty. Ko!'o rzek Bober i l\"icc. Odry i Spr.i, po
mykając się w lHHnoc ~ą: Boborani i Drebowaui, Dodoseui i Sarawi , 801-

pnli i Lubusi u których miasto Lubusz. Nad Hnwolą. Stoderani czyli 
Rawlowio i W ich północy Ukry, Doxnnio, Smcllli. Pola,hi od rzek naz\Vi
ska swe mają. 'V powszechności ua.dodrzańscy Stawhmie lJa.zywan i byli 

Winuli. Uważać trzcbll .• że wioJo nazwisk po r()żnych miejscach powtarza 
się. PolaDie są kolo Kijowa i Poznnni,,; l.utic; "'l, kolo Łączycy. rzeki 
Pinas, Styru i w Czechach pr(',y Snncz; Morawcy są kolo Ołomuńca i koło 
innćj Morawy rzeki w Serbii plyll'lcćj: Obotryci kolo Meklemburgn i nad 
lJunajem przy Bulgarach ; Dalmnci nad OdnogI! Adryacką i nad Elbą Ih· 
lomincy czyli Glomacy; Syrbi nn.d Sa!;! czyli Z oła.w~ i obok Blllgar6w; 
Kroatowio czyli t:hrobatowie kolo W isły i na południe WQgier. 
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kach i Popiel ach dzieje nic więcej nie podB,ią. Dopi~ro od 

wstąpienia na tron Piasto w w osobie Zifll10wita świadome 

d zieje K role~twa i naródu polsk iego rozpoczynają się. Te dzieje 

podług różnpgo działania i stanu tak króle~twa .iak i narodu. 

dzielić ,i,: dają na epoki cztery: 

Pierwsza przez pól trzecia przeszło wieku lat 280 od roku 

860 do r. 1139 wy,tawia Polskę podb1jąCą: Kr610wie po wi",

kszej cZ~Sci ~ą zabor~alJli i przez ich zdobycze królestwo 

w porządne pnl1~two wzrasta, albo li też rozciąga ~w6j wpływ 

do krajów, które z czasem różnemi sposobami do króle,twa 

polskiego dolączaĆ się mają. Takich podbijań dalsze wieki 

nie ukazują. \" wewnętr7.nej tyl11c7.asem polityce król uabył 

władzy samowolnej. ledwie zwyczajami okreidooej, Lecz zwolna 

władza la ,labła, 1l1ożnych podnosić się zaczęła .. 

Druga, przez wieków dwa lat 194 od r. 11:)9 do 133:{ 

wystawia Polskę w pod;iulllch między familią Piastów. Dzie

dziczne IV dzielnicach swych . rozradzanie się familii i drohllip

nie przp7. to panujących książl\L i ksi~stw, nieład i klę~l{i zda

wały "i~ zagrażać narodowi zopcłnclI1 zniszczeuielll i zniknie 

niem. Pod},wignęla się jednak i spajać poczęła. W wewnętrznej 

tymczasem tej monarchii poliLyce, możni dopięli wład7.Y IIlllellO 

władzę panujacych ścieśniaiącą. 

Trzeria, przez półt1':!;rcia wieku lat 255 od r. 1333 do 

1588 wystawilt Polskę kwitną.cą Zazdrosciły dobrego bytu 

Pol:,ce >ą> l eonie nar'orly i z nią się spajaly. Litwa się przy

I ączyla. Mocn)' wpływ narodowości i języka do krajów od 

króla pobkiego rządzonych, wskazal wówczas łagodnym spo

sobem grall ice oarouu. W wewnętrznej tymczasem króleH.w" 

polityce, utworzył się slan szlachecki i szybko do równosci 

z 1110żllemi wzbił. Nastalo gmiol1owładztwo szlacheckie, które 

':cie"nilo jeszcze mocniej królewską władzę i poniżyło 7.11pelnie 

stan)' nil.!'7.(' miast, a :;tan wiejski podległym czyniło. 
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Czwarta, przez wieków dwa lat 208 od r. 1587 do 1795 

wystawia Polskę upadającą. Przeciąg ten czasn próc7. wZI'as ' a

jl\Cego i różnie a le statecznie utrzymującego się szlacheckiego 

nieladu IV różnych czasach lladlll' odmienym się ukazuje. Zrazu 

(lat 60) swi etnosć oręża. uie dała uważać na przykry stan; 

wnet (przez lat 70) długi szereg kłęsk do zasad wzruszył po

sady R7.eczypo>politej; lluo.tatek (lat prawie 80) odrętwienie 

dotknęło ją bezwladnoscią, które przy zbliżającym 8ię ostate

czuym upadku!, upięk r7.one zo stalo rozmaitą usilnością podźwi

gnienia narodu i odwróceniu wiekami zgotowunego losu. 

Nim jednak powiemy o tworzących się w Sławiańszczyznie 

patlstwuch jukich dawniej nie bylo: godno jest uczynić wprzód 

poghld na stan i ruch Słowior'lSl-Czyzny, w których powszechnie 

wielkie rozwijalo >. ię wyobraże nie. 

Kiedy si,. ród ~łowiań s l;i pod imi,'niem Slowian czy Sła

wian poznać ddl, widziano w nim płemie niezmiernie rOZJllllO

żone, które zaludniać moglu po~tronne puste krainy. W prze

ciągu stu kilkl1dziesi~ciu lat, od r. 550, rozsypali się i zasie

dli Ila w~zystkie ~trony. W czudskich ziemiah, stawiali No

wogród: naleźli szerokie pustki kolo Elby; Dulebi zaludniali 

(568) Bohemią; Siedliczallie z BollPllIji, ,iedłi 5j~ gl~bl)ko we 

Frankooii. Nupehlili Słowianie Karylltją i htrią aż IV Bawar

~kie ku górnelllu Dunaj!Jwi ziemie, ""endami od Niemców, 

tak kolo Dunaju, Drawy i Sawy, jak kolo Elby i Odry zwani. 

Kruaty i Serby (610, (38) zajęli dullllacko-illyrijskie strony, 

a mnogi łud sluwial\ski rozbiegi ~ię po caleJ Grecji aż do koń

cZyI! Morei*). 

*) Jn ka mnogość wówczas ruchawej i przenoszącej się ludności by
wala, uowodzi ustęp 200,(10:1 ludno<ci zaduuajskii'j (762) z pod llulgan\w 

" do Azyi mniejszej gdzie "" rolaoh kolo rzeki Artany osadzcni zostali. 
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Lud pracowity i dzielny. B.ólnictwu mianowicie oddany. 

W rozsiedleniu się swym nad Dnieprem i jeziorem Iltuen za
jął się uprawą ziemi i handlem; rozbiegi y po Grecyi, krąl.yl 

z trzodami jr k pastuchy z małemi r~cztlellli do zbycia II yro

hallli. Ze strony zachodniej Wendy dali i'ię poznać uprawą 

roli i przemysłem. Śty Bonifacy niemiecki IV Moguucyi apo

stoł, sciągal (745) bałwochwalców Słowian - Wend6w nad Ren 

dla uprawy zi~mi. Wend)' uczyłi Niemców gospodarstwa do

mowego, uprawy roli, bartnictwa, chodowania trzód, zaprowa

dzili w Turyngii lepszy ród koni i chow stadnin; uczyli Niem

ców złotnictwa odlewów, tkactwa i innych rob6t: z jakiemi 

wówczas Niemcy wcale oswojeni byli. 

Lud do pracy i trudu mnogi, w boju zwykle nieliczny, 

ale dzieloy, bronił swćj zagrody *). 'Żył towarzysko w brater

stwie i rolniczej wspóluocie. Rządzi i'ię gll1innowlaunie. Brater

skich rozdwojeń, niesnasek, zwad bywalo dosyć, bo każdy pra

gnął samopas chodzić, nipkiedy rElj więcej zllał cudzą niżeli 

wła~ną własnosć. Rzeczywiście mnogo snuł się po cudzych zie

miach, osiadał i pracował na cudzych. Serbowie wiedzieli ż" 

otrzYlllali i posiedli cesarskie byzaockie zi emie. Pru;tuchy wie

działy że trzody swe po greckich byzanckich przeganiają zie

miach. Z pługiem IV sredzinę Niemiec zapędziwszy się siedli

ezanie, albo zwabieni od Niemców osadnicy, wiedzieli że nie

mieckie uprawują ziemie, z przyjętym obowiązkiem ale z zape

wnieniem nieściesnionej wolności osobistej i gminnego zarządn. 

W calt\j Slowiallszczyznie pra.cowity gmin, wiedział ~e posiadał 

i zmieniał skiby, z obowiązkiem dla włości, dla. onej po~iada

cza, albo d/a gminy lub jakiej .wyższej zwierzchnosci gminnej 

narodowej. Rola i swoboda przejmujl\c ludności cale, niewoli 

") Jedyny przykład stutysi!lcznego zbi egu zbrojnych SlcwiAn, Wen· 
do", i Serbów, dostarcza posiłkowanie Frallkow przeciw Sasom 748. r. Zwy
kle pięćdziesi ~ciotysi'łczne zastępy są silą nlldzwyczajna,. 
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znieść nie mogły. Jeniec i braniec wojenny niewolnym bez 

końca być niemógł : jeśli się niewykupił, osadzony na roli w oby

watelst.wo wcielał się narodowe. 

Jedno&tajni we wszystkim Słowianie składali jednak dwa 

szczepy, z których zachodni W cndami zwany, a wschodni jakiś czas 

nazwą Antów odznaczony był. Mowa jich nieco ró~nila: ale się 

wzajem rozumieli. Gościni dla obcych, dla swoich przesiedla

jących się wzajem braterscy, mięszali się, w jeden się lud zle

wali. Liczne gminy dla wspólnej obrony wiązały się i spajały 

w jedno ciało politicznp, które od miejsca na jakim siadło, 

osobną przybierało nazwę. Są to mnogie ludy, wyMj obli

czane. 

Skoro gmin łatwo osiadał we włoscillch dzierżonych przez 

posiadaczy ziem obszernych; posiadaczy takich nie brakło: a 

takim snadniej było rej w obywatelstwie i między gminem wo

dzić aniżpli czlowiekowi gminnemu, obywatelowi z gminy,. Bez 

róznicy jl'duak do obrony kraju lnb naczelnictwa gminnej wła. 

dzy powo!ywani i wynoszeni byli to dostojniejsi, to ludzie z 

gminu wziętość uzyskujący. Kniaziami, królami, książętami, a 

może wojewodzami , posadnikami, starostami; a w ~tronach po

łudniowych. żupan8mi, banami, tytułowani. Z pomiQdzy takich 

powstawali wdziel'cy, którzy tworzyli mocarstwa, bo takim nie

dość było własną władać bracią, ~zerzyli panowanie podbojami 

tak jii powstawały mocarstwa. Pamięć jakaś powtarzała że 

podobne się w glębi Słowiańszczyzny jawiły. Ałe wieki mijały 

i nipprzyszło do tego, aby jaka rodzina dość stałe panowanie 

otrzymała. Były to wypadki dorywcze*).Dlużej nieraz doci-

U) Derw.n 030. su,t nn czclo scrbskich między Elb" i Salą ludów: 
S",mo G23 -GG2 pny'wodzil mno~im ludom: pewnio powołanie, Arabowie. 

l.wiedzajqcy kolo 900 Slowial!Szczyznę. wiclhieli o niedawn6j potQdzc. 

kr61n. M.dźek". czy lIi.ch .. ko. -Lc"kowie mieli być mocarzami. a Le
"ki i Popiele jednój rodziny z ojca nil syn .. panujący postęp ciwilizncji 
objawiają. 
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skal pobyt obcy, obca zwierzchneśt5, mianowicie II" południo

wszych stronach. 

Hozwijający się ród słowiański oczyszczony został z po

bytu Sarmatów, Teulonów, Gotów, Hunów, kiedy od 560 Awa

rów Obrzynów horda w Pannonji się rozgosciwssy, założyła swe 

hryngi rozpuszczając lupiezkie zagony od Dulebów nad Bugiem, 

do Czech, do Karyntji i dań uakładała. Chazary 650 lżejszą 

poniekąd dalI nalożyli na Siewierzan i Polan kolo Dniepru 

i Kijowa. Wnet 660 przyciągnęły Bulgary i namioty swe kolo 

Dunaju rozbili, srodze okołicznych trapiąc nim si~ z czasem 

. IV Slowian przerodzili. Osłabiouycll ustawuym ze Slo wian bo

jem Obrzyllów dobił Karól wielki, hryngi jich 799 poniszczył. 

W skutek LPgo Karynty wpadli pod panowanie Bawarów, a Fran

kowie docisnęli Kroatów wznosząc (800-818) przeciw ilul

garom swe kolo Sirmiulll warownie. - W jinoej stronie tenże 

Karól wielki, zmógłszy Saxonów, wejrzał w pusady lIadelbia!'l

skich WendÓw. 

Rozsiedlenie się slowiallskiego plemienia w strony zacho

dnie i południowe, mialo już wtedy swój k.oniec: ale coraz wy

rażniej poczynało się rozwijać wielkie jego przp.obraienip, które 

obca temu plemioniowi cywilizacya coraz czynniej dokunywała, 

tak na tych co się między obcy, niemiecki lub grecki ród za

plątali, jak na tych co w starqdawnych macierzystych pozostali 

posadach. W rażenia takiego, naprzód doznali w prowincjach 

rzymskich osiedli, a następnie i dalsi. 

Jednostajni międ~y sobą Słowianie czcili jedyrwgo boga; 

przypuszczali byt podrzędnych duchów, a dla rozrywek, dła 

uroczystości i nabohlistwa, mieli bóżnicę i bałwany. Clu·ze

scjanie tedy widzi~li w nich bałwochwalców pogan. Skłonić jich 

do pr~yjęcia chrztu pojawiły się ,tarallin calp. Wcze!'llO. Za !'ta

rauiem dworu byzanckiego zaledwie przybyli do IlIyrji, Kroaty 

i Serby, chrzescjallami 640 zostali. Apostołowie Franków lub 
5 
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Niemców niemale podejmowali trudy w K aryntji i Pannonji *). 
K aryntja od 770 zupełnie .iuż za chr7.pAciatlską uchodziła. 

W głębi Ni~llIiec we frankoLIskich d.i ecpziach osiedli na clll'z~

scijan pr7.pchodzili. Powstające Morawy, od 822 miały stale 

naczelników chrzcscian opowin.d~niu cwangelji sprzyja.iących. 

Mnol.yło si\) tym czasem chl'zcScijaństwo w Bulga~ji po obu 

~tr()ll;[ch Dunaju. Apostołuwanie mianowicie Konstantina Cy

I'illa i l\1ethodeja, utrzymało wpolny tryumf gdy 861 bulgarski 

król l3.0rys Michał z rodziną swą chrzest przyjął. Do,tl'zegli ci 

opowiadacze ewnngełji jak dalece rozkrzewienie nauki Chl'i~tuBa. 

przeklHd i.i na ~y.iącą slowial\~kll mowę ulatwia. KonsŁantin 

Ci ryli tym kOllcem. jidąc 68:3 z Methodejem w Morawy, OblllY

~Iiw~zy pil'nlo słowiallslde, od niego cyrilicą, kirilicą zwane, 

"Iowo boże, orMo ksi~gi obrządkowe, na slowianską przełożył 

mow ę, a tym "po"obem z grf'ekicgll, slowinłiski krzpwili obrzą

dek, ogromne otrzymując powodzenie **) . Methodej ochrzcił 

w Czechach 871 l:lorzywoja; powoływał 884 do chrztu wiśli

ckiego nad Wislą Wyszewil,a, gdzie Świętopług morawski cłll'ze
ścjan wspieraJ. Niemieckim opowiadaczom z łllchlskim obrząd

kiem nie Lak łatwo szlo. W rażenie siC l\1ethodejlt w strony 

gdzie przewodzić mniemali tknęło ich do żywego, gniewni za

wzii'cie skarżyli opowiadaczy s/owi:łnskiego obrządku przed pa

pieżami. Methodej po (lwakroć 867, 879 dobiqlał do Rzymu 

objaśniać papier,ów i ~toliea apostolska poehwalał;~ "Iowialiskiego 

ubrządk u opowiadanie. Rychly zgon Mcthodeja 885 rozzn

chwali/ Niemców, wy~a nia.li ksi,ży slowiarlskich; a po zgunie 

Świętopługa. 894 .ieszcze gwoltowuiej sobie post\'lJOwali. A gdy 

") Amnnd utrcchtsl<i biskup 630. - ' Witalis i Itupcrt bi,kup wor· 
l'lacjonski G84 -- 718. - Wil'giliu," salcburgski 750. - Uroi! passnwski 
S~2 - 8:3G i wielu jinnych, 

.. ~) Słowianie w IlJyrji os ic~lli mieli jinnn pi smo hi ernnymickim zwane. 
od ~. llieroDym3 tn.k zwane. 
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Magjary 907 Morawy obnJili liczuy lud chrzescjańtiki ;;łowiań

ski ego ObrZl(uku, chrollił ~i<: w górzyste R'Jhji struny i za Kar

paty do Ohrolmcji w okolice Krakowa i \-Vislicy. 

Kruwicnip. tu, nieobeszło się bez gwa łtownych i krwawych 

zdarzell . Hulg~rowie narodową VI' swym pogaustwie widzieli 

sprawę, z bronią w r~ku, a przdladowaniell1 przy niej (828, 

836) obst'iWali. Bałwochwalstwo w Czechach, na czas jakii; 

936-950, swe chorągwie rozwijało *). Pochrzceni Bulgaruwie, 

przeobrazili si.; IV Słowian; Słowianie po greckich i niemieckich 

rozbi egli ziemiach, prz.eszli II" Greków lub Niemców; gminne 

ich urządzcnie przepadało, ~tawałi się z postęp~lIl ujarzmienia 

i cywiliza«ji d,) ziemi przywiązani i I~ibeigrnc panów swych. 

Z dwu f.lroo roztaczająca się dwu obrzi\dków propaganda 

za"7.czepila tćż w hlowiallskim plemieuiu dolegliwe rozdwojeuie: 

Ni~Lylo j e~zcm w kościele bożym rozszczepienia a już rz~dDialo 

ewangeliczne braterstwa wspolllnienie, za jednym lub drngim o b

rządkiem ob,tający, zażarcie s ię niellawiuzie poczynali, potępiać 

i prz eśladować **). W Bulgarji grecku, lowi'lli, ki zupl,jnie prze

ważył; ah! Serbją i Kl'oacj!\ z JacilbkiJll obrząJkielll rozrywał; 

w Czechach i koło Karpatów od łacilbkil'go byl usiłui e tlu

miony. ł~ acillski zaś miał puparcie broni niemieckiej. .Franko

wi e podbojem nawracali. Silnio po nich chwyciw",,:y władzę 

Sasi i dl! Niemiec ccsarską przywi ęzując powagę, podobnie 

zbrojno i podboj t' lU umocowyw.qli 7.aczepione chl'zdcj,uhtwo . 

Henryk ptasznik do dalli lub podl egłości ZlllIlSi\\ Sby wielką 

cz ęse Wenuow nadelbiallskich, uDd jich potulnosclą czuwanie 

i zwierzchn(, i;ć n~.rI nimi, powierzył ma.rgl'abioro, którzy Ila, po-

*) Ś:n i rl'ć t;w i(~ty ch : Ludmilli D2:ł; \Vactaw.1. D3iJ 

" ') Focjlls 7. pat riarch atu kOllstnlltynopolitnuski rgo. p o tQ1> i nł S5S . Sfli 
obyczaj laCil\ski; sob('\l' !\plitski \v Kroncji 925 potQpial ~ łowiański obr7.:)dek. 
Ale ostntccznr kosciola. rożcrwanie i roz!oi?'czepienie liczy ~ iQ dopiero 1053, 

1054 za c1. a:;;/"v patrjal'chy Ccrulnrjuszn .. 
5* 
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graniczu Niemiec i cesar~twa mieli ~obie mnrchje tworzyć*). 

Otto wielki ukrz('pial to granic rozprze~trzenienie, nakładając 

na Wendów niemieckie jarzmo. Pod taką pieczą o powiadanie 

ewangelji prz~cii\galo ~ię doznając wstrętu i oporu; dokonywane 

w przeciąglym, li nieraz srogim boju, wymuselU. Tenże Otto' 

tam gdzie margrabiów luh cesar,kip, zwierzchnictwo utrzymać 

mógł, zakładał (946·-973) hiskupstwa. Z tych Jordan nazna

czony ZMtał na bi,kupa Pol"ki do Poznania; a bi,kupi'twa 

pragskiego z Czech rljecezja, rozciągała się do Chrobarji, gdzie 

Krak6w Ottonowi ulrgal, dalI mu płacił**). 

Opowiadanie tedy ewangelji przrz Niemcnw laciń,kiego 

obrządku, dOi'ięgało Pol <ki. Ruś tedy obszerne Slowialli'zczy

zny objąwszy przei'trunie, sprzyjala rozwinięciu i'ię .grecko slo

wial\~kiego obrządku i ost.atecznie przyjęla go ***). Cesarst.wo 

niemieckie marzyło 7.aprowadzić tam swych biskupów laciń.,kich. 

Niepowiodlo się to ****). Cesarska z bronią w ręku laciu,ka 

prop~ganda, ,lowiali<ki4j coraz więcej niechętuą się sta

wała. 

Gmin dlugi {'za, nieb)ł pochopny do wyrzeczenia się 

*} Te marchio były w Rakuzach, austrjnckn c1.yli południowa 

w .stronic północnej i misneuski, wschodni czyli luzik(',w, północny czyli 

brandenburgski. Lutycy 'Vilcy u siebie usta.nowionego wyrzucili. Mar· 

grabstwo lu.ickie czyli lu.ackio umor?yl Boleslaw wielki. 
H) W Hamhurgu biskupstwo 8~o hylo na Donjl} i S1.wecj'l. - 946 

powst.aly biskupstwa: altenburgskie, havelbergskie, braniborskie; 956 po
znańskie; 968 merseburgskie t misneńskic, nnumburgskic Z mctropoljq ma·

gdeburską, do któroj poznauskic dO!:lezono 7.ostalo; 97.1 pT1'gskie. - N", 
pobrzeżu baltyku poźniej dopiero biskupów stanowi6 zdolano. - Kiedy Otto 
955 wyprawi.,1 opata Gorze w poselstwie do Korduby w Hiszpanji do ka

liIy A bd.,rahm.ua, to i gi,ralski książę stowiauski (krakowski) stal swojich 
tamże . 

.... l Di, 863 .• Olga D55. Wlodzimirz (świ~t)' w kościele bożym greckim 
i bcillskim) 983. 

*"n) Albort wirtzburgski l'0tOI1l op.t wysIany byl tym kOllcem z Mo
guncyi na !tuś 962. 
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narodowej czci; przeczuwał w tym rodziu\ego żywiołu swego 

podupadnięcie. ,Ewangeliczna nauka, bez wątpienia powinna mu 

była sprzyjać i ukrzepiać go: ale cywilizacja owego wieku jinny 

dawała kierUD.ek. Do przyjęcia opowiadanego światla, skorbi 

bywali dostojniejsi, oraz ci co dla ut.rzymania swej władzy pie

czy się niemieckiej powierzać niewzdrygali. Opowiadacze ła

ciJlskiego obrządku głosili razem jedność kościoła w cesar~twie 

tak jii kościołowi służl\cy, slużył cesarstwu, a najlepiej mu bylo 

kiedy zastal do rzeszy niemieckiej policzony, jako graf, marchio 

lub hertzog, dux cesarski lennik: jako to było zaszczytnie i do

godnie dla czeskiego książęcia. Żywiol gminny był tym potlu

miony. Dostojne i przemożne familje podnosiły się, pocierały 

gminem, przej lIlując cywili~acją, pojęcia i ,wymagania pan6w 

niemieckich (Włoch łub Erancji); a monarsza władza znalazla 

środki do z9.wiąz'lnia i ustalenia paó,twa. W takim biegn prze

obrażania ;; ię Słowiallszczyzny, rozwijała się Polska i zdołała 

z podobnego zawikłania. wydżwignąć niepodleglość swoję i są

siednich W ~gie r . 

Polska IV tym ostępie rozmaitych przeobrażeń, miała swój 

1'6łniczy gmin który kmieci jimie nasil, oraz dostojniejszych le

chit6w, z których wiciu obHerue włości posiadali. Czyli że oni 

o siadłych włości panumi się stali, czyłi że kmiecie na jich wlo

sciach osiadali łub osad7.eni byli: to pewna że były posady 

glllinne (z czasellI miastami zwane, grody) same w sobie rzą

dzące się, sallle spólną ziemią rozporządzające; a lechici naj

dowali do wzięcia. włości puste lub osierociałe z posiadaczy pu

ścizny . Gminnej kmiecej ziflrui, niepodzielne cząstki, skiby, utrzy

mywaly gl!linu ].-.]niec~go równoM. Mial on swe wieca, swe ha

sla do zawołania na trwogę, do boju~ a godla z chorągwiami 

do braterstwa powołującemi. Stawali pod nie łechici, choć nie

raz własne bractw swych podnosili znaki. 

R6żne tedy było polożenie kmieci od lechitów. Zbliżały 
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jich do ,iebi.>, tenże narodowy szczep, jednostajlle kolo roli 

chodzeuie z gospodarką narodowl'j cywilizacji, jednostajny oby

czaj, związki familijnc przcz Iłlał~cl\stwa, ludzie wolni między 

nimi posredni tak w posadach jak na roli bytl!jący; a naj~il

niej wiązało w jedno obywateL;kie powołanie dla ,wzystkich je

dno i toż samo prawo, sądy, obrady, obowiązki orał, obrony 

i obywat.cbkich posług. Upewniają spomnienia. prze; zlo!;ci że 

niebrakłlJ między nimi zatarg, krwawych nawet rozpraw, po kt6-

rych ugodlle 'lawa!y wzajemnych Rto~onkólV oznacz~nia. Pa

mięć się przechowywit1a że kmiecie niera7. w obywatelskim ży

cin brali górg. Z gminu powoI ywani bywali do nnjwyższych 

godnosci niski~go stanu ludzie bez wzniecenia zazdrości lechi

tów, którzy nieprzeczyli powierzouej ,iilll wladzy. Od czasu do 

czasu bjwali tym ~posobelll pndnMuni kr6lowie. 

W koleji rozmajicie wnżących się losolv mieli mieć Pola

nie, jilko ~ię wspomniilło, IV ~tolicy Gnieźnie przebywającyeh, 

kilku po .'obie na~tęplljących Le~zków i Popiel6w. 'VVielu kró

lów i I{.~iążąt miało u7.Il<lwa ć l1njw)'i>;zą władzę króla Popiela. 

Wszyscy tegoż rodu, popiplicze, doAć zniechęceni. Z pod jich 

popiołu, zabłys ła jiskra roznicCIljąca pożal' Popiel6w trawiący. 

Dwór p(ltężnego króla PopielI], byl dość podobny do kmiece.i 

zilgrlldy, ehoć dostojnymi lechami świeci!. 'Wypadło Popiolowi 

powołać do boku kmiecia Ziemowita syna Piasta. Przebywll.

jąc właśnie w Krm;:twicy lIad jeziorem Goplem, tego Ziemowita 

wyniósł na d ostojność wojewody (ducis). Nicuśmierzylo to nie

chęci ku Popielol1l. Do gwałtownych przyszło zaburzeti, w któ

rych Popiel i ród jego wygin ę li, 11 Ziemowit na tron na króla 

wynie~iony został. Lechici gn królem uznali i wnet jego n,,

stępców jego otoczyli wi"l'llością i uslugą ~wą, kierując stat.kiem 

narodowYlll. D"lugo trwało $ POllllli ~ lli e kllliecego począdku ro· 

dziny panuj ącej, dlllgo gmill liczył na nią że oprawy jf'gO nil'

zaniedba.. Ale toezqc(' si~· przeobrażenia w S.jowial\szc~yzlli(', 
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postę" cywilizacji i jinuego obyczaju. na jinlle drogi lechitów 

nupro wadził. 

EPOKA L 

Polska Podbijająca. 

W drugiej połowie lXgo wieku ery chrze:kiaóskiej IV Xt.YHI 

wieku tworzyły się w Sławiallszczyznie różne patl~twa jakich 

dawniej nic było. 

Morawskie królestwo dało ~ię pozn:lć rosnącą potęgą swoją. 

Najwięhza była potęga za Swiętopłllna (między r. 870, 894). 

Słuchaly go narody od ujścia Sali aż do granic Bulgaryi, i ubi

jał si~ Swi\ltoplug z NieUlcami, którzy przeciw niemu wezwali 

Magiarów czyli W c:grów. Po zgonie Świętopluga stracilo byt 

swój to królestwo .l\:lorawii. 

W ęgrzy nazywający się Magiarami naród strasznie dziki, 

wuzwany (r. 8!:l2, 8!:l4), o8iadł kolo Dunaju i okolicznych lIIie

'zkallców po większej częsci Sla.wian podbił. TyuI tiposoueltJ 

utworzył wlH'ód Sławint'1szczyzlIY pallstwo inoego uarodu. 

Rusini bylto lud z W/lriag ;Sonnandalui ua zl\cllOuzie 

nazywanych, a za morzem IV Skandynawii mieszkających, który 

napadł na SIa.wian Nowogrodu wi~Jkiego. Nowogrodzianie obe

znani z dzicllloscią Rusinów wezwali ich na kniaziów ai.cby 

nimi wladali, to jest wedle prawa najwyższe praWll, najwyższe 

wyroki wydawali, a w poln Nowogrodziall urouili. Rurik z bra

cią i Rusinami przybywszy wkrótce w Nowogl'odzie i pu Sla

wial\szczyzllie panowauie swoje szerzyć pOCZ/11. Następcy jeso 

I. biegem Dniepru pomykając się ku poludniowi, z'Ij<;;li SlIlolel\sk, 

Kijów i narodom dali placić kazali. - Bądąc bli~killli CU'i'I',twa 

~recki ego, wielkielIIi lupieżami nawiedzali go, albo 1ll01'zt>Jll czar

oelll pod stulic\) jego Carugród przybywali, albu nau OuuujulJl 

sic,l\i~k swoich s/.ukali: albowieat siedlisko t)'ch kniaziuw ru-
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skich nie p ewne było. Z Nowogrodu przenieSIi się oni do Ki

jowa.. oz Kij owa do Peryasławca nad Dunnj. ponieważ tym 

sposobem bliisz ym i byli okoli(' dostatniejszych i bogatszych 

Kijów a.toli ut.rzymał się tego palistwa Rtolicą. Włodzl1nirz 

wielki. ru~ki kniaź opanowal nowe jeszcze kraje, w jeduej 

stronie Polo ck r. 976. w drugiej aż u Bugu i Sann (r. 981) 

i szukał granic ruskiego panowania. w tych okolicach. w któ

rych IV Chrob acy i czerwonej spotkał się z grankami węgier

skich, czeskich i polskich królów. Tak rozlegle rozkazując 

narodom i miastom slawiańskim Wariagowie Rusini, tej ca

łej krainie nadali swoje uazwisko Rusi: sami, nawemi do nich 

przybywającemi pocztami zasilani, przejmowali język sławiański 

i two rzyli pal\~two ruskie które slawialbkiem było. 

Czeskie też pal\stwo powstalo ta k, że zająwszy całą Bo

hemią wdzieralo się do Szląska i Chrobacyi. Lecz k~ią7.ęta 

czescy nie zdołali się tak Niemcom zastawić żeby się mogli 

uwolnić od pIaty daniny, którą opłacać zobowiązali się. Pod

ówczas na ród niemiecki bardzo był potężny, i królowie 

niemieccy brali dalI od różnych narodów sławiańskich. Opła

cali się~ Obotrycy, opłacali daninę królowi Ottonowi wiel

kiemu Chrobaci krakowscy i ich wojewodowie. Królowie nie

mieccy Henryk ptasznik i Otto wielki stanowili (od 1'. 931) 

-po nad gran iczu w Slawillszczyznie ponadgranicznych komesów 

czyli grafów, to jest margrabiów. a z nimi wprowadzali zbrojne 

osady (kolonie) wśrodku Sławian i miej>cowego ludu podle

głosć zapewoiali. Zja wili siś posrodku ziem Sławian margra

bowie południowi (Austryaccy,) Misnii, wschodni (Luzacey.) 

północni z czasem brandenburgscy). Tylko Czechy uchronily 

się takich niemieckich zbrojnych osad: owszem książęta cze

scy plld zwierzchnictwem królów niemieckich zostając mieli la

twosć szerzyć swe granice koło Wrocławia i Krakowa, po 
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ziemiach szląskich i chrobackich, gdzie się (r. 993) z grani

cami Węgier, Rusi i Polski spotkali. 

Polski, Polanów lud, głębiej leżący miał także królów 

zaborców, którzy granice swojego panowania. nietylko w na

rodzie Polskim rozemknęli, ale stając na czele Polaków posu

wali 8we zdobycze po lechickich i dalszych ziemiach. 

Ziemowit syn Piasta, tron polski opanowawszyl stał się 

ojcem ludu i prawdziwym państwa założycielem. Mial 00 kró

lestwo swoje w okolicy Kruszwicy i Goiezna, a to szczupłe 

paDowanie wielą nabytków rozszerzał. 

Syn jego Leszek i wnuk Ziemomyst po sobie następując, 

również swe państwo pomnażali, tak, że prawnuk Ziemowita 

a Ziemomyslo. syn Mieczysław był królem Łęczycanów, Pola

ków, panował nad Mazowszem i uiektóremi ziemiami kolo Odry' 

Mieczystaw panowa ł nad wszystkiemi, krajami między No

tecią i Pilicą leżącemi. Od wschodu zas na zachód, państwo 

j ego rozciąg~ło się od Podlasio. i Bugu cokolwiek za Odrą 

i zaj mowało okolice Krosna i Glogowy. Tu się spotkał z mar

grabiami niemieckimi i niemieckielIl królestwem wielką prze· 

mocą w Sławiańszczyzoę wdzierającym się. Nie podołał Niem

com Mieczyslaw, uznał się być hołdownikiem potężnych Otto

nów, z wielu zdobyczy swoich za Wartą poczynionych. Odtąd 

Mieczysław uważany był od Niemców za margrabiego, albo 

ksi'lżęcia (dnka), a pod zwierzchnictwem i królów niemieckich 

zabezpieczył się od Czechów i umucował swego królestwa ea łosć 

Czeskich książąt i polskich 'królów wiązało też z pau

stw~m oiemieckiem chrześcjaństwo. Jnż od niemalego czasn 

opowiadano wiarę chrz escjaóską po Sławimlszczyźnie . Z jednej 

btrony od południa króle stwu Morawii iChrobatom, Bulgaryi 

i Ru~i udzicłnł się grecki obrządek. Włodzimirz Wielki, znaj

dując~ znacznie rozknewiollY w okolicy Dniepru przyjął go i po 

wszystkich zirlll iach nad któremi panował zaprowadzał. Zdru-
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giej strony od zachodu opowiadany był obrządek lacil\ski po 

nad Elbą, Odrą i Wisłą w Chrobacyi. Obrządek ten przy

hty był "d książąt cze~kich i królów węgiersk.ich. Niemiec(;y 

zaś królowie stanowiąc zbrojne margrab~tw osady, stanowili 

rówuie): biskupstwa po SlawiańszczyŹuie. Otto Wielki dwóch 

archidyecezye slltl'raganije po slawiatlskich ziemiach oznacz~iąc 

(r. 9(8) poddal pod archidyecezyą magdcburgską biskupa pol

skiego czyli poznal\skiego. Mieczysław wstępując na tron nie 

opierał si\) temu, a niezadługo skłoniwszy si ę zostać chrze:Scja

ninem, p[\ślubił sobie Dąbl'ó ,I kę czeską księżniczkę, i ochrzcił 

się (965, 966); za czem i do całego królestwa chrześcjaustwo 

zaprowadzone (r. 982) zustało i puwołi ulllocowywalo się*). 

Po zgonie Mieczysława, (I' 992) królestwo między jegu synów 

podzieloue było. 

Bolesluw wiclki**) , syn Mieczysława wygnauicllI braci 

UlDocował się na tronie, i wiele krajów Czechom puodbieraJ 

*) Jak iJlni SInwianie podobnie i Poln·cy wać musieli jednego Boga 

a przy nim jakieś duchowuc jostestwa. \Vłasnio L.achowane llilzwiska, 
mniemanych boiyszcz bałwochwalców Polaków za, tym zdają. siQ m{,wić: 

Je •• e (czy~ać naleiy Jesz/:) , znaczy tell co jest, Nya (czy~ać należy ni,,) 
jakąś neg<l.cyą oznacza. Lel po LeZ, ,~~wi~d, po SlU·isl., są w)'rażeuia ma

Jującc 1ll0C1H\ ulewę i wichor. Jeżoli l11arzana jest wyrazem zIlacz.~cyrn 

obchód poczynnjącój siQ wiosny (na Szlllsku i w Czechach) czyli kOliczącoj 
:;ię umorzonej zimy. uie jest tedy bustwoUl. (Umorzona. zima.). Milr;l.il.n3 
jest tei rośIiDl~. ))z,iewll·nna jl\st tiakio rośliną. Z',::lłia czyli raczej D:i
d.:ili.u, Didilia, djn.blica J odpowiada.~ clidkowi t didowi wyrazowi ilU dja.bia 
używa.nemu i jest też to Zttzłl.la' 1 kukułka. Lada. ma bydź nóg: a za cu 

łada, lada., wykrtyki przy skokach powtarzano Lo~ys:t.c:tnUli być mają.? 

nic pojmuje. Więcby i hop, hop, hop, stalo się hóstwom? i śpiewano 

daDu, dUHa. dada. dada~ podobllież. Słowom, chciallO bóstw wyuajdywaG 
i natworzyć , a tych nie bylo. 

n) Przyuomek chrobr'ego może być zaszczytny",. ho gu z," taki 

póź.lliojsi kronikarze usilnie pod.'\ją, aJ€! wsp6łczmmość Dołes lnwa znała 

-wielkim. :l- '\'i eki potomoe, jeśli istotQ rzeczy ocel\ić umir.ją , uie udrn6-
wi~ mu tego pl'1.ydolllku l uic zachcą wymieniać na chroln"!I. a-lboli na, pi
wosZa, (Trinkbicr) j3k go Ila urągowisko Niemcy llólZWidi IllIi e S31UO Bo
lesława. tIlUCł',y wielkiej sla,wy, 
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i wiele zdobyczy poczyni\. Dołączył pod swoje berło ChroLa

cyą, :r.achodnią aż do Dunaju i Ty~sy; Szlą.<k i Pomorze . 

\V tym czasie swi~ty 'iVojciech Czech bisknp pragski opowia

da.iąc ChrystuRa był w PruRiech za.bity. Bolesław jego ciało 

wykupił i w Gni~źnic złożył. Slawa tego króla roz~zerlyła 

~ię wiele i Otto III król niemiecki i cesarz chciał się o tE.\i 
prawdzie prz ~ koLl/l.ć, dla tego przedsięwziął odwiedzić ciało 

swiętego. Pr7.ybyl I'oku 1000 do Gniezna wspaniale od króla 

Bole.<ław:ł traktowany. Ustanowi! tam biskupów krakowskiego 

pOlllor~kiego, wrocławskiego i nad nimi arcybiskupa gnieźniell

' kiego. Zawarł z Bole~lawem przyIlIierze jako z przyjacielem 

cesar~twa; przyznał mu tytuł króla, który z przodków przy

bierał; od w'zelkich obowiązków ku rzeszy niemip.ckiej na za

Wi':r.c owolnił; i w"zelką władzę swo;ę nad świeżo ul'ządzoną 

hi"rarchią na niego i następców przelal , co papież zatwierdzil. 

Niedługo potem, gdy rozruchy uiemieckie wciągnęły Bolesława 

uo wojny, po 7.dobyciu Luonsza Ilad Odrą leżącegl) miasta, 

do archidyecezyi gnieźnirflskićj dołączył jeszcze dwie dyecezye: po

znallsk!l i IV miescie w~pomnionem Lubuszu przez się utworzoną' 

W wojnach z Henrykiem II cesarzem, w których z ma

ł0IUi ~iłami swelIIi przeciw całej potędze cesar~kiej przez wiele 

lat walczyi , 0p<lllowal był Bolesław: Czechy, Mamwy, Luza

cyą, 1\1 isnią, i kraj mi ędzy Lu buszelll i Magdeburgiem spustu

~z)'ł. Tych wszelako zabol'llw utrzymać nie mógł, zostaly mu 

z uich Morawy i Lllzacya z okolicą lubuską Po ża~poko.ic

nin , ie; pokojem budy~z)'l\skilll*) z Niemcami, wyprawił się r. 

1018 na Rus, do niej od niezgodnych książąt wezwany. Zdo

był Kijów i ?Inpil go. Lecz nie z samych wojen i zdobyc:r.)' 

.'lawnYIII j.·,t i wi"lkill1 Bolcsluw. Znalazł ,;iI(' on jak w ostę· 

pil' między Rusią, WęgralIIi i Niemcami. a między Ilimi two-

*) Dzi ś Huu,lzlm w Luzncyi. 
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l'zył państwo polskie na innych wcale zasadach ud tych ~Il

siednich*). Było złożone albo z krajów i osób dannicznych: 

i daninę płacili Pomorzanie , niektórzy hrabiowie panowie 

niemieccy i slawiaóscy, którzy Bolesława za swego panującpgo 

(seniora suzerena) uznali. Albo złożoue byłu z narodów la

chickich, chrobackich, szląskich, ou Bolesława w jed~n pu

rządek spajanych. Między mieszkalIcami tych narod6w sla

wialIskich, króle~two polskie składających, ruzróżniać było można 

następujące klassy ludzi: 

Niewolnicy (servi) i niewolni poddani (libel'ati), którzy uie 

.... ) Panowai Bolesław między państwBmi, które każde innego było 

charakteru. ,V państwie ruskiem kniaziowie Wariagar.:ni wspierani 1 kaznli 
sobie płacić dań różnym miastom i r6żnym narodom, a łupy do swoich 
siedlisk ściąga li. W W ęgr .. ch Stei,lI (W .. jc) ]lr7.)'j,~wszy chrzest i koronę, 
urządził swe królestwo tak t ie zn.patrując się na sta.n król(!stw zachodu ich 
porz ądki zn.chodnic do swego pnl1~twa. zast")~ownL I żadne podówczas 
król.stwo tyJe przepisów na piśmie nie uzyskiwalo co w~gicrskie. Byly 
w Vlęgrzech liczno narody: dawui R7.ymiĄ.nie, Wło!'ii , Słn.winuic, Niemcy 
Kumany, Piec'YDgi, A wary, Magiary (Węgry), i goście kttlrtyby prz ybyli 

Mi~dzy tymi byli niew olniey (z jeńców) i wolni (libertyni, Jobagi). W s'y
scy zaś wolui: choć rożnego prawa i n01Toun, 7.nniWllO uwainni. W ko
mi wtnch w kolo miasta (civitas varos), i grodn (c.strum) mieszkaj'\Cy 

(prowinciales czyli conditionarii), podzieleni na coloni czyli ch'es i ua mi
l itCR cz)'li jObBgi. Sqdził ich i do boju prowadził com es królewski i jinni 
urzędnicy w grodzIc mieszkając)'. v.,' wieście byl burmistrz. Od tych po
rządków byly wyłączenia. Naprzód była wyłączona część rycerstw. jako 
klassa mająca bezpośrednio od króla zaleieć (senielltes regis, famili'1rCs 

regis, cquites aulici), którzy równie jak niewielu celnych mugnntów w pole 
Sl~ prowadzeni od pala.tyna (wojewody, nagy - ur I a sąJ7.eui od kr{JIa. lub 
od osobno naznllczonydl 8~d7.iów. Powtóre: biskupi i opnci podohllinż od 
reszty wyłączeni, nio ma.łym udzia.łem są.downictwa senioralnego upTzywi
lejowani, wkrótce większą jeszcze ieudnln~ pozyskuj,! władz~. Biskupi, 
wielcy urzędnic)' i magnnci, składnją "jazd narodowy (sejm czyli senat) 

ale bez żadnej wIndz)'. Kr<i1 jest samowładny. WR"'ki.C król Stefan ""
dzil się przybyłych powi~kszej czę,ci z N iemiee bisku puw i sluchając i ch 
porady r.;żne feud.lne powprcw"dzal pOr7.ą.Jki j.kic b),ł), znaue w Niem
czech. Krt,lesŁwo niemieckie pod{'WC7.3f> jeszcze nie bylo w stallie feudal
nym jak "ię to z czasem stało, Ble to już było. że wiclcy urzędnicy pra

wie dziedzicz~lio prowincyauli rządzili, że biskupi I panowie i urzędnicy, 

różnie daleko przlswajali sobie senioralno władzo. 
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mało od woli pllnów SWOH1, od woli szlachty zale7.eli, których 

liczba ubywała gdy do wolnych klas przechodzili, a mnozy/a 

się, gdy w cza~ie wojen jeuc6w nabrano. 

Rolnicy (rustiei) kmiecie, klllssa najliczniejszn na ziemiach 

szlacheckich lub kościelnych i królewskich wolnie mieszkają

cych i za to obowiązanych. Oni strzegli grodów i zamk0w. 

Z pomiędzy nich do ~zlacht.y byli podobni i pewny oddział 

szlachectwa składający ci, którzy ~łu~bę wojenną odprawiali 

(milttes grpgRrii), bądź z tarczą w ręku (clypeati), bądź pan

cerni (Ioricati). 

S7.lachta (nohiles) słu~bę jedynie konną dopelniająca, naj

czynniej~zf\ w pasł lidze publicznej, II Z pomiędzy niej był od

dział najdo~tojniej~zych. Illljznamienitszych panów (familiares), 

l11agnati, cunei), którzy mieli prawo największe królewskie 

względy uzyskiwać. 

Kraj ~ię dzielił na powiaty czyli miasta (civltat.es, borgi), 

a przy glównem miescie stał gród (castrum, castellum). Do

klHdal Bolesław niemało starania, aieby się lud zbierał do 

mia~t i w nich o~indal, oraz żeby grody w .iak najobronniej

~zyll1 były stanie. W grodzir pl'ze~i.adywał urząd mający obo

wiązek porządkowy, sądowniczy, poborowy i wojenny. Zdaje 

się, że byli to kanIelani i ~tarostowie (comite', duces, prin

cipe~. 

W,zyscy wolni, kla8s rolniczych i szłacheckich zarówno 

tych urzędników ~Iuchali; ",'zyscy ci zarówno z ziem posiada. 

danyel. krajowi posługę wojenną obowiązani; wszyscy jednostaj

nie oplacali podatek łanowe inaczej poradlne albo pobór, kró

lewskie nazywan)' ; nadto lud I obowiązany byl do angaryów to 

jest powód. pogoni; do zsypek zboia i do rÓimych lIliej;;cowych 

cieŻRrÓW ~ciga.iących Fię do rÓżnego rodzaju lowów. A zarówno 

tak obowiązani byli świeccy i duchowni, ku którym z wielk iem 

był nsz~nowaoiem Bolesław, a jak pozakładał i umocował bi-

'Iv O,iewódzka 
Bib l io teka 
Publ i czna 

w 
Pow"niu 
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Rkup~twa, tak do Si(,ciechowa, 1Hl. ł~y8ą Górę i uo Tyńca Be

ncdyktynów sprowadził. Przybywali tedy duchowni z '>Vłuch 

i Francyi, aicby swiatła pa.ń~twoll1 zachodnim właści \Vego Pol~ce 

udzieliJ. 

Urz~dy powiatowe dostawa.ły rozkazy od króla, a ou nich 

rzecz odwoływał:\ ,iQ do dworu. ByJy tedy dworskie IHz",dy 

tcuriale~) . I miał BoJc:,luw przy boku swoim zaufaną racle dwu

nastu (cousiliarii), lubo sam przez się niezmiernie był czynny 

i we wszystko wchodzący. Przeto samo że był 7.uborcą, łatwo 

~ię ,tawał samowładny .. Jego widki t:dp.llt zapewuił IllU t~ wła

dzę: Jopelnillł on prawa, i ~tan()wił .ie. Boga.ty rządnie grollla

dzonp.l1li do,,:tat.lmmi, ob~urnością patllitwu, liczbą woj~ka któ

rego w boju niezmi-ernie o,zczędzał, przywiązanieIII swojelll, a 

powolnością i pozyskanćl1l sercem mies7,kal\ców; bogaty wi~lko

kią swoją raz llchw)'ciwozy czyste wyobrażenie o paóstwie, 

~zukal jego bylu w ~tanie lJlieji'cowym, i obcych wyobral.~ll do 

tego nie mieszał. Zmdzony w ltllll7.e miejscu, w &lawiullsz07,y

znie, własnych i tegoż rniejcil sił używal*). 

*) Jest bnrdzo fałszywe wyobrażenie tych co si\dzą. iż na n,usi 
i w Pol sce był icmlalizm. l"ał s1.Ywc nawet ocl takich I ktim~ powt:l.rzają~ 

iż feudalizm wraz po upadku pat'H~tW.1. T1.ymsl<if!go Jl!L zachoth:ie powsttll. 
Gtly h:lTbnrzyllcy dzielili się zicmin.mi rzymskicmi powstał por7. l\de>k allo
dynIu)" , ktc'Jrego chnrakterem było'l uicpotllcgb ",ł:!:mość ziemska. a z niej 
służba wojenna dla narodu cz.yli kraju. Eeudnlny za~ por7.ądol~ nastu . .! 
okoł o r. 888 wO Franc)'i. " jego ~łilwTle cham"tc,y były: I) ~ci,ł" wszy
stkich mieszkaticilw osobista l':nleino~ć~ tuk iż od niewolnika. al Jo Sl1ze. 
rena nikt wolnym nie hyl, każdy był 't\-assal cJll swogo seniora, i osohiścic 

służebny seniorowi swemu, pospolicie obowillZitny do wypraw wojeHuych. 
2) Nikt Ilie ma własności r.icUlskiej, tylko ją. prnwem IBrmcm trzyma: 

wlaścici~tern ziem jest scigncllT Sil i'. ,'mlin • kt(')I)' jest monarchą c.1łe~o 

ciała icudalncgo czyli pall~twa, W takim s kł;ltl z i e niewiele oSI\b pi c rw~zych 
w:\..'isi\ll·)w clIJ niego należy. ił nrzQdników krnjowych prawir. niema. ponie
waż c~ llrzQduicy \vaSSalauli się stali. Tych pierwszego r:l(!UU \'J;\.~silłów 

czyli bczposrc,lni~- 01.1 koron)' y,n.lczących w il ~salów, wi.lssalc uarou;uui, bil. 

na terami , nrricrc \"as~e.1UX zwnni podzielają Bad trr.yJn31lomi ziemiami 
i wassnlami swojomi władzę pauują.cego. Pi!.}' obojmownnin zierll skłll-d:I, 

A'li~h(rW ! i(t )! 
Jt. .. ~ '" i I . ; ~ i FI 



POLSKA PODBIJAJĄCA, 79 

Lecz on byl chrześcjanillem i z llhrzescjańskicmi mocarstw:~mi 

mial 7,wiąski, a pódowczas chocini Cu'Barze i kr610wie r6wnież 

z namaszczeniem koronowali się, cesarska godnoSć od króle

wskićj wyższą by/a, i niekiedy w podarunku królom 1I0WO

chl'zczonym korony posyłała, papiei zas sam jeden lIlia! prawo 

pozwalać na namaszczalną koronacyą, której gdy nie było, 

chrzes.«iallski monarcha nie wRzystkie jeszcze godności lIlonar

~ze.i znamiona posiadał. Boledaw tedy pragnął tytul sw6j króla 

namaszczeniem, czyli obrządkiem chl'zes«iauskitij koronacyi upu

wRimit:. Na to chciał uzyskać pozwolenie od papieża. Cesarz 

w wojnie z nim będący na pl'ze~zkodzie mu ,taną/, przejmując 

wy~lal\ców. Ale Bolesław sam przez się kazał się koronować, 

biskupi pobcy posłuchali g(), i mało cu przed śmiercią obrzą

d ck tell uroczyście odbył. 

Za przykładem ojca korrllował się Mieczy.~law II, zało

żył bi~knpstwo kujawskie. Poznali jednak 8ą~i('dzi, że Mieczy

c?'yslaw llipth~,tllic w pole wychodził; wiC c Rusini łupili Polskę, 

Czesi Morawy opanowali, Niemcy chcieli Lnzacyll odzy~kać, 

Pornorzdnie się burzyli, których Mieczysław uskromil. Tą gou

sną nieczynooscill .<woją zustawił królestwo do wielu zamieszań 

lJ~posobione "'). 

się was.alowi homagium pzzysięga i bierze inwestyturę Ilez tych warun· 
ków calelllu p"ń.twu pows.echnych feudalizmu uie In". Był także leud.
lizm wo Fra.ncyj, i w tych kn)}cs lwach kt6re Fra.ncuzi i ieh Normandowio 
zaktadali. Takie ieudalnc porządki na Hiszpanią uie wpłynęły dosyĆ po
wszechnie vYiQc6j pows~r.uhnic ochlon4;ly Niemcy, tak że Niomcy stały 

sis krajem feuda.lnym. Jak odmiennie szły rzeczy w królestwach wschodu 
i północy powio si~ niżej. 

*) hUnjc si\} żn niC!clH~Ć ja.kaś zbytcc~ny _ Mieczysl"1w()~i 11 czyni zn
t~.Ut. Był ou młodszym ~yl1C'rn z woli ojca krcHujący. St;t.rszy Otto Bez
bl"airn mial nd7.ielou'l: Ruhią. to jest l.akarpael\:'l krajinę) miQdzy rzekami 
"'ag i Bodrok " Od czasu wzrostu państwa dwór królewski stał siQ pełen 
przepychu, Takim był dwór ~lieczys!awa 11, alo zachowywał obycz'aj n~. 
rodowy dla królowej Niemki tak llioZllOŚOy, 1.0 si~ ode dworu uchyliła. 

Mieczysław II dal dzielny napaści niemieckie,i 1028, 1030 odpór i I'ozci. 
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Królowej Niemki Ryxy, wdowy po Mieczysławie II, rządy 
naprzykrzyły się krajowcom. Ustąpi/a ona z Polski do Saxo

nii, a za nią i syn małoletni Kazimirz z królestwa wynieść się 

musia!. U dał się do Węgier, zkąd potem w Brunewilu czy 

w Loedium naukami się bawii, oClekując dalszych wypad

ków. Polska tymczasem w na.iokropniej~zem znalazla się po

łożeniu. Hez pana i rządu napełniła się wojnami i rozbojami. 

Poburzyli się słudzy na pan6w, panowie rozrywali kraj chcąc 

sobie panowanie tworzyć, bałwochwalcy pow8lali na chrześcjan 

i duchownych zabijali. Żadnego w kraju bezpieczpństwa nie 

było. Czesi wpadli przez Szląsk aż do Gniezna. Wszędzie ze 

strasznem łupieztwem liczny lud brali IV niewolę. Reszta ludzi 

chronila się w puszcze lub do Mazowsza, gdzie Masław uczynił 

się książęciem skupionego narodu. Pozostali jeszcze przy życiu 

biskupi i różni panowie, przyzwali podówczas wygnańca Ka
zirnirz&, który z małym pocztem ludu wszedł do królestwa *). 

głość państwa Zl> niego uszczerbioną nic była. Ale stronnictwo nowego 
obyczaju wyparło go z kmju, a panowaniu. ~orwał siQ z Ruhji ".dbiegły 

llezbrnim który poddał się cesarzowi i korolly mu wydał. Nikczemny 

Berbraim wnet 1032 zgin'łl. Wracając na tron Mieczysław II, uby korony 
z rąk cesarskich wydo,tac, sklonił się llietylko Rom:;nowi llczhraiml> sy
nowi Ruhią zwrócić, n~c równie stryjccz.nomu hratu swomu Teodorikowi 
Micczysłn\"n synowi. za. wstawieniom się cesarskim pewną krajinQ wydzie

lić. Ten drugi nic dlugo i.yl. Apo rychlym Micczyslnwl> II zgonio, gdy 
10340 Ry:u nA dwór powrócił .. newy obyczaj, narodowość zbyt obarża.i~cy 

znowu górę brał i młodego Ka.zimirza. IHl. zgubę nn.rniła. Rys:a. 2lL nią. 

i OD, musieli z kraju uchodzi6~ a z górnego stronnictw za.dzicr..:mia !i;ię, 

rzecz o żywioł narodowy przeniosła ,się do gmin który powstał i domową 

rozognił wojnę· 

*) Przez powst anie o bszrrnego pl;stwa, obywatelstwo gminne w miej 

seowe i pokątne niejako str1\cone zostllło działanio ; wyżliz{\' Dnd nim zwierz. 
chność przewodziła., a ludziom gminu corat. truduiój się stawało do wysl)

kiego podnosić się znaczenia. Rosnąca. wpływem obcym a przejmowana. 
żIlChodniej Europy cywilizacyą, mi~dzr Lechitami obrażała lud. "\-" nowym 
por7.ądką jaki za i\!ieczysława I n"stal, a za Bolosława wielkiego ustalal 

się, czując poniżenie, podniós) swe chorągwie (seditio ci\'ium). Do zgnsłl~j 
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Garnęli się do Kazimirza w~zyscy mieszka.ńcy. Odbył on 

koronacyą. Poślubił sobie ksi~żuiczkę ruską, która wycieńczony 

skarb królewski swoim posagiem zasiliła. Masława opierają

cego się wstępnym bojem zwyciężył, Polsce pokój przywrocił. 

Królewską władz';! do znaczenia przywiódl. Podźwignął i na 

nowo l"'ządził biskupstwa; było jedno arcybiskupstwo gnie

źuiellskie , uo którego należały bisknpstwo gnieźnieńskie, do któ

rego należaly biskupstwa: krakowskie, płockie czyli mazowie

ckie, kujawskie. pomorskie, lubelskie, poznańskie i wrocławskie. 

Lecz przez czas niejaki biskupi wroclawscy przesiadywali w Smo

gorzewie albo Byczynie , bo Czesi Wrocław dlugo trZYUlali, 

i Kazimirz z wielką trudnością oddanie jego wyjednał, za co 

roczną daninę Czechom oplacać zobowiązał się. Podobnież 

Kazimirz poodnawiał fundacye Benedyktynów, i szkoły ducho

Wne świeckiego duchowietlstwa powstawać poczę/y. Kazimirz 

stal się restauratorelIl królestwa. 

Bole&taw II szczodry czyli śmialy*), wojownik szczę

śliwy. Zbiegali się do niego w niezgodach przesladowani oko

liczni książęta. Uskromil on Czechy i Pomorze, a szczególniej 

zająl się Węgrami i Rusią. 

W ęgry podobnie jak Polska me dawno ochrzcolle doznały 

sIej czci n"rodowej baJwochwalczej wracając, zabijaj biskupów i ducho· 
wnych, Lechitów clociskn.ł 1 tu i owdzie swoje kmiecie rządy zaprowadzał. 

Masław człek gminu t nie kmiecego nawet rodu, wnuk wyzwolonego bralica 
tylko, a jednak z obywatelstwa podówczas cześnik i dostojnik dworu kr6. 
lewskiego, w .Ma.ZOWS7.U jnk chorll7.y, szczęśliwio sprn.wą ludu powodowal'. 
Gd y po kilkoletnim nieładzie w jionych paustwa stronach uk .. z"ł się p..,y. 
7.Wll.J1Y Kazilllirz g:min pomny na kmiecą w nim krow, równic go mile jak 
Lechici przyjmował: na wdania się jego liczy'" T{azimirz strony j ednał, 
urządzał: W hoju nnro .. ci. 1042, zgadego porz'lrlku wymagalności przeła. 

mał. Chociaż gminue unądzenia.. kmiece hasła, godło.) chorągwie l.Rstrze
rzone były: Lechici jednak zostali górą na drodze cywilizacyi dalszej . Lu
d7.iom gmiTlu nic podobna. się stawo'ło wy!\okieh pozyskiwać dostojności. 

*) Wspi,łczesne kraniki daj:) mu przydomek {"rgu., póiniojs?& "udax· 
G 
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ciężkiego wzru"zenia. do którpgo przylączyły się fakeye ma

gnatów i niepewność Jlastępstwa trollu. Bllle~!II.\\' osadził na 

tronie węgier~kim Relę, koronowal go i pokój zapewni!. Odtqd 

beziutere.<ownie czuwał nad Wegrami. W kaidym razie był 

(JośredniKi~lIl, dawał rad,: i pOJlloc. Tak w'pólnie li królami 

i biskupami kierując losami knlle,tw!1 węgi~rskiego, zo~tawił 

IV uiem ,Iodkie swego imienia wspomlli~uie, bo z pod zależno

sci niemieckiellJU cesarstwu wyzwoli) *) 

Ruś po wielekroć zauosilll si ", że uliała być pOllli~dzy knia

ziów Rurikil potomków rozuzielolla, jeunuk ponawiało się jej 

pod j~dnego kniazia łączenie. Włodzimirz wielki podzi(·lił ją 

byl pomiędzy 12 synow. p,) niejakich pom,zeniach **), jedno 

t.ylko k,ięslwo polockie oddzielone zostało, wre'zeie ~id!\ Rus 

jeszcze &ię pod panowanie jednego J II r01'la WII wie lkiego jJlllą

er.yla. Tel)k,iąż~ pamiętny jt'st wy prawD mi wojennemi i pra

wodawstwem. ponieważ mia,tullJ ich prawa czyli przywileje 1'0-

zapewninl. Powr.hudzil on II" bardzl) obszerne z pall,twami 

k,iążQtallli Europy związki i Ruś glosniejszą oiż ojciec uczy

nił. L~cz po jegu zgulI:e 1054 Illj~dzy jego synów i wliuków 

*) \\' 'V~grzech podobnie jak w l'olsco, nowy porządek ncc~y v.'y
woływal zaburzonia. Chl'z.cili ~ iQ z I':ClU na obrząd ok gr(' ~ ki niektorzy 
z :\'[agyarll"·. J1 z nich Pr()kuj 975 pn<.cd poga.l'lsLwolU narodowym do Pol

ski uchodzi1- A gdy król Steia.n łal~il'ISki l)ł"zyj(l~ obrządek U90 , naczelnik 
poganstwu Kuppa w Polst.:c schronienia. sz.ukał; .:l. grc(;kicgo obrządku Giu. 
lowie zwojowa.ni l;ostnli. Cudzoziemskie intrygi dr ... ~c7.:t. Mngyarów, nn trou 

cud'l.o1.ielllca Piotra wynoszi.~; dzieci rodu. Almusów w Polsce bez.pieczeń~ 

SLWO i opiekę nnjdywali. PogD.Jlst,wa naczelnik \\'cjtn, dżiga. sprawę naro
dową. 1047 Gerard bisliup za.mordowany, Piot.r oślepiony, z Almusów, Au· 

QI'1.cj na tron wyniesiony z ochroną chrzescin.llsh~·", tylko się \Vt;gry lOu3 
od , cesarstwa oderw.1ly. Narodowe pogaDst.wo czuwało lOG', 10G3 u:,d lo
sem kraju, nby pr:t.r~z łnCIJlQ Dicpodległo~c. i nic strncił. Bolesłinv ~miaty 

jedll~~ł strouy, ua. tron króló'll sadzat, chrześciaństwo UII\tJcO\~;ywa.ł niepau 
leglo,1i zapewninł. ""minjąc)" j'! Sałomon str~cony był z truntl ł075. 

Andrzej, Bela, Gej",,,) Władysław wychowu lice Polski. 
'**) , ,V tych porufjzoniach Hu,lii wyprawiał lii(~ był Bole.lila", wielki 

Kijów rlilwicdzał I jako !(ię to wy;.I)j mówiło. 
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uzielona Etuś, z podziałów ani na chwilę wybrną~ Ule mogła. 

F'amilijne potomków Jarosława niezgody powoływały ubcy po

mocy. Wezwany Bolesław, ~adził na wielkie ksi~,twu kijo

wskie Iza sława, podzielał jego krewnych różnemi księ,twy, a 

Wołyń i okolice Przemyśla zdobywał i zamki załugami pol

,kicmi osadzał. 

Tymczasem zanosiło się na wielką ,,"Europie, czyli IV cesar

stwie Ili~miecko-rzylll,kićm wojnę, między c~,arzPIl1 i papipżelll 

o inwestytury; Grzegorz VII chciał stolicę rzymską i c,,-łe duc11ll

wieństwo z pod władzy cesar"kićj wyzwolić. Bolesław 11 ze 

swojej strony tknięty tem, :l:e Henryk IV cesarz odzierał z do

,tatków Izasła Wil k ijow&ki~go, że mieszał spokojuość Węgier 

przeciw Władysławowi królowi, gotując się do zatargów nic

lui('ckich zliwierał przymierzu z Sasami cesarza uieprzyjaciołmi 

li sam sławą niemałą głosn)', wezwawszy z różnych ,troD bi

skupów, uroczyście koronacyi swojej roku 1077 w dzieli Bo

żego Narodzl'nia dope łnił, w tych własnie dniach, IV ktÓrych 

Henryk- IV CC.-arz w Kauosie przed Grzegorzem VII uniżał 

się· 

Lecz z innej strolly Bolesław II "lirOWO strzegąc swej 

władzy. obrażał duchowiellstwo cudzoziemskie, bo go do pre

latur poł~kich nie dopuszczał. Obra;i,ał jeszcze więc(;j krajo

weó", 'amą na wet. pozyskiwallll ,ławą, pouieważ wiele Int na 

Ru,i wojując przez te lata trzylIlał rycerstwo oddalone ud fil

lI1ilji. A lubo odprawił koronacyą, rycersTwa jednak oopuszczał. 

,I uż ,iódmy rok na wyprawie pruciw zwyczajowi trzymał, a to 

dla tego ~~."hy zdllbycz Rusi Polsce poblii.;zej utrzymać i sam 

w niej prw,iadywal. Ztąd powstały powsl.<,cnnie ni~t1konten

lowauia, ueieczki od woj"ka, li w kraju nieład. Kroi chcąc 

swą powagę utrzYlllać i władzy królewskiej w niczem nie ubli

żyć, ostru pr~e"tęp~t\Va karał, narazi I "ię 118kuniec na utratę 

pt·zychylno.4 ciswrgo 'lurlu. Mnożyly ,;u.- ~pi,ki, biskup krakowski 
G* 



84 POLSKA PODBIJAJĄCA. 

Stanisław *) ~trofował i gromit króla. Krół popędliwy własną 

ręką biskupa (1078) 8 maja przy ofierze pm\skiej zabił, znie

chęcouy od wszy~tkich, opuścił Polsk~, w postaci zbiega udał 

się do W':gier, gdzie go Władysia IV król tameczny uprzejmie 

przyjął, pamiętny oa to. ze był od Bolesława lIa swym tronie 

umocowany; ale doma Bole~I;l\l'a w tylll ~tanie jego, nara

ziła go W 9grolll i przyśpieszyla mu zgon. Korzystając z telll 

wszy~tki611l Węgrzy z okoliczności, wpadli do Polski, Kraków 

opanowali. Opuścili nie długo tę stolicę, ale zdaje się, że od

tąd wszystkie ziemie Chrohacyi ua południu gór karpackich 

do Polski należące odpadly, oprócz Spiża **). 

Władysław Herman brat Bolesława .11 króla byl uznany. 

Pan ,łaby i mialkiego rozu \li U. A skuro OIl po braci~ wladz~ 

objął, wszystko po,;do na odwrót: duchowni cudziezienICY o,.ia

dali prelatury i dworem ki ~rowali; kroi "tal się cesarskim przy-

*J S:t.c.zcp:mowsk im kronikarze go byc mienii.l, dla. tego 11lOŻC iż. po
dania. '\\o" familii SzczepilIlowskieh trwały, liczqc go między jej pr'łodkami 

A la pOdl1WC7..1S, kiedy pod morderczym mieczem św. Stanisław poległ, je. 

Szeze herbów dziedzicznych nie hyło, a tem mniej nazwiska t ponieważ na· 
2.wi ... ka familii znacznie póżniej od herbow nastały, jcszc:&c w XIV wieku 
używanie naz.wi.~k uic u~t:dono byŁo. Za czn"Dw żaś św. Stillli:;}nwa prze

stawano ni~ imieniu i on przeto nazwiska (S'l.CZCpilllOW:.:ikiego) nic nasiL 
**) Usmieilył Ka.zimirz powsta.nio ludu pokooywaiąc Mas.~nwa . Lud 

zniewolony był ciusz.yr. się tCLn co mu zo~tawiollo. IJcchici pocz;Qli godła. 

chorągicwllO mieniać. krzyżami obólrcż;Il~. kmiece odrzucnć, swoje hnsła 

i g:od.ła ludowi llilrzucać, ,V jednej okolicy zamiast tOflor;1 i hn~la starza. 

nasuwa.no sta.rykoń: lud siit burzył. '\' jilluym zamiast polukoJ.a "'J'su
wano oślą~:g1o\ViJ· ,~r zi1wicmniu U1aliCllSGW wystąpiło impedilllclltum COIl

rlitionis. l.ud ujl'zał. że nowy obyczaj, targa. mi~d7.y nim a Lechitami 
rodzinne związki, poniża go, za służebny poczytuje. Ullomiual się o swe 
obywatelskio i t-owarzyslde krzywdy. ltoltuczyliL się po kraju długa z Le
chit.ami uhijaŁyka. . Bolesław karcił uhu stron tdrohlOśd i wylnon:1'l1ia 

jtldnak i dawnym narodowYIll o11~tł1.wał Obycz;ljcm. Ledwio nieledwie 1079 
1080 pokonally został gmin i ci~żkicmn uległ skarceniu. Z<lezell1 ł~ oles:ł:lw 

z. f'ynCI11 Mi(!f:1.yslaw('IT\ dn \V.-;~iAr u!l.t.ąpiL 
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jaciplem; od ~ll~indów uznawany, zaniechał korooacyi i pipr

wszy poprzestał tytulu króła ulywać; znowu zaczął oplacać da

ninę Czechom skoro się o to npomnieli i pogrozili *). naostatek 

sam w pole nie wychodzil ale wyprawiał Sieciecha wojewodę **), 

a ten wojewoda sŁał się tak potężnym , że mial swoje warowne 

zamki i królestwem władał. 

Zgonem synowca Mieczysława zabezpieczył ~ię Włady~ław 

Hermann , a wi ,'le przykrosci poniósł od synów własnyr.h Bo

lesława. i starszego z oieprawego łoża urodzonego ZbignieWA 

Zbigniew pragnął panowania i ojciec dzielil królestwo pomiędzy 

dwóch synów. Obydwaj niemogllc ścierpi eć zbytniej wzittosci 

Sieciecha, pót.y na zgub~ obmierzłego tego faworyta nastawać 

nie przestali, póki ;;0 Władyslaw od swego dworu nie oddali I"'). 

~) Za niego toczyła siC wojna o inwestytury między cesarzem i pa
pieżem. Henryk IV dowodząc co mOże i jaka lest w świecie cesarska 
wladza, ud .. rowa! 1086 Wratyslawa ksi:~;'ęcia tytulom kr{'l" ew.kiego 
i polskiego. Był to pierwszy przyklad podniesienia na dostojność króle· 
wską przez cesar1.a popcłuiony. ro niejakim czasio ponowili to cesarze 

i odtąd równie jak i papieźe korony rozdawa.li. Zaczem szło i nnmaszcze
nie. Wszakże papiezkie prowo przez to nic upadlo: i daleko wi~ccj z rąk 
papiezkich królów wy."lo nU. 1. cesarskich. Z tych którzy ,obie '"mi i ko· 
ranę i namaszczenie przyznali w wiekach średnich, byli jedni polscy kró· 
lowie. 

**J Jeden byl podówczas wojewoda , jak jeden król, j edno państwo 

Na podobieństwo palatyna w~gierskiego. 
~) W czasie poburzenia i nbijatyk, 87.lachcianki spr7.yjnly Indo·wi, 

bo je zbliżaly powinowactwo. i pukrewiolistw". Z czasem postęp cywiliza
cyj i panowanin jakie nnstQpnie szlachcice uzyskiwnli 1 coraz ostrzej rOz

OSOblliały wspólno narodowe zicuniallstwo. Malicllstwa z kmiccami poczęto 

POczytywać ZIl kazirodne. Potężny wojewoda Sieciech powolywał jeszcze 
lUdzi gminnych do urzęrlt'.w, ustnl·o to potem. Pokładal lud nadzieje ule· 
1,s7.cnia. polozenin. swego na ~yn.ie Uolesł",w.1 śmiałego Mieczysławie ~ bo 

narodowy zachowywa.l obyczaj. Pozbyto 5i~ gu; a "gon jego 1089 01'1:.
kUjąc lud, oporu nie czynił gdy go z ch~rą·gwi i hasła wyl.uwauo; ucho· 

uził w strony nadmorskie gd ... ic jcszcr.c gmiuny iywioł cz ers twiejszy był, 
gdZie Lechici, orgżnie dociskali kwitnąc.~ kra-iuę pomorski} i bałwochwal
stwo z niej do ostatka. uprz'l,!.;lli, vVyni o,iony ua tron \Vla.dysla,w Hennan, 

2niowolony byl porzucić swą pierwsz:ł żonQ z rodu gminnego, matkQ Zbi-
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Bolesław 111 krzywousty po ojcu WJady~ławie objąwi'zy 

rz:jdy, wielą zwycięztw ~ię wsławiJ: znaczniejsze były z Cze

chami, ktor,-y zaniechali dopominać się dalliny i z Pomorzany, 

których przeciwko niemu brat jego Zbigniew wiarołomca i du

chem fakcyi tchnący, a władzy najwyższej IV bracie swoim zu

zdl'o~ny, ustawicznie podburzał. Nie tyłko Pomorze ostatecznie 

Bołesłew podbił, ale pomknął dalEij swój oręż za. Odrę, podbił 

Lutików Wilków, zhołdował Rugiją i wiele ziem IV okolicy na 

Henryku królu Obotrytów (r. 11 21). Ostatnie to byly oręża. 

fJobkiego zabory. POlllorzauów za sta.rauiem Ottona biskupa 

b;llllberskiego do wiary świętej przywiódł. Henryka V cesarza, 

I.elll;ty na Boleslawie szukającego o to, IŻ Kolomanowi kró

lowi w'tgicrskicmu pOIlla~al przeciw cesarzowi, a prowadzącego 

do Polski lVygnaliców Zbigniewa pod Wrocławiem tak scisnął, 

że do o~tatka przywiedziollY Henryk, uciekł i zaprosił Bole

sława du Bamberga, gdzie stanął pokój i Władysław syn króla 

poślubił Agnie.'izkę pokrewną cesarzowi. Miejsce na którym 

tę ki<;sk~ Niemey ponieśli , nazwalle jest Hundsfeld, to jest 

Psie pole, dla tego iż trupy pozostałe Niemców, dla niow,cze

,nego pogrzebienia, od psów były pO:lel'ane *). Jeszcze kró!e-

gniewa. którego serdl!c7.nie kochDJ; nieprzeszkadza.ć żo się cudzoziemcy 
Im wysokich sadowili preli\turach; a pr<r.yjąl; w trzecie .~Iubr Juuy~ Niomkę, 

wtlowQ po węgierskim Salomonio. kwr, to Salomon gromiony był. od Gr,"
gorza. V 11 że się cesarstwu uniżał i z tego powodu za pomoc q. Bolesłllw~ 

. śmiałego strqcony .osta.!. z. Wlnd)'słnw. Hermana nowy obyc1-u] zupcłoy 

wziął przewagę· Z; LcchitllW cllorągwie rnnoiyly się i rozmaiciły, bo ną 

lIIit~jscc dawllych godeł I sadzano na nich herby nn. wzór tych jakie w kra
jach zachodllich brały rycerskie familije: mili/es et nobilt,~ . 

") Porażk", ta istotnie była bez bitwy pod Wrocławiem, gdzie Hen

ryk Y głodem do ostatka. był przywiedziony. O bitwio na teru miejscu 

współc7.cśni krajowi polscy kronikarzo nic nie wiedzą.. Nazwisko psiego 
polll być może. iż po prostu "'ynikło z muogo.ici trupów, któr)'m niechę
tny na.nid zeliywych 1l:1z,wisk nie szczędzil i wprost same zwłuki psieoli 
~cierwa.mi uazywał. Czasu tej wojny pa.llliętuC' jest oblfłżenie Głogowa 

i oUroun tego mi:L'~ti1 
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wskilll tytułem Bolesław przyozdobi(IIIY, nie koronował ~ię i 

przestawał tylko na. książęcym. Byłto pan łaskawy i bogobo.iny. 

ale słaby, przeto władza monar~za słabła, do czego różne zda

rzenia ua zachodzie wzory dawały. Skarbimirz wojewoda kra

kowski w sprawie wojennej biegly, a przeto "li dworu wzięty, 

alllbicyą unie~iony, bun et przeciw panu swemu poduió~;j, za co 

Z godnosci wyzuty i sllIiercią jest ukarany *). Podobnież śmier

cią ukarany był Świętopełk ~taro,ta nakiel~ki także buntownik 

Wprzód nieco z rozkazu Hołesława samego, zabity Zbigniew. 

Dręczyła llolesł1lwa. ta śmierć brater,ka, wyrzucał sobie że byl 

jćj przyczyną, dla tego przykładnego pokuty podejmował. Przy

telll pod kr>niec jego panowania, zachodziły różne nieprzyje

mnosci, z powodu tego, że cesarz dumnie chciał z nim postę

pować; przypadły też niepomyślne wypadki wojenne, których 

powetować się nie udawało, mi~ozy temi i klęska znamienita 

przez zdradę Rusinów Bolesłllwa posiłkujących w jego do W ę· 

gier wyprawie: co w.zystko króla prz(~ d zgoue 10 osłabiało. N /lo 

łożu smierteluem 1". 1139 wyrzeklon wedlug zwyczaju przod

ków, podział królestwa między syny swoje: Włady~ław Ilaj 

starszy miał sobie wyznaczoną ziemię krakowską, szląską, łę

czycką i Pom('ranią z najwy:i.szem !lad inną bracią zwierzchni

ctwem, które zawsze do Krakowa przywiązane bylo z win 

nem ich po~łuszel\stwelll: Bolesławowi, lYiazow~ze, ziemię do

brzyMką i chełmillską z Kujawami; Mieczy,-ławowi ziemie pol

skie, to jest; gnieźniellskq. poznańską i kaliską; Henrykowi 

lubelską i sandomirską. Kazimirz uajmlodszy opiece brater

skiej polecony. A gdy pytano Bolesława, czemnby mu nic nie 
'-_._._ -- ----

*) Co wi~lu mniema 1 że 7. powodu tego Skarhimil'za. wojewodowio 
Kra.kowscy utracili pierwsze W' sonacie miejsce. ktl)re się kasztelanom kra 

~owskim dostalo, nie zda.jo si9 być do prawdy podobnem : poniewa.'" wtedy 
jeszcze senatu nie bylo. a Skarbimirz wojewoda nie byt wojewodą · króla 

polskiego. 
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wyzllAczał? "Azaż nie wiecie, odpowiedział: że wóz, który 

~ię na czterech kołach toczy, potrzebuje prócz tego człowieka, 

który by nim kierował?" Dając telll podohierlstwem do zrozu

mienia, iż przyjdzie czas, kiedy Kazimirz posiędzic nad hra

ćmi monarchią *). 

EPOKA II. 

Polska to podziałach. 

Z tego podziału wynikło wielkie Polski osławienie, nara

żenie jej na kł6tnie domowe, wpływ obcy, zaczćm w dalszych 

wiekach poszły utraty wielu pięknych krajin (Szląska , Pomo

rza, nowej Marchji brandenburskiej). Monarchowie Vi Krako

wie sie?zący, już więcej tytułu króla, w żaden sposób nie no

sili. Było tedy krółestwo bez kr6la, było państwo bez imienia, 

ponieważ Polska stała sig prowincyalnElIu księstwem, a razem 

wzięte księ~twa, w których familja Piastów panowała, przy

zwoiciej nazywaly się Lechją. W nich władza k~iążęc!\ już 

przez Władysława Rprmana i Bolesława IIIgo zwolniona, co

raz więcej słabła, możnowładztwo stopniami powstawało. Po 

śmierci Krzywoustego, zaraz domowe w Polsce nastały nie zgody, 

a to dla niepomiarkowanej IJilady,~lawa II najstarszego syna 

jego chciwosci: który niekontenlując się podziałem od ojca po

czynionym, za radą przewrotnej Agnieszki żony swojej, we

zwawszy książąt ruckich na pomoc, wojnę przeciw braciom 

swoim podniósł i w Poznaniu ich obIegi; lecz porażony od 

nich 1148, do niemiec uciekać musiał do Konrada III cesarza, 

") z.. niego żył i pisał (1110. 1130) pierwszy obszerniej pisz'łcy 

dzieje polskie Gallus. C7.yli Gnllu •• jego imie bylo, czy jego narodowość 
oZDaczalo? był on cudzoziemcem, pisząc dzieje Polskie nnjobszernioj wsp,;ł
czesne i naoczne rzoczy sobie tra.ktuje. 
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brata żony swoJeJ, którą wnet tamże za W ładyslawem mężem, 

bracia jego odesłali. 

Bolesław IV nazwany Kędzierzawy, prawem ~tar~zeństwa 

przywłaszczał sobie po Władysławie księstwa krakowskie i rząd 

państwa. Starał się o przywrócenie Władysława na tron Kon

rad III cesarz, i wyjednał n papieża Eugeniusza III klątwę na 

Polskę, której kłątwy jako przez politykę rzuconej. ducbowień

stwo uie przyjęło. Starał się o toż powrócenie i Fryderyk Bar

berussa. i z wojskiem wszedł do Polski, a w niemożnosci bro

nienia się Bolesława, przymusił go 1157 do pokoju w Krisgo

wie ,*) którego warunki okolicZllosciami wymuszone, nie były 

dopełnione, chociaż Kazimirz uajmlodf;zy z synów krzywoustego 

w zastaw był dany. Naostatek, za wstawieniem się tegot 

Fryderyka otrzymali synowie Władysława Szląsk, kt6rym zrze

kając się trgoż Fryderyka otrzymali synowie Władysława Szłąsk 

którym zrzekając się dziedzictwa monarchii podzielili się. Bo

lesławowi dostało się księstwo wrocławskie, Mieczysławowi księ

stwo wrocławskie, Mieczysławowi księstwa opolskie, racibor

skie, opawskie i cieszyńskie; Konradowi zas głogowskie, kro

sZY1Iskie i zegllllskie. Po zgonie Konrada, Bolesław brat jego 

wydział odziedziczył. Tych rozmnożeni potomkowie, będąc 

zawsze we wszystkiem do rad, praw i wojen z Polakami złą

czeni, roku 1289 Czechom poddawBzy się, od Polski odpadli. 

Dolesław kędzierzawy, uf;pokoiwszy kłótnie z Niemcami, o po

wrót synom "\7ładysława do Polski nnlcgnjącemi, na Prusaków, 

wyłamujących się z pod posluszellstwa. si-ły swoje obrócił i do 

hołdu ich przymus il. Vi'net za powtórną wyprawą, zdradliwie 

od nich wprowadzony na błota. przed nieprzyjacielem uchodzić 

musiał, w której potyczce Belll'yk książę sandomil'ski brat jego 

na placu poległ. 

") Podobno Kargów na grallicach Szl~skich w Wiclkiój Polsce. 



eo POLSKA IV PODZIAŁAGH. 

Nie tylko te niepomyślno~ci dotknęłą IV tych czasach Le

chiją: ponieważ do niepomyidnoAci liczyć nale;i,y w tych czasach 

przypadle ostateczne przez Niemców opano\vanie nadodrzau~kiej 

Sławiańszczyzny. Od niejakiego czasu zapalilo się chrzescijau

stwo łacińskie gorącem odzyskania grobu Chrystusowego upra

gnieniem, a wojowaniem niewiernych. Tym końcem brano 

znak krzyża, i z różnego kraju liczba wielka ~pieszyła na krzy

żowe wypra.wy, przeciw mahometanom chrzei;ciallstwa uieprzy

jaciołom. Podoboai ochota zagrzała ród niemiecki przeciw po

ganom, których niemało wokoło morza Bałtyckiego byłC'. Pono

wianie krzyżowe od Niemców na pogany Rławiallskie, jako na 

nieprzyjaciół chrzescialbtwa wyprawy, przelamały na ostatek 

Slawiań nadodrzauskich, którzy Ilazawszc stracili sIVoję uiepo

dległosć. Str~ cone przytem zostały te kraje, IV których nieda

WIlO krzywousty zdobycze szerzył. Odtąd od strony zacho

dniej lIa. wszystkich punktach Niemcy bezpośrednimi Lechii 

sąsiadami s iali się . 

Lecz przez następny czas niemaly, to ~ą~ięd7.two przestało 

bydż niebezpiecznem, z powodu nowych w cesarstwie bydż nie

bezpieczncm, z powodu ncwych w cesarstwie rzysko-niemie

ckiem wojen. W Niemczecb roztoczyło ~ię długo trwające ła

manie się panującego domu W ~jbelingów (Gibelinów) z prze

możnym domem W cIfów. Ta wojna poczęła się rozciągać do 

Włoch przeto, że z papieżem nie braklo u, tawiczuych cesa

rzów zatargów, i przez to ~e gdy zaczęto na dworze Wejbe

!ingów poszukiwać praw ce~argkich, praw jakie służyły staro

iytnym rzymskim imperatorolll, wtedy Fryderyk barbpl'ussa do 

uprzywilejowanych i swobodami nadanych mia.,t Wlo~kich sa

mowładną władzę cesarską zaprowadzi,) przedsięwiąl. Miasta 

włoskie wzięły obronę praw swoich, nieodm3.wiając się cesa

rzowi i posłuszeństwa i wierności. Ztąd Włochy i Niemcy 

długo odnawiającemi się wojnami między Welfami i Gibełinami 
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utrapioue były. W których wladza cesarska już (przez wojny 

o inwestytury) targniętą, wIoską polityką i interesem seniorów 

niemieckich zrujnowaną zo,tala. 

Mi~czyslaw III dla poważnych obyczajów starym nazwany, 

ksią1.ą wielkopolski objąwszy monarchią po zejsciu bril.ta Bole

slawa IV podobnież uplątal się IV niebezpieczne zatargi, gdy 

poszukiwał praw swoich. Przez to niedlugie było panowanie 

jego. Chciał on władzę monarRzą do dawnego znaczenia zwró

cić, niedopełnianie od niejakiego cznsu powinności z lasów ści

śle wybierać, stany niższe włoscian, żyd6w od gwaltów mo

żniejszych zasłaniać; lecz wykonawcy jego rozkazów i posta

nowien, zamieuili je IV ucisk i niesprawiedliwość. Wzmagały 

się narzekania, biskup krakowski Fedeon napominał monarchę, 

który niegodziwosci wykonawców nie powściąga!. Wspolllniony 

więc biskup z innymi lllożnymi, rozważywszy, że niegodną jest 

rzeczą nie być swemn panu posłusznemi, ale daleko boleśniej 

uci.~k znosić, postanowil pozbyć się Mieczysława III i z mo

narcllii go wyzuć. Kazilllirz najmlodszy z braci z Sandomierza 

zostal do Krakowa na. monarchią wezwany. Po długiem wzbra

nianiu się przyjął on od możnych tę ofiarę, 1177. 

Kazimi,'z sp"awiedliwy, żeby się nmocować przy uzurpa

cyi swojej, dopuścił i upoważnił wygnanie brata swego Mie

czy~ława III z własnej jego dzielnicy Wielkiej Polski; w Po

meranii cząstkę jej kolo Odry z tytułem hiążęcym dał Bogu

sławowi. a całą resztę powierzył w rządy staroscie Samboro

wi; IV IVlilzowszu nad słabowitym synem Bole.,lawa IV usta

nowił opiekuna. Wglądajtlc IV narzekania. o2naczył podatki, 

cia, tolgując rozmaitym powinnościoJl~, a sprawiedliwości w są

dach dopilnuwywał. W r, 1180 zwolal zjazd czyli sYllod do 

Łęczęcy, gdzie zebrani z całego królestwa. biskupi z arcybi

~kupelll i monarchą, w obec będących tam urzędników, uchwa

lili prawa, kt6re zapewniały od grabieży pośmiertną ducho-
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wnych wlasność, tudzieP: zabezpieczały wlasnoSć włoscinn na ró

żne gwałtowności możniejszych narażoną. 

Żeby kroki swe nprawnie, Dipdo~yć było Kazimirzowi 

tych synodu łęczyckiego uroczystości: wysłał pos~l"two do 

papieża Ałexandra lU żqdąjąc potwierdzenia zapadłych na sy

nodzie ustaw, tudzież przyzuania i zapewnienia sobie dziedzi

ctwa. Alexaoder III chętnie ją zatwierdzil, prawo star~zCl\

stwa w dziedziczeniu tronu pol,kiego uchylił. Nietylko tedy 

tym sposobem potomkowie Wladysława II którzy :;ię sami 

takowego dziedziczenia zrzekli, prawo nllstrpstwa stracić mieli, 

ale również syn Bolesława IV który wkrótce bezpotolllnie ze

szedł i potomkowie Mieczy~ława 111 od dziedziczenia monar

chii usunięci zostali. Alcxander HI przyznał to prawo wyłą

cznie dla najmłodszej linii Pia"tów jedynie dla potomków Ka

zimirza ~prawiedli\Vego~ Sądził tedy Kazimirz, że temi sposo

b ami nprawni! panowanie swoje. 

W dal~zych cza8ach rzeczywiscie, aż do Kazimirza wiel

kiego, zawsze najlllłodsza linia Pia.stÓw podlug pierworodzeń

stwa jej osób troll dziedziczyła. SLar~ze linie niekipdy tylko 

ten szereg monarchów przerywały: ~zląska od Władyslawa I 

idąca, zJ'zckszy się zupełnie prawa swojego nie smiala się o to 

upominać, i przypadkolVo tylko do ubieganif1. si~ występowała. 

'iVielkopolska od Mieczysława III nie zawsze mia.la sposo

bnosć do upoJllinauia się o wydarte ~obie prawo. Oprócz tej 

wielkiej odmiany IV panującej familii przez w,:poTllniane Kazi

mirza w Łęczycy odbyte obrady czyli przez synod, TIIonarcha 

przyzuawał stanolll wyźszym, mianowicie ~tanowi duchownemu 

podzielanie z sobą władzy prawodawEzej. zbiemly si" nieki"dy 

synody duchowne, których decyzyp całą Lechiją cz'yli wszy

stkie je księstwa obowiązywaly. *) Tylko ~e to byly wieki 

'O) Tak .bioml si~ synod 1189 dla uchwalenia d1.iosiQcin. dla p07.y
.kania pieniędzy na. 'wojnę krzyiową· Wtedy bowiem Klelllens II papież 
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w których "tan i;wircki, a lllianowicie mo~ni z pomiędzy szla

chty czynnyJll się stając, prawa dla siebie uzyskiwał, a ten 

synodalnych obrad niedo~yć podzielal, a zatem na mIeJscu 

tych sYIJodlllnych zjazdów w monarchii (i po księ~twach) utwo

rzyła się przy buku książęcym rada czyli senat, w którym 

biokupi i możnie.i~i, piewslIe w kraju urzędy piastujący, za

siadali. W ~enacic tym papież przepisał pnrządek. jakim bi

skupi z:u;iadać mają, czas dalszy wskazał miejO'ca kasztela

nom, wojewodollI i senatorskiego rzędu urzędnikom. **) Kie 

zawsze bywał ten senat kompletny. zawsze jednak w stolicy 

znajdywali się jacykolwiek choć miejscowi llrz~dllicy, którzy 

ów seDat wyobrużali. ***) Odtąd monurchowie bez wiedzy 

tego senatu nic przed,ię\\'ziąć nie mogli, i arystokracya czyli 

llloimowładztwo stałych po,ad nabralo. 

Doznał tego niekiedy sam KazimiI'z, gdy przeciw wołi se-

jak po innych królestwach chrześciaóskich, t"k i w Polsce wybieral dzie
sięciny na odzyskauie ziemi świQtej. r\3-zywnno tę dziesięcinę s;iI;:uIYliską 

od Saladyu3 sułtana. saracellskicgo t który okolo tych czasów Jerozolimę 

i całą. pra.wic ziemię świQt!~ '(. rl~k chrzcściaJiskich odebrał. 

*'Ir) Miał I\a.Zill.lir'~ postanowić klLllclerza i podkallclerzego koronnych 

którzy aż do r. 1557. ob"dwnj "C ,tanu duchownego byli. w dalszych cza. 

sach miQdzy duchownym i swieckilll z,achowywnłn. się altcroata. Godzi 

.iQ jcdU1lk uwai..ć. ż. buclerzy urząd we w'Zystkich krnj"ch Buropy byl 

'.nany. Oui kierowali kancell .. ryą.. przygotowywali akta, podpisyw"li je, 

pieczęć kladli. A kiedy Za Uolcsław. Ul i za Boleslawn wielkiego rozmaite 
akta pisano, wl)\\·c.za~ jui duchowoi kunclerze być musieli. 

'***) Starostów, a mniejszych i wiQkR7.ych ka.sztelanów bez wątpienia 

w Króiestwie Uolesla"a bylo wiele. lecz wojewoda byl jeden. Gdy Krzy
woustego syn()w c1.Lcrcch krl) lcs twcm pod1.iclcni zostali, każdy miał swego 

wojewodę· Było tedr cz.terech . z. czasem licy.b:L ich rosła t w mia.rę ksi~stw 

rosllflcych~ kt.óre gd), się łączyły w jel.luo, ponmoiona liczba wojewodów 

uie była umniejszana. Tym sposobem monarchia sama Ul Knzimirza spra

wiedliwego i jego nnstQpców Iic7.yła dwu wojewodów krakowskiego i snn

dornirskicgo. ponieważ, księstwo snudo1llirskie po Henryku, z Kf\.zimirza. 

na. tron wyniesieui~m złączono ?ostało 1. Ksicstu.'C :l krakows.kiem. \V Po

Oloranii nie było wojcwouy. bo nic był a wtedy Piast/lw odł;~czonlt. uziel
"ic,,: hył tylko rz:tdzclI. guhernator\ s tarost.ll gell eralny, general. 
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natu i możnych działał. Na taki raz był pewny a <:zQ"to gro

źny opór. Zajmował się własnie przeciw zdaniu sennu Kazi

mirz intt-resami Rusi czenvonćj, do k t6rej ~ąsiedni królowie 

węgierscy WdllWllłi się. Powsciągal wycieczki jednych, drugich 

na ksitstwa wprowadzal, dawał Wegrolll odpór i roku 119:; 

W Starej w~i na Spiżu odmawiał z Węgrami traktaty, które 

między dwiema narodami za ~półną granic", góry Tatry czyłi 

Karpaty w:;kazywały. W ciągu tych zatrudnień malkontenzi 

przychylili się do życzeń i zabiegów Mieczysława III, który 

powrócił był do pnnowania ~wego IV wiełkićj Polsce, Mieczy

sław III r. 1190 przybył był do Krakowa, wnet jednak opu

ścić go musiał, bo skoro Kaziruirz do stulicy si~ przybliżał. 

żalem przejęte serca mieszkal\ców, calkic:u ku niemu się zwró -

eiły. 

Kazimirz ułagodziwszy domowe niepoko.ie, obrócił się na 

P!"U..;aków i Jadźwingów, i do po .,łuszeńslwa ich przymusił. 

Umarł nagle IV Krakowie 1194, z lJicw)'lIIownym w"zystkich 

żałem, dla wiełkich cnót, a owbliwie ~prawiedliwości w zda

niach i dpcyzyach ,prawiedliwYIIl nazwany *). Zostawił mało

letniego syna, 7.tąd panowie wątpliwymi hyli, ktoby llIiał po 

nilll nastą!lil;. Niel.włocznie radzono. Przyznano sobie , że Żot

dne p"pie"kie ni eeMll'skie prawo w Lpchii nie ZlIJltZy, że przeto 

ul'i·a'.\;Ji~nie przez Aleksandra III na,tęp s twa linii Kazilllirzowej 

ni~ \)buwil\znje. Przyznając jeunak, że tron .ie~t dziedziczlI~, 

a rzeczpospolitą monarcha przez swoje namiestnicze władz,' 

*) Z3. Każiulirza .spra.wiedliwego opnctwa oli"wskie, sul ojowsk ie, po 

krzywnickie l wącllOL:kie. witowskic i płockie załQżone. Z jego rozka.7.n pi
sal dz:oic krajowe. czyli krollikQ Willcenty syn K"dh,l,ka (dl. t"l(o toż 

dzi, mylnie sam Kadłubkiem llazywany ). Wi;lCenty by! bi,kupcm kroko· 

wskim, potćm zostnł zakonnikiem w Jędrzejewie. gdzie umarł. Początkowe 

dzieje przepisał w tr7.och ksivg.'lch z poprzednika swojt"'go )fnteu::;za hr.rlm 
cholew" biskup" krakowskiego zmarłego 1166. kt,ire~o dzielo kontulluj'!<. 
docią.gną.ł w jodn/!j (czwart.ój) księd:1.0 dzieje krajowe do r. l:.:'Ofj nie dld,\j 
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sprawuje, wykrzyuęli królem *) Leszka, dodając mu za opie

kunów matkę. bi , kupa i wojewodów. Senat w/ada. 

Les=e1c od białych włosów białym nazwany. miał panować. 

L ecz paoowanie jego nie decyzyą papieża lub senatu czyli pa

llO\\" zapewnione by!, moglo, tylko W otwartylll hoju i pow!)lnym 

czasu przyzwoleniem. .Mieczysław stary powo/al szachtę wiel

kopolską do broni, dali mu pomoc Mestwin starosta gdański 

czyli pomorski , k,iąż.ęta >zląscy. Na stronie Leszka biał ego 

wiedli Krakowianów, Sanuolllirzanów, Lublanó\\'. Bl'ześcianów, 

Mazmów, K uja wianów, woj ewodowie: krakolV.;ki Miko/aj i saD

domirski Goworpk i ROlUan ks itlżę ru, ki. Nad rzeczką 1\10-

zguwą o siedm mil od Krakowa (I'. 1196) do walnej przpzło 

bitwy. Mieczysław ciężki) raniony, a Boleslaw jeg!) syn zabity 

zos tał, odniosł uli: rall)' i Rl\llIan: zwycię ż.ył Miko/aj. ale uad

ehodzący Szlązacy zwyciężyli Goworka. Chocia~ niepewny był 

los bitwy, walne jrdnak zwyc i ę,two odui~śli panowie, gdy Mie

czy s ł a wa " tar~go nie dopuscili. L ecz rzecz odziedziczenia jeszcze 

:.:alatwi oną ni e z<l"rala. Rozpocz~ ły ,i" targi i (!"~kiaty. 

Mieczysław 111 ilmyguje. Przekłada, że wykrzyknieuie 

pano'" nie uprawniło wladzy Leszka, że uprawnienie to Hać 

s ię Illol.e jedynie przelaniem wlanzy monarszej przez ~ anwgo 

monarchę. A że .i~lIlU ,anlCHlU Micczy:;ławc1wi nast<;p.,two przy~ 

nalc'iy, on, nie kto inny je:;t monarchą: przyrzeka zatem He

lenie malce L e"zka biał ego, że syn owca " H'gO za syna przy

bierze i władz Q mu sw oi ~ przekaże, byłe l :l ll Helena Illonarchil\ 

i Kraków zwróf, ił ". Stanęły przyrzeczenia klątwami IJbwaro

wallc. Mieczy"ław r. 1200 miał sobie K rakow.,kie wyd~lle . 

Le.,zek biały lIiezadlugo powrócił, p~niewni }Iięczy~/aw 

widoc:llli e u\lodził i , łow~ d U lrz)'ll,a~ nie lli)~lal, w Kra

kowie ulllocować . i ę nie mógł. Tym 'IHl,obrlll po truci raz 

"") Vit"at princcps rex in ::eteruutIl ~ 
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z Krakowa ustępując znowu układy rozpoczą!. Skarzył na Mi

kołaja wojewodę jako główllą zawadę w dotrzymaniu przyrze

CZCI\, a wzywał Helenę aby dumnegu wojewodę precz n8)lI1ę/a. 

Chętnie na to Helena przy"taje, Mikołajowi tak dalece nie

ehętna, że na żadne Mikołaja prośby przebłagać się nie dała. 

Mikolaj czego nie uprosił usłuchać nie miał ochoty, wszedł 

w potajemne ze starym Miecz ysławelll układy i do Krakowa 

go przyz wal. 

Jl1ieczY8la.w 111 po czwarty raz tedy do K rakowa na mo

narchią zjechał, Leszek u8tąpić musiał. Lecz był to ostatni 

Mieczy"lawa (r. 1201) powrót. Po dwa razy za KazilJlirza. 

brata, po dwa razy za Leszka synowca czasów różuemi spo

Bobami władzę obejmując, wkI'ótce (r. 1201) umarł, zostawu

jąc oRtateczną decyzyą panoIll, 

Po jego więc śmierci Polacy znowu Leszlca białego na troll 

zapra~zają, ale Mikołaj wojewoda krakowski temu sprzeciwiał, 

nalegając, aby jeżeli chce panować Le&zek, Goworka woje

wodę saudomirskiego, z ktorylll Mikołaj dawną miał nieprzyjaiIl, 

od siebie oddalił, a z kredytu i łaski swojej wyrugował. Na 

co acz Goworek chętnie przystawał, Szc:lęscia własnego i ho 

noru dla pożytku pana swego wyrzekając idę; Le~zek jednak 

tą jego wiernoscią i przywią:laniem ku sobie mOCLlO uj~ty, od 

~t\'I'\1jl' !,retpn~yi do trouu i zezwala, aby Władysławowi od 

nóg wysokich i cienkich, laskonogim naZWilnCIIIU, 'ynowi Mie

czysława starego, rządy paóstwa powierzone były, 

Władysław la.lkoTlogi nie długo cie~zył ~ię monarszą wla

dzą, albowiem Lc~zek w Sandomirzu rządzący ~oraziwszy pod 

Zawichostem Haliczanów, gdzie i ksiaię ich Roman na placu 

polegi, la~kawe znowu Polaków ku sobie zwrócił chęci tak 

dalece, iż go jednomyślnie do rządów zapraszflli, W lady,ł"w 

tlh znając prawo jego do tronu, dobrowolnie mu z niego ustę

powal. Godnie wiekopomnej sławy i nal;ladowania wyroZllllli<'-
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nie i umiarkowanie, jak IV osobie Władysława, tak i Leszka 

białego, którzy przyjacielską :lyczliwosć i przy wiązanie, więcej 

uad sam tron uwieli poważać. 

Leszek biały swoich cnót, beziuteresowuoś~i i pięknego 

serca tyle dawszy dowodów, powierzył gdallską Pomeranią jako 

krainę odleglejszą i oderwaną w zarządzenie Świętopelkllwi; 
Mazowsze z Kujawami odstąpił (r. 1207) bratu swojelliU Kon·· 

radowi, który tam z potomstwem swojem panować zaczyna. 

Pracując zaś nad utrzymaniem wewnętrznego IV kraju porządku, 

niemalo był zajęty i zaklop'-'cooy Hu,ią, a llliallowicie Hali

czeJll, który że coraz więcej IV Polskę się przelewal. o rzeczach 

ruskich o zmianach Uli. RUoi zaszłych nieco wyżej ~ięgoąć wy

pada. 

Od zgonu Jarosława wielkiego (od <r. 1054) Ruś wpada 

IV ciągle podziały. Była to kraioa bardzo obszel'lJa mil półto

rasta w szerz i IV dłuż licząca, ~tnllowiąca jednosć politYCZllą, 

w tym spo>obie, że był IV niej jeden narud .i jedeo jezyk "Ia

lViall,ki ruski, tylko ludu i miast liczba wielka; jedna rełigia 

i jeden grecki obrządek, i jedoa hierarchija; jedna familij a Ru

rików i j~dcll wielki kniaź, tyłko familija niezmiernie się ro

zradzała, i kniaziu w liczba wielka. Między luclelll i llliastalll~ 

braterska zgoda, tylkó mi~dzy kniaziami braterska niezgoda. 

Następ,two kniaziuw wszędzie oyło niepewne, albowiem 

dziedziczenie oiellzuaczooe. Kniaziuwie połoccy idący od brata 

Jarosławowl'gu *) byli dziedziczni. Wielcy kniaziowie kijowscy 

powinni byli być dziedziczui; dziedzicznymi niezadługo stali się 

w Czcruikowie i Ualiczu siedząc)'. Lpcz małoletni panować 

nie lIlógl, R gdy nic było przyj~tP czy syn, czy brat, czy naj

starsl.y z familji dziedziczy, ztąd odmęt niemal y powstawal. 

Powtóre prawo n!lstępstwa popi~rane było or~żeln i prostem 

.... ) Izasławn \·V~odziU\irzowic7.i'1. 

7 
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wdzier,;twem. Potrzecie wszystkie dzielnice osadzane były od 

wielkiego kniazia, albo przez wspóluą mowę i jego potwier

dzenie prawie bez żadflego względu na jakie pokrewieństwo. 

poczwarte n!lostatek osadzane były przez elekcyą lub potwier

dzenie miast. 

Na tych początkach oparte ni~zgody Rurików, prześlado

waly książąt pol~kich p6ty, póki ich z ich posiadłosci uie wy

zuły. W wielkiem księstwie kijowskiem st"ło się to, że wkró

tce najstarsza linija potomków J aro;oława *) zaniechała prawa 

swego do IIRstępstwa; druga z kolei księstwo czerniechowskie 

dzierżąca **), upominała się o ,woje pra\vo a rzadko je pozy

skała, ponieważ trzecia z kolei linija ***) władała, przy niej było 

prawo gdy Kijowianie, i więk~za c~ęść miast i wi~ksza cz~";c 
Rurików to prawo tej młodszej a trzeciej z kolfi linji przyznali. 

Ale i w tej trzeciej linj I między rozradzającymi się potomkami 

WJodzilllirza monoUlacha cię~kie zaszły niezgody. Kłótnie te 

napełniały Rus krwawemi i często niegodnemi i okrutnemi zda

rzeniami. a ()~Iabialy znac7.(·nie i możność wielkich kniaziów, 

któr7.y zacipi;nieni zostali do samego Kijowa, a w nim (od r. 

] ]69) czę,tokruć byli na lasce innych wielkich kuitlziów, któ

rzy w okołicach rzeki Kazmy ten tytuł przybierać zaczęli. 

Jedullkże Ruś była kwitnącą, podrastały jej miasta, przy 

ludnosci nwożącej się, podnosiły się wsi do znaczenia mia,t, 

i \\' północnowschodnich stronach za lasami ponad K lazmą i 

w dalszych stronach powstały sławiariskic osady. Jarobław 

wielki, Wlodzimirz monamach, i illui książ~ta, nie tylko że 

sciśle praw miejscowych dopełniali, ałe im przyznawali rozma

it., przywileje. tak że miasta były rzeczllmi pospoliteUli. W tych 

rzeczach pospolitych nie było różnicy stanów: bi~kuri, dllcho-

* J Od haslawa idąca. 
+*) Od Światosław", pochodząca. 

;;:. Wr) 'Vs'lipwołoda potomk6w. 
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wui, bojary, urzędnicy, i gmin cały zarówno składał wieca, 

Na wiecach obierają urzędników, odbierają od nich sprawę, 

wyroknją i stanowią o różnych przedmiotach stann swego mia

sta, W różllym spo~obie podzida władzę wieców koiążę, któ

relUu pewlla iloś'; grzywien wypłacona była. Lecz głównym 

rzeczypospolitej intel'esem były, rola i kupiectwo; książąt lIaj· 

więcej zajmowała obrona i zatargi familijnI', Mia,ta były bu

l'zliwe, a niektóre dosyć często z pośrodka siebie jednych ksią

żąt usuwały, iunych wzywały, Byle pretext że koiążę praw 

swoich nie dupdnia, dopuszczały się tych poruszeń. Równie 

tym spo~obelll niegał poburzeniom Smolellsk, Kijów, Połock 

i nowa o~ada "Vłodzimirz nad Klazmą, jak Nowogród wielki 

w którym ta żywość republikan ska żwawiej niż gdziekolwiek 

czuć się da wala. Te jednakże poburzenia niezmieruie rzadko 

życit książąt narażały, a prawie nie ma przykładu rzeczywistej 

smierci. Były te miasta od książąt niezmiernie ochraniane i 

szanowue, albowiem z ich kwitnienia wynikały do wojeuuych 

obrotów resun,a. 

L~cz bywali niektórzy k~iążęta rnIlićj na miasta zważający, 

a z pOllliędzy tych .luzy Dołgoruki 1\ więcej .i e~zcze syn jego 

Andrzej J3ogołubski innej chIVil;ili s ię polityki. Poczęli miasta 

nieco dociska":. Andrzej l3ogoluuski przybierając tytuł wielkiego 

kniazia, wcale nie dbał o Kijów, do którego ten najwy2:szy 

tytuł od tyln czasów był przywiązany. Szukał siedliska w pół

nocy IV kolouijach, i począł >zczepić Rus na dwoje. Jego pań~ 

~two (kolo Suzdala i W lodzimirza nad Klazlllą) wyrzekało się 

zwi:\zków z zachodniemi stronami, k.u wschodowi usuwało. 

Przeciwni~ Ruś kijowska szukała związków z zlIchodniemi stro

nami: północniej sza z Niemcami, południuwsza z Polską. An

drzej Bogolnb;ki, i jego następcy stają się miast przeSlado

wcami. Andrzej złupił (1169) i do czasu ujarzmił Kijów, Od

ląd na~t.awali lla prawa miejskie, g,\t.owi miasta z ziemią ró-
7" 
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wnać, Nowogród wielki broni I się; a f'omiędzy potomkami 

Rurika znalpźli .,ię liczni miast obroltcy. 

Tymcz8'em niezmiernie rozdzielili się książęta. Wielu po

Riadło włoki d7.irdziczlle, i do miejsca przywiązało się, inni 

zmieniając dawnym obyczajem po~ady, odetchnęli więcej nii 

kiedykolwip.k bezinteresownym du~hem' rycer~kim. Chętnie oni 

usługi stronie s.Jabszej Inh ucisnionej dawali i biegli na wspar

cie niebezpiel\stwem zagrożolly<'h rzeczypospolitych. Krążyli 

oni z zaciągiem swoim Inh ochotnemi miaot kontyngensami po 

c'ałej Rusi, do Nowogrodu, do Kijowa. Tak z pomiędzy uich 

wielką okrywal ~ię sławą MsciRław M~cisła wicz powielckt-oć 

dawał on różnym rzeczolllpospolityul pomoc, a walną bitwą 

(r. 1219) roz~trzygał losy wi'.'lkich książąt i calej Rnsi: wszy

stką zas jego i jego synów majętnoscią były ",łosei w pobliżn 

SllIolel\ska. On był wezwany aby ratował Halicz. 

lIaJic7. i cała Rus czerwona bliż'7.e Polski i Węgiel' do

znały pr~dzój niż którekolwiek strony wpływu zachodniej kul

tury, Za teIll to pO~llo że podnieśli się więcej bojarowie, 

czyli pany, stnn możnych kt.órzy stając się swobód miejscowych 

obrolicami, ~t" wali się naczelnikami fakcyi. Familia Woloclarll. 

nil. Rusi czerwonej władnąca, zrywała z wielkie III księstw~I\1 

kijowskim związki, a skoro wyga,la, Bojarowie nie chcieli tych 

związków odnawiać, ll. zatem Iliedogodni im stawali się ksią

:i.Qta z fRllllii Rurika, woleliby wejśdź w jakie traktaty z Pol

ską albo Węgrami, gdzie podobnie~ i Rurików potomkowie 

względów szuk~li. Ka~imierz i Les7.ek jednali książąt i bojary, 

osadzili biąźąt IV Halic.zu. Doznaj Jlodobnych względów Ro

IIlan, lrcz zrywając związki rowiplekro(~ odnawiane, wystąpił 

jak nieprzyjaciel Leszka i poległ pod Zawichostem (jako się 

wspomniało 1'. 120;i). Małoletnie uzieci jego Daniel z bl'll ć mi 

i matka ich przed bojarami 7. Rusi precz uchoclzić my~if'li, n dla 

nich pierwszym pl"~ytulkipm był dom cnotliw('go i dobrrgo Le-
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szka białego. Przyjął dost.ojnego zbiega Le~:l.ck, i odet'łal KO 

z li~tem do Andrzeja króla węgierskiego pisząc, byłeś przyja

cIelem ojca jego, ja zaś o nipprzyjażni jego zapomniałem, We

źmy się wspólnie powrócić IDU kor onę. Lecz to wezwa nie 

daremne byłu' Andrzej nie za w~ze chciał, n ie za wsze mógl 

być czynnym. Daniel podrastał w la~a w \V ęgn~ech, a Ru

scy książęta wyganiani lub wspierani od Polaków i W ~grów 

różne miasta Wołynia i Ru~i czerwonej osiadali. A chociaż 

Daniel do Halicza wrócił (w 1211), dumni bojarowie wi

chrzyli tak dalece, że nietylko pomordowali wdzier/łjących 

się książąt, zniewolili do nnwcgo ustępu Daniela i Węgry, 

ale z porui~dzy nich Władysław władzę i tytul k:;iążęcy przy. 

swoił sobie. 

Daniel z matką zuowu schronienia u Leszka szukali . 

Pomoc polska nie byla dosyć mocna przeciw bojarom i W ę

grom. Staną! pokój pośrednictwem wojewody sandolllirHkiegu 

Pakosława (1213) zawarty IllOCą ktot·ego pośrednik dla ,ie

bie wyjednał grod Inbaczewski, dla swego lllonarchy Leszka 

miasto Przemyśl; dla Daniela odzyskał kbi~stwo wlodzimir · 

skie, bojarowie zaś haliccy i Haliczanie ~kłonili się przyjąć 

za króla W ~grzyna, za królową Polkę· Kolomau syn An

drzeja królewicz węgidrski poślubił ,obie SHlomeę córkę Le

szka królewnę pol~ką, i w Haliczu koronowani byli obowi\!

znjąc się zachować wolność obęzą dku greckiego. Lecz król 

węgierski Andrzej wygual biskupa ruskiegu z Halicza i dopu

szczał się wymusu: Leszek był tern tkDi~ty i powolal prze

ciw córce swojej i zięciowi swemu Mśd~lalVa Mścislawicza pi. 

sząc do niego: "waleczności twojej bracie: putrzebuje Halicz 

wydział twych przodków, który jęczy pod ciężkiem jarzmem." 

Mscislaw Mścislawicz jeszcze raz opuscil Nowogród wielki 

i nadbiegł do llalicza, nie dla tego żeby dzielnic)' jakiej dla 

biecie lub dla OyllÓW po~zukiwał; ale dIn teg(1 aż.~by wyszu-
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kał pokój dła Rusi czerwonej, i odzy.,kał dla Daniela bałi

ckie księstwo. Lat kilka usilności Mscisława, jego pobyt 

IV Haliczu i traktaty, od okolicznosci zawierane, nifcierpliwiły 

mlodpgo Daniela i uiespokojnosci'l nabawialy. Rozniecał Da

niel sąsiednie niezgody: mimo to jednak nadszedł cz as, że 

MScislaw halickie księstwo opuścił i Danieiowi, który się doj

rzałego doczekał wieku oddał: sam I'pie~zyl narażać ostatnie 

dni swoje na niebe7.pieezelistwa od wschodu całą Rus dotyka

jące. Lecz nim o nich powiemy, nieco jeszcze za.stanowic się 

wypada nad Leszkiem i Lehiją. 

Leszek biały był to pan wielkiej dobroci, i picknego 

serca, lecz jego panowanie bylo bardzo słabe. Kłótnie mię

dzy książętami wzmagały się, a. zuchwals two panów rosło. 

Ostrzejsży krok Leszka jątrzył Gryfów i do buntu podniecał. 

Tymczasem starosta gdański czyłi pomorski Swiętopełk, za

pragnął t Y tulu książęcego dla siebie i nastepców. Gdy Le~zek 

mu odmawia, Świętopełk zaprzestaje oosyłać pobory. Leszek 

chcąc go powsciljgnllć, naznaczył (r. 1227) zjazd do Gąsawy, 

ażeby kłótnie między Władysławem laskonogim i synowcem 

jego W ladysławem, wielkopolskimi książ~talDi zaspokoił. N a 

ten zjazd zaproszeni książęta, przywolani też panowie i Swię
topełk. Świętopelk porozumiawszy się z Władysławem ~yDO
IVcem laskonogiego, opóźnił ~ię dni kilka, a niespodzianie do 

Gąsawy ' wpadłszy, porwał z ła~ni Leszka bialego i zamordo

wał. Taki był koniec Leszka. Świętopelk tem zabójstwem 

z urzędnika ~tał się obok książąt Piastów, ksillżęciem pomor

skim w marchii gdall,kiej, a. tak IV Lechii tworzył sobie pall

stwo, obok którego w t.ymże czasip powstało inne, to .ie~t 
krzyżackie IV Prusiech. 

Konrad ksi~ę łIlazowiecki Leszka brat, wcale innego 

był usposobienia, gwaltowny i złych IJbyczajów, intrygi precz 

usuwały talenta, Ma zowsze źle zawiadywane, było narażone 
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na s/l,Siędnie łupie~e. Własni~ wtedy krzyżowe przedsięwzię

cia poczęły dotykać coraz bardziej narody czuchońskie i Ło

twy. Poruszone były narody dotąd małego ruchu II pewnie 

biegiem czasu w ludoosć podrosłe, te wszystkie które od fin

laudzkiej odnogi a~ do ujścia Wi~ły siedziały, a między niemi 

naród Prusaków. Uczynili oni uszczerbek w granicach Mazo

wsza, a w ponawianych najazdach kazali się Konradowi opła

cać, który żeby przyrzeczeń dopełnił :;am lIIieszkal\ców Ma

zowsza odzierał. Przeciw Łotwie zawiąza.ło się było rycerskie 

stowarzyszenie za.konne kawalerów mieczowych, którzy w wa

rownych zamkach i pancerzach mogli z tłulJlem Łotwy wal

czyć, nawl·acać i ujarzmiać. Podobnie chciał Konrad, aieby 

zasłoni li Mazowsze i Prusaków wojowali br~cia Dobrzyńscy. 

Gdy ich jednak pruh cy wycięli, przywołał niemiecki rycerski 

zakon Krzyżaków, który mając pierw,zy swój zakład i pier

wsze siedlisko w Azyi kolo Jeruzalemu, znalazł był fundato

rów swoich i w Europie, IV Niemczech mianowicie. Ztąd przy

zwani Krzyżacy 1225 pozyskali 1228 IV Mazow~zu w hel miń

skiej ziemi nad granicą pruskiego narodu niemale nadania. Zo

bowiązali się oni wojować pruskie pogal\stwo, a po zawojo

waniu jego, nadania zwrócić, dopełnioną zas zdobyczą na po· 

łowę z mazowizckim książęciem podzielić się: a gdyby jakich

kolwiek warunków nie dopełnili, od wszystkiego odpadają. 

Wkl·Ótce ściągało się nie mało Niemców, którzy miewając 

w róinych czasach dziełną z Polski pomoc szerzyli się w pru

skich ziemiach, i zakonu krzyżackiego pal\stwo tworzyć po

częli. 

Bolesław V wstydliwy sześć lat tylko mial, gdy ojciec 

jego Leszek żyć przestał. O jego więc opiekę między Konra

dem książęciem mazowieckim stryjem i Henrykiem książęciem 

wrocławskim bratem stryjecznem Bolesława, kłótnie zaszły. 

lIenryk we dwóch potyczkach, które z lej okazyi z Konra-
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dem zwiódł, wzi'lwszy nad nim górę, utrzymał się wprawdzie 

przy regencyi pań<;twa, ile że i Bolesław bardziej go sobie za 

opiekuua mieć życzył; atoli wkrótce potem od Konrada nie

spodzitluie schwytany, musial siV zrzec opieki. Przyszedłszy 

Buleslaw do lat zdolnych do rządu, żeby się tem bardziej na 

trunie nbezpiec'l.yl, na którym go Konrad nie przestawał kłó

cić i turbować, wkroczyl w traktaty z Belą IV królem w~

giel',kim, wziąwózy r. 12:n Ztl żonę córkI) jego Knnegnndę. 

Tatarowie Mogoły ze sredzinyAzyi rozpuszczając zagony 

z POCziltkiem XIII wieku pod Genghiskanem, wielkie I'OZn0-

sić pllczęli lupieże i l'óżne strony Azyi ujarzmiali. Podobne 

[la!.i\sc i dotknęły Eul'opv a naprzód Rus. Przewodniczył Rusi 

dzielny :~Eci"ław Mści , luwicz, lecz niejeJność i nieszczęście 

pociąg:nQly Ru,inow r. 1:224 llad K ałką w klęs"kę, ktara otwo

rzyla :\1ogułolll przystęp do ksi\lstw i Rzeczypospolitych ru

skich. Ponawiane zagony, uj arz III iI y wielkie księstwo włodzi

mirskie i prawie wszytskę Rus aż do Dniepru i wielkie księ

stW!' kijowski(·. Uklękła Rus pud jal'zl1lPIll mongoIskiem. Roz

syłani ze złotej hOI'dy baskaki wybierali po miastach i powia

t.ach od glowy liczone pobory; książęta rn~cy jeździć musieli 

do hordy a~eby albo śmierć, albo laskę i potwierdzenie swej 

dostojnosci uzyskiwali. 

Roku 1240 umocowani na Rusi l'atal'owie rzuCili .~iQ na 

W ęgry i Polskę. Sam haD Baty udał się do Węgier, naydar 

czyli Peta wkroczył do Polski. Kraj ogniem i mieczem pusto

szony, dostatki i liczny lud IV niewolę uprowadzany. Małe były 

kor~y{;ci LI więkSZl"gn Turska blisko Polańca rycerst.wa pol

skiego: większa jrgo klęska w bitwie pod Ch!llielDikiem czyli 

Szydlowrm. Przerażony Bolesław V z Krakowa do \V ęgier 

uchodzi, a gdy IV drodze w górach karpackich napotkał rÓwnie 

przed tyllli~ Tatarami z Węgier do Polski ujeżdżającego króla 

węgierskiego, obadwaj monarchowie ustąpili do ~;~=niec, opu-
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szczając ~we kraje niepraklykowanej lupie7.y. Tatarowie pOl"/\

ziwszy wojsko polskie nie oparli się ai w Szłllsku. Tam spo

tkały się z nimi wojska ksiąiąt połskich pod Lignicą, wpraw

dzie niepomyśloie, bo na głowę porażone zostały, Henryk Po

hOioy wrocławski książę i Pompo mistrz krzyżacki, na placu 

polegli, jednakże Tatarzy nie smiełi "ię dalej pomykać. 

Po ich ust'ipie, tron polski naprzód sobie Bolesław ły~y 

~yn star:;zy Henryka Pobożnego, a wnuk opiekuna brodatego, 

a potem Kourad mazowiecki przywłaszczają. Polacy nie mogąc 

dlużej ścierpieć niezoośnego panolVania Konrada, sprowadzili 

nazad Bolesława V i Konradowi posłuszeó .stwo wypowiedzieli. 

Ciągnął tedy dułsze panowanie BoJe"ław Wstydliwy, a tymcza

sem podówczas narody obrządku greckiego ciężko uciśnione były 

W Azyi mahometanie albo łacinnicy nimi władali; ce;;arstwo 

greckie od krzyżownik6w, od Francuzów i 'Ilenetów rozbite, 

czą,tka tylko rozerwana swą niepodleglość utrzymywała; Ru~ 

od Mogułów ugiętą słuchała rozkaz6w h6rdy. Nowogrodzianów 

naWł>t s kłonił (1258 wielki kniaź Alexander uewski być powol

niejszymi przemocy, IV II aliczu i na. Rusi CZet'wonej panujący 

Daniel Romauowicz nie uniknął powszewIl!\j kolei i hordę od

wi edził (r. ] 245) tyle od innych bią~at szczęslwszy, że do 

swego państwa nie miał na' yłanych ba~kaków. Przeciwnie la

cill~ki ego obrządku na rody i rycer~two dało się poznać IV ciągu 

wypralV krzyżowych z dzi el ności swojej; to jedno mogło dać 

pomoc i \vspal'cie uciśnioo y m, fi. to rycerstwo walczyło z nie

PI'zyiaciClły chrzcścijali~t wa. i oawracaro tych wszy>tkich, któ

rzy nic byli łacinnika mi; llawr~cali i walczyli pogan , mahom~

ląnów i chrzeScjan greckiego obrządku. Dwór rzymski ,tale 

uwikłany w walkę Welf6w z Gihellioallli, udowoduiał jak da

lece był potężny i jak zrozmaicone mial środki do zjednania 

sobil~ powolności i posłu ,zel'lst wa Innocenty III zdawał się wła

dać jednelll Europy paÓsIW(' lll . 10 je~t w>zystkiemi w Europie 
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łacińskiego obnądku królestwami. Kiedy najazdy mongolskie 

Furopę zatrwożyły, następcy jego nie przestawali wołać do 

krzyżowych wypraw, rozdarowywali kraje i ludy, które ich za 

papieżów nie znal y, grozili zlotej hordzie i z nią w imie chrze

ścjan traktowali. Zdawało się, że ~wiat znany na dwa podzie

lił ,ię paustwa, na mogolskie i łacińskie. Uciśnionym lub za

grożonym od Mogułów, zdawało się, że skuteczną pomoc dać 

mogą papieże i łacilbkie rycerstwo: był atoli IV takim razie 

warunek, że pragn[cy pomocy powinien byl zOstać łacinni· 

kiem, do unii z łacil\skiem kosciołem przystać, papieża za glowę 

kościoła w calcm ówczesnej jego potęgi znaczeniu uznać. Dwór 

rzymski czynił około Rusi czynne zabiegi, mając nadzieję, ie 

ją dla. siebie pozyszcze, a zdoła z pod jarzma lIlogolskiego wy

zwolić. 

Daniel Romanowicz po tylu w mlodszych latach niedolach, 

posiadł nakoniec spokojnie Baliez. Niewyczerpana. w nim ła

twość przebaczania uciszyła burzliwe bojary. Zapewni! on so

bie licznych książąt aż do Kijowa, i podupadly Kijów wszedł 

pod jego panowanie. W zatargach swoich z Polską zdobył 

Lublin, a tern zdawał obra:i;li~ dwór rzymski. Lecz mimo tę 

potęgę Daniel bolał nad tem, że Mogułom uniżać się musi. Za

myśla. on Ruś wydźwignąć, a. tym końMIll przyi'zeka dworowi 

rzymskiemu dopełnić unią. Inocenty IV z'yla tym koucem le

gata, który IV Drohiczynie chehmkim Daniela na króla ruskiego 

ukoronował (r, 1246). Mial do tej korony słuszny wstrc:t Da

niel, bo nie koronacyi IIIU było potrzeba, tylko pomocy, a tej 

skutecznie od dworu rzymskiego nie pozyskując, zaniechał z nim 

związków, szukał raczej cząstkowych ,z postronnymi łacinni

kami z Polską, Krzyżaki, Węgrami. Tym ~po~obem przemi

nęło to królestwo ruskie, a tegoż czasu na krótką chwilę uka

zało się bylo inne królesIwo, tu jest litew$kie. Rzecz ~ię lak 

miała: 
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Krzyżownicy Niemcy i innego narodu wspierdjąc usilnosci 

zakonów kawalerów mieczowych i krzyżackich, potężnie wojo

\,ali narody pogańskie między finlandr.ką odnogą a Wisłą po

łożone. Oba zakony Mieczowych i K~yżaków mając jeden cel 

działania polączyli się z sobą (w r. 1237) pod jeduego wiel

kiego mistrza. Łotwa z Kurocami i Prusacy prawie już po

gnębieni byli. Podnosiło się państwo zakonne, które ludzkosci 

i moralnosć obrażało. Okropny ucisk i niewolnictwo, t'ozpalone 

stosy traeiły Prusaków. Oburzony był tern Leszka bialego 

morderca Świętopełk i syn jego Mestwin. Oni jedni przewidy

wali całe niebezpieczeństwo ZP. wzrosto kr7.yżackićj potęgi. 

Świętopełk mąż mocnego kroku, (r. 1241) poruszył Prusaki 

i stawiał czoła lat 12 Krzyżakom i Krzyżowniko/U. Jeśli nie

podległosci Prosakom nie odzyskał, wyjednał im przynajmniej 

ulgę, a powściągał nagły WZl'O~t zakonu. Gdy jednakże nikt 

przy.<złosci jak on nie widział, nie mial pomocy i zakon kny

żacki IV potęgę się mnożył. A napfZ()d IV pogatlstwie w Pru

siech, które zwojowawszy sąsiadował z Jadźwingami i Li

twą· 

Mię.dzy Prusakami a Kuronami była Żmudź, jakby wieó

cetli od dalszego lądu Litwą otoczona. Żmudź i Litwa były 

jednym ludem: a chociaż nirsnaski niekiedy je różniły, jedna

kże interE's pospolicie w~rólne działanie stanowił. Litwa wię

cej od pobratymczych narodów w głąb łądu pOlllkoiona, IV la

.ach swoich dłużej od innych cichy swój byt pędziła. Powsze

chnern nawiedzeniem pogal\~twa dotkniona, dała się także jak 

Prusacy, J~otwa i Sudawi poznać. Nie widać bylo różnicy lu

dzi: łud wolny i IV całości rówie biedny, mało potrzebujący, 

a. potrzeby wła"nemi ~iłallli opatrujący. Związany IV familie, 

w których iony nie były wolne. Rcligijnosć stallowiła powsze

chniejszy węzeł towarzy~ki. Religijny język i wyobrażenia, nie

IlIalo zl'ozmaicone, 1lI0ŻP wpływem chrześcjanstwa podrastające. 
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Bo~ piorunów PerkulI był pomiędzy bogalJli Patrimpos i Po

kole (Poklu8 Pieklo) w Rvmowie bądź w Prusi~ch. bądź pu 

upadku Prusaków nad Niewiażą Rtojącym. Różne rl':!'czy mialy 

swych bogów. a przynajmniej duchy, były i złe duchy *). Waj

deloci kapłani spiewali ul,azującą ~ię ;ł1\II'\', a kapłan Kl'iwe był 

niejako wyrocznią i ojcem ludu. Występując z Lasów swo

ich Litwa. potrzebowała wodzów. którzy byli kniaziami w rn

skim języku nazywani.1 lecz czas niejaki wodzowanie to było 

dorywcze, było cząstkowę, tak, iż nie zaraz wielkie knia

ziostwo do całego narodu i kraju rozciągało ~i\! . 

Gdy nadszedł ten czas, że Litwa dosiadła małych a sko

rych koni swoich i poczęła się rozpędzać po Rusi (od r. 1183) 

przerażając odgłosem swej trąpki. a łupieżą do tatarskiej po

dobną; kiedy nadszedł czas, w którym znic·wołona była silniej 

niż kiedykolwiek zakopcialycb chat swoich bronić, wtedy z po

czątku żywy entuzyazm porywając w wielkiej ił ości gll.dn na

rodu, nie odróżniał pojedyóczych osób. pojedytlczych bohate

rów, ponieważ IV ta.kiem uniesieniu wszyscy są równie dzielni. 

TylU zapQdem pierwotnym prędko doznały napadów zadllieprskie 

strony i granice Nowogrodu wielkiego. Już te uapasci byly 

w swej mocy, gdy najazd Tatarów ułatwił Litwie trapić Ru

sinów. Ringold był jednym z knin.ziów czyli wodzów litawskich, 

który w Litwie i między Rusinami szukał panowania i pall

stwa, a przesiadywał w Kiernowie. Po jego zgunie Mendog 

czyli Miodowe dzielnie lIa czolo wojlljąch wystąpił. 

Jego synowcowie , Towciwił, Wildnd, Erdziwił, Montiwil

lowiczowie podbijali Poloek, Witepsk, Smoł~ń,k. Pozdobywali 

*) Nie wymieniam wiocej bóstw, albowiem po więhzo\j cz~ści są, wą

tpliwe. O niekterych rówoic nad Odr" znauych wspomniało się wyićj' 

Innych wielo zginie. gdy ZtHljący język i 7.lIBcz(mio pobóstwiouych wyrazllw 

oznaczą; gdy znający języki jednoż llazwisko w wiołu poprzckr~cane ro· 

po,"aJII· 
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tp wi~lkj(, ru~kie miasta, rz~czypo"poJite czyli kniaziostwa, 

w których przez ochrzcz~nie s ię przYi"voili się Rusi. Stryj ich 

Mimdowe lIlą~ dzielnego ramienia nie mniej koło Słonim!l i No

wogródka ru,kich ziem pozdobywaw~zy. chciał być sam jeden 

' wi~lkillJ kniaziem Litwy i Żmudzi, II tem wielką część ludu 

obra~al; chciał sam jeden być panem zdvbyczy, stawał się 

przpz to dla pokrewnych niebezpiecznym, nopuscil się pOlllor

dowania niektórych, a tern synowców, krórzy na kniaziów rtI

~kich wyszli, obraził. Niemniej przeciw niemu byli Krzyżacy 

i król Daniel. Razem przeciw Mindowe ubru"zy!y się narody, 

biążęta i pnństwa. Daniel w traktaty z Krzyżakami wcho

nząc, pOl'uszył książąt rusko-litewskich ~!indowa synowców, 

poruszy! Jadźwillgi, Żmudź i Kurony. Miuduwc potracił 8ło

nim ,Wołkowysk. które Daui~l pobrał. Zewsząd przyciśuiony 

szukał środków podźwignienia się, traktował z K I·zyiakami 

i do dworu rzymskiego odwolał się. Przyjęcie chrztu umnipj

szylo IIlU nieprzyjaciół, wyjedllało mu od Innoceutego IV ko

ronę królewską, był (I". 1252 w Nowogródku koronowany i fun

dował bi~\;up,two litcw~kie. Lecz nowe tytuły i traktaty zu

pełnie go poniżyły. Pomimo układy Z dworem rzymskiIII, wda

wali się w sprawy Litwy Krzyżacy, stawali się w jego czynno

ściach przeszkodą i pod rozkazy ~wo.ie podcią:zali. Zniecier

pliwiony Mindowe rzucił chrześcjal'l,two, szukał sil pogańskich. 

Z nim jak z królem· pogańsldm I"u'zyła się Litwa i Żmudź, 

wzięli ,ie do broni (r. 1261) Prusacy, poruszyli się Huroni 

i Lotwa i Sudawi czyli .Jadźwingi zniawoleni wałczyć. ;\"Iin

dowe jak król litawski i pruski gościł, w Prusiech, A. łupi! 1n

lIanty, Mazowsze, Smoleńska, Czerniechowa i Nowogrodu wiel

kiego ziemie. Tworzył dla siebie i lIa,t~pców pallstwo litew

skie. Wzięło się też i chrześcjallstwo do czynniejszego działa

nia. Ogłoszone wyprawy krzyżowo wspiera.ły zakonników, pa

pid podarował był Polakom poddających sic im (r. 125:~ 1'0-
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dlasiR.n Jadl.wingami albo Suda\\'ami uazywauych, lecz gdy 

Krzy~~cy na to nie zważają, a Mindowe Jadżwiogów do broni 

nagli, sprzymierzyli się przeciw nim Bolesław V z Danielom 

i Jadżwiogowie (r. 12G8) wojowaui byli. Daniel z tego korzy

~tal. 

\V takim stanie byly okolice bałwochwalcze, tak dwa kró

le~twa łacińskie na Ru .. i i Litwie, nR. krótką chwilę zabły

sn'Jly, i tak IV roztargnienin i w ogniu okolice tworzą cego się 

palJ;;twa litewskiego trwaly, gdy Daniel znowu wydźwignąć siC 

z pod jarzll1ll lIlogulskiego u~ilu.iąc, wyzwal ich z ich step 

i hordy. Przybyli Mogul\)wie (1260) doświadczR.l: rzeczywisto 

ści oświadczeń czyli im wierny jest Daniel? W"pólna z Ta· 

tarami na Litwę wyprawa, puniszczpnie przez samego Daniela 

niedawno stawionych warowni, ci erpliwe zuoszenie pobytu Ta, 

tarów, póki łupieży Polski nie skoóczyli, byl~ dowody wier

nosci Daniela który tymczasem dla bezpieczelistwa do Węgier 

ujechał. 

Roku 1260 pod wodzq Teleboga i Nogaja wpadli z Rusi 

Czerwonej Mogułowie przez Zawichust i Salldulllirz, 11 dzi~ląc 

się na różne szlaki w rożnych okolicach, ponowili przed 20tą 

lat dopełnioną łupież, Kraków jeszcze raz spalony, Bolesław 

V jeszcze faz z Pul.ki ujeżdża!. DoptJniwszy swego Tatarzy, 

odwrócili ~ię. Nieraz potem od 1Il0gulskich Tatarów nawie

dzana była Polska, ok.olice Kijowa, W olyń, PodQle i Rus 

Czerwona: te atoli nawiedzania uie były tak dalece straszue 

jak. pierwsze, a nie mogły ustawicznie nastawac, tak jak Ilaj

bliższą Azyi Ruś llaci8kały. Jednosć wielk.ieJ hordy chwiała 

się, a wkrótce zupełnie na kilka osobnych rozerwała. Horda 

kapczaeka w północy Kaspij-kiego 1110rza kolo Wnłgi i Donu 

zasiadła, odrywała się, i ta najgro~niej,zą Slawiań,uzyznie 

była, ta ustawicznie tra pić Rusi Czerwonej nie mogla. RlIA 

Czerwona tak się stala niepodlegIą, jak niepodl~glą była Pol-
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ska. równie na najazdy narażone. Wkrótce po ustępie Tele

boga iNogaja. był koniec l. JadŻwingami. Danielem i Min

dowrm (r. 1263 1\ 1266). 

Nie~zczęi;li wy naród Jadźwingów czyli Sudawów na Pod

lasiu siedzący,· miotany niepoczciwością Krzyża.ków, niedbal

stwem Polaków, wdzieraniem ~ię Rusi. jakim:;iś Litwy wstrę

tern; w~zystkillJ 8ąsiadom stawał siC nieprzyjaznym. Przyszło 

za Bolesława wstydliwego do ostatnich z nim bojów. Przeła

many naród J Ildźwillgów przl'z rycer'two pohkie prawie wytę

piony został. Ta część. która Podlasiem nazwaną została, 

prawie wyludniona, powoli pol~kiemi lub l'U,kipmi o:,adami za

ludniała się: Resztka Jadźwingów narodu z siedlisk swoich 

uchodząc schroniła się do Litwy. Północna zaś część, w czę

sci pod nazwiskiem Sudawi przez Krzyżaków zachwycolll\ zo

stała, ,a w części pozostała przy Litwie. Je~zcze razy kIlka

naści!' w następnych wojnach, z pogallstwem dalo ~ię przy- ' 

pomnie~ imie JadŹwingów. Taki jednakże był tego narodu 

koniec. 

Po zgonie Daniela (l'. 1266) jego pa{Jstwo w podział po

~zło. Balicz i najznaJJlienitszą jego część po:;iadł pokrewny 

Swarno, wielce od Daniela miłowany. Nad całą familią zda. 

wał się mieć zwierzchnictwo Wasilko, brat zmarłego we Wło· 

dzimirzu władnący, lecz Swal'llo probował lo~u, związał si~ 

z Litw!\ i targaął n1\ Polskę. U rzeki Piety (I'. 1266) walną 

stracił bitw ę. To zwycięztwo zdawało się Polskę na czas od 

Rusi zabezpi eczac tem więcej, że powikłane z Rusią Litwy· 

interesa. tudzież wichrzenie Lwa lIajstanzego syna Daniela 

na Rusi, do tego się przyłożyło. 

W cześniej nieco od tych zwycięztw nad J adżwingami i 

Swarnonem żyć przestał Mindowe. Obraził on Doumenta ksią

>.ęcia Zanalsżawskiego wydzierając mu bez jego pozwolenia 

l:onę. DouJllont. uniesiony zemstą znałazł pomoc i zabił Min· 
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dowe, zaczem Litwa wpadła w pewny odmęt. zawsze j~duak 

czas jeszcze niemaly główną jej mocą byl ten charakter bal

wochwalczy, który utrzymaj znaczenie Mindowe. Czuchońcy, 

FilJlandowie, Laponi uklękli przed bronią krzyiowników; Ło

twa z Kuronami , Prusacy i Sudawi nie ostali się przemocy. 

Ostatni w J<;uropie przytulek starodawnego bałwochwalstwa, 

n~ti'powal kroku, i traciły z jego upadkiem swą niepodległość 

ludy. Jedna Litwa IV tym tl'Uunym ru;,:ie dała skuteczny odpor. 

Do niej jednej zucie/mila się obrona niepodległosci balwochwal

czej. lm ciaśniejsze obręby, ilU tl'Udniejsze połozenie, tym tęż

sze ukazało się działanie. Wprawdzie zbiegały się niedobitki 

Prusaków i Jadźwingów, lecz rosło bałwochwalcze samych mie

szkańców serce, zewsząd krwawym bojem ud sl\siadów od

dzielone. Z jedną tylko Rusią większego zwiklania Litwa 

uniknąć nie lUogla, a wyżej pomkniona w narodzie ruskim 

kultura wywi~rała wplyw na dzielnym a surowym Litwy umy

sle. Potrzebowała Rus obrońców mianowici.e od NielUCów, po

trzebowały miasta obrońców, gdy na ich prawa kniaziowie na

stawali. Litewscy wojowuicy chętllie stawali się ourollcami, 

a niekiedy i pal\,two litewskie, to jest wielki książę litewski 

gotów był dawać pomoc. Lecz obrońcy praw, miR~t i cerkwi, 

chrzcili się na ' ru,ki obrządek. Podrosła zdobyczami Litwa 

z ru,kim obeznawała się obrządkiem, z narodem ruskim po

krewniła. l byłby ten związek Litwy z jednym chrzesciaństll'a 

ndzialem, o~labiał jej bałwochwałcze działania, gdyby łacinni

karni . w tych pólnocnych stronach ni,~ była miotała podobna 

przeciw greckiemu obrządkowi jak przeciw bałwochwalstwu 

za wL.ietoś~. 

Śmierć Mindowe wyzywała pomstę. Doun\OlId uciekł do 

Pskowa, i był z dzielnym Litwy rycerstw elU tego miasta QbroliC'1 

(od r. 1266 do l2H9). Inni lllsciwym mordem ginęli. Wy

stąpił msdcielem ~yn Mindowe, W oj>,ielko, kt.óry był zakon-
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nikiem, Wyzwała go do tego, nie chęć panowania, ale je

dynie obowiązpk pomsty. Lpcz na tej pOlllscie się nie skoli

czyło. Lat 20 od zgonu Mindowc rozerwaną była Litwa bra

tnią niezgodą, i zakrwawiona mordami. \Voj:;ielko nie długo 

pożył zabity we Wlodzillli~r7.U zdradą Lwa Danielowicza, '1'1'0-

iden (1'. 128:~) i inni k,iąż',ta czy wodzowit, podzielali grodami 

Kierno\\'cm, Krzęwem, Trokami, Nowogródkiem, Slonimem 

i innemi. Bili się oni z Rusinami, Tatarami i łacinnikami. 

Zamęt ta ki wyjaśnia(~ się począł (koło 1'. 12~:)) z panowaniem 

Ll1tl1wcra, i syna jl'gO \Vitenesa, który IV dzielną bałwo

chwalczą dło!'l swoję uchwyci! Milidowa dla są:;iadciw dolegliwą 

połitykę. 

Na Rusi czenvonej tymczasem pomarli stary Wasilko 

i Swarno, korzy,tał z ich śmierci Lew Danielowicz posiadał 

obszerne od ujścia Dniestl'u i brzegów morza CZUr!lP~O rio Sanu 

rozlegle pal\~two, ale nie miał mocy ojca 8wojego. Za niego 

podrastały miasta i miasto Lwów stanęło. Za niego whadały 

się różne porządki łacinnikom własciwe, a po niejakiiII cza,ie 

po zgonie jego dzieci przez spokrewnienie się z ksi'lżętami ma

zowieckimi, cala Rus Czerwona dziedzictw~m spadła na ksią

ięcia mazowieckiegl), 

Tak tedy w długiem panowaniu swojćm Bolesław wsty

dliwy, bardzo licl.ne, rozmaite i wielkie wypadki na i;wiede 

widziaL .Ieżeli jednak uad Jadżwingami i Rusi;1 odniesione 

były zw)'ci~ztwa, to nie było dzidem Bole,lawa V, ani po

lep,zyło stanu Lechii, Boks!a,,' V był nicczynllY, ~crca małego, 

pogMdę sciągającpgo; bawi I się polowalliem, a frymarczył nie

sprawierlliwerui wyrokami Lechia zaś saIllB już niedopiero 

rn ,ięd1.)' Piastów podzielona. i przez wzrosłe n:ożnowladztwo 

zatrząsni9na za długiego panowania Bolesława wstydliwego 

i jego następcow, widziała ztąd wynikając)' powszechny zamęt, 

do najwy~s1.ego dochodzący stopnia. Ksią~ęta szląscy, wiel-

8 
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kopol~cy mazowieccy· z kujaw~kimi, rozradzając ti ię i dziell\" 

swojemi wydziałami, drobnieją, porównalli z przemożnymi wo

jewodami, kasztelanami i bi.kupami, w niedostatku zo,tił.wial i 

ziemie; między ~obą powllsnieni, wyprowadzali do boju kilku

set na kilkuset ludzi, ,łaho!.': .woję niekiedy zdradllmi lub pod

.~tępami popierali: ugody i przysięgi łltmane okrywaly kraj 

zdrożnościami i zniszczeniem. Obok książlJt PiA'r.ÓW prócz 

książęciił. pomorskiego na Gda,lslw, ni p podnieśli ,;ię inni un:ę

dnicy do panowania, al e w obowiązkach swoich, w posłuszl'ń-

. ~twie zmiellni, przerzucali rozrodzoną w liczne głowy krwią 

Piastów. Pod koniec panowania. swego doznał zmiennict.wR 

niektórych Bołesłił.w. Szczególniejl'zym 7.aS sposobem poczęły 

Lechiją trapić niegodne biskupa krakowskiego PawIa z Przc

mankowlI kroki. Nie do~yć było zni<zczeó jakich doznała Le-
I 

r,hija przez najazdy postronnc. Paweł z Przemankowa te nie-

przyjllciplskie najazdy wywoływał. Pokrewnił ~ię i wiązal z Li

twą i ściągal jej napasci. Bolesław uwięził go, lecz dot.kJliony 

od arcybiskupa guieżnieóskiego kłąt.wami, Jl111~iał PawIli wy

plIAcić i cierpliwie zniewagi znosić. Jedność w;;zędzie z klu

bów ~woich wyl'llHona. Dawna nlłrodu i Jll\rl~twa spojnia roz

przęgać si~· zdił.wa.ła. 

Tymcza~em posrodku L~()hji podnMi! głowę wi~lce Jlie

b~zJlieczny nieprzyjaciel, to jest. niemi ecki zakon Krzyżaków, 

uzbrojony calą narodową ku Sławi~nolll niclIRwiscią. Lpcz zja

wiły się przy ujm liczne Lechii 7. NielllCił.mi stó~uJlki, które 

jej niemalą szkodą grozily. Na Szląsk i do Lechii sciągala 

~ię liczba znaczna Niemców, osiadała po miR,tach IV takiej 

liczbie, że tych miast celniejsza ludność była nicmiecką i Niem

com przychylną. WiękSZA mianowicie miasta tego napływu do

znały, i stolice Lechii Kraków, Poznań, wątpliwą .było czy 

były p()l~kie czy niemieckie? Uhożejący i :r.adłllieni Piastowie 

:ld panów niemipckioh uzy~kuille pieniądze, dawali im w za-
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staw obszerne powiaty i lI1ia~ta. Prawie cała Luzacya, Kro

SIlO, Lubusz i z prawej "t.rolly Odry San tok pozastawiane, 

znalazły się (·d NiAlI1cow zawiadywane. Nieznacmie stalo się 

to, że eała Lechja zniemczyć mogła, gdy wielu Piastów IV in

tercsa z Niemcallli uwikłani, Niemcom przychylni być POCZ9Ii. 

Na oko rz('sza czyli ccsan-two niemieckie nie było niebezpie

czne dla Lechii, ale margrabiowie brandenburgscy, królowie cze

:;.ey zagrażali, bo w ich n:ku były owe za"tawy, a w Lechii 

Krzyżacy i miasta niemieckie. Przez takie powikłanie, L echja 

i jej hiążęta znalazły ,iQ w przykrych prawnych, lIiepodłei!losć 

kl'aju obrażających stó.,unkach: raz przez prawo miejskie, drugi 

raz przez prawo rzeszy i c(!san-kie. 

Miasta które z przybyciem Niemcaw pozyskiwaly dla kraju 

przemysł i dostatki ,lusznie na względy książąt zasługiwały. 

Byly obdarzone przywilejami i wyłączeniem z [JI>d prawa pol

skiego, Uwolnione od powszechnych opłat zawiązywały si ę 

w rzeczypospolite, które sobie urzędników obierały, ",'ojemi 

dochodami zawiadywały i swoje wlasnc prawa mialy. P"awa 

te byly niemieckie, teutońskie, IV Saxonii lub Magdeburgu 

znane. Magdeburskie zaprowadzone byly do Krakowa i nJiast 

wielkiej i małej Polski. Uo miast pomorskich podobnei. nie

mieckie prawo łubeckiern albo sieradzkićm zwalJP. Przez to 

prawo miasta Lechii zależaly od Niemiec, bo się po ostatnie 

wyroki odwolywały do Halli albo Magdeburga i nieraz słuchały 

wysol,iego prawodawstwa tamecznego. Lecz oprócz tego prawa 

wdzierało się ze swoj'l mocą i polityczne ceiiarstWll prawo. 

Cznawał to prawo zakon krzyżacki j .. Niemcy w za~taw po

wiaty biorący. Wszelkie jakićj zi.'mi w Lechii przez nich po

zYi'kanie było prawelll c€sar~kiern zatwierdzane. K~iążę szcze

ciński poddal ~ię pod prawa cesarstwa. Cei<arze jakażkolwiek 

nielllocni działa" przeciw Lechii 7,e swojelJl rzynrskicrn prawem 

panowanill nad swiatelll i ludźlIli, do niej przemawiać nie prze-

8' 
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stali. Narodem niemieckim i prawem nipmieckiem na różny 

spo~ 6b obrażona byla ni~podleglosć L~chji. 

Kiedy więc Bołesław V wstydł iwy pozoawszy bardzo dlugo 

lat przeszło pięćdziesiąt, bezdziet.ny zeszedł 7.e świata (1279 

roku), następca jego, najbliższy z trzeciej linii krzywoustego 

potomków dzicrlzic, Les7.llk Czarny znalazł ,ię \\' prz)'krelll 

polożeoiu. a Lechja w coraz oplakallszym :,tanie *). 

Leszek Czarny, IV ciągu dzi e"ięcioletni ~go panowanin do

swiadczał i sprawiał też same klęski, które dotąd Lechj ą do

tykał\'. Paweł z Przpmankowa sprt\wadził łupież Litwy (12fl2). 

Uwięziony, Ila prnib~ innych biskupów uwolnioIlY. Tatal·z)' 

Mogułowie (r. 1287) odnowili ,we zagony do Lechii i straszne 

roznieśli zni:'7.czenie. Tymczasem między Leszkiem czarn)'IIl 

i Konradem II dOIll owP, trwały wojny. Podobał się Krakowia

nom Lenek i znalazł w nich do ,iebie przywiązanych, bo si ę 

z niellilcka no,il. Nic lubili go Małopolanie. ~przyjali rarze.i 

Konradowi. W ni e ~kollC7.0nych zatargach. ze<ud/ Le~Hk . 

Po zmarłytll bezpotomnie Leszku czarnym, zwykłem pra-

~) ha Bolesława V 7.Upy solno. 1laprzód w Boehni rOKU 1251, fi, po
t.;m \l' rok. w '\'ieliczcc s.ą odkryte , czyli raczej ich użyci e na. sposób w~· 
~1(~r,.kich kopalni Icpioj s~ urządzone. Sknrb sZ3cowny i kos7.towny JlSII 
stwu: Zu staraniem DolosławD. św. RLa.nisłnw hiskup krakowski w poczet 
~więtych je.lit policzony, od Innocentego lV pa.pieża . i 7.a patrona koron.ip, 
polski ej nndany. Biskupstwo lucki ~ z;tłożonc. Żon n 1301c~lllwa V św 
Kunr.gundll resztę dni swoich w s tarym ~'lczu w klasztorze Pani"ll f'rllon
ciszkanek dokODi'l.ła. Posng i d o żywocie j/lj warowaue były na powiecio 
sądeckim I z 'kt/,rego au;]. lrzyd1.i eści wsi z minslem S~czem kłasztorowi za

konnic świętego FrallCis1.ka zapisała . Za pnnow3nia. Boleslawa ws(!/d.liWłf}O. 

r. 1264 Boleslaw książQ kaliski, wielkie żydom D.d.1 swobody i przywilejo 

kt/lre im potóm od Kj]~imir1.a wielkiego powiększono ~:ł i potwierdzone. 
Pod B olesławom takie Konrad ksiqię mazowiecki ustąpił wiecznemi czasy 
afcybb,kupom gnieinieńskim księstwa łowickiego. 7.a to, iż Jana Czaplę kan
clerza swC'go, n. seholastylul- ka.tedry płockiej obwiesie kal.a.ł. Od tegoż eza-su 
Jrc)"biskupi gnieźnieńscy są urod1.cni kanonikami płuekiemi. ponieważ przy 
t.ym księstwn łowickiego zapisi e ~ ta im kondycya od Konrada założona 

byla . Okola tych CM'óW d,.iejopi .. wio polscy wzmiAnkę czynią generollów 
wiolkopolskich. 
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Welll dziedzictwa I'uństwo na Władysława Łokietka z k"iążąt 

kujawI'kich sieradzkiego, brata jego spadało: lecz Paweł z Prze

lIlank"wa bi,kup krakowski na zjeździe w Sandomirzu wyno,<ił 

na monarchią Bolesława z książąt mazowieckich płockie~o; 

~ tylllcza,em mieszczanie, a mianowicie rzeżnicy IV Krakowie, 

olJawiając się ażeby się nie mścił Bolesław na nich i nie ści

;,(al klót.ni, jaką uiegdyA z bl'atpJn jego Konradem mieli: Hen

'7Jka p?'obusa l"iażęcia wrocluwskiego do rządów wpzwali. 

1'1\1'.'['1 r. Przemankowa nie zniósł tego zdarzenia "pokLljllie, 

1,,'z)'I.II'ill Wlauysłall'<I ·Łokietka, który wpudl do Krakuwa 

i ;;tolicę opanował. Lecz pof<piech 8zlązaków równie prędko 

zlIiewolil go do ucieczki, Paweł uwięziony. Aleć l'"k nie,pehla 

panując Henryk umiera i ksi'istwo krakowskie dziedzictwem 

przekawje Przemysławowi ksiąięciu poznall,.kiemu. W tyJllŻl' 

wlaśnie cza"ie wuowa po Le,zku czuruylll lir) fina, uj~(;hawszy 

do Czech, tllru ukazala pozmyslane męża swojego zapisy, mocą 

których prawo ,;we d" korony i monarchji polskiej przelewała 

na Wal·I;twa II króła czeskiego. Lubo wnet z zapi"ów tych 

w C).e~hu~h ~llIiallO si~, jeduakżr od tego cza,u królowie czescy 

rOszczą prawo do twnu pobkiegll. 

Tym spo,obcm trzech Lylo u Illonarchią Pol,ką ubiega

jących się: król c:ze"ki Waelaw, Władyslaw Lokietek który 

od czasów Kazilllil'za sprawiedliwego prawo swoje upoważnione 

miał, i ci przez trzy prawie lata Połskę w zakłóceniu trzymali: 

naostat.l'k Przemy,la II' z linii star"zej Piast,',w, z potomków 

KrzywollHcgo pu zrzeczeniu się praw swych star"zeństwa linii 

szląskićj, Ilajpierwszy dziedzic. 

W ciągu tej kulei klęsk i rozenvania, podzidala jednak 

Polska pc,wszechnic IV chrześci"ństwi,' podnoszącą się iywosc 

i działalnose ludzką; podzielała równi" podnoszące się uczucia 

i;wiatlo i kulturę. Charakt~r narodowy zawsze łatwy do Ila

sladoll'lIictwa, ale nie nagly i lagodny, nie oru.-zezał swej na-
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rodowosei. W"zystkie wydarzone zdrożności w ~zynnusciach 

narodowych i licznych ksiąiąt panujących > ni ~ ukazaly się tak 

Hogiemi i ostremi jak u jillnych w Europie narodów. .Tak po 

jillnycb ~trułlacb w Europi,' tul; i pomi.~dzy Piastami znale,;;li 

się książęta niemalo wplywający rm ul"psz~łlie loqr krajowego. 

PoznoE'ili uni róine uciążliwe oplat.y i obyczllje, starali się pod

nosić mia,t". ~;cilH!ał Fit do kraju polsk :ego mnogi lud cn .. 

dzozie.rrrczy. mianowicie nierlJiecki ożywiul hand el i rzerniosla. 

Miasta i lV!o~ci .'\vooodami i pracą zakwitaly. ;\-1 ia,ta poza

mienialy sil' w Rzeczypospolitt', wzrastały i kraj obrurJłliejFzYIIl 

wsród pow<zeeh nych kl ę.< k czyni(~ poczynaly. 

Niepodlegli między ,obą książęta Piastowi.· ZllIVi'Ze jednak 

pienvszeń,two monar~ze przyznawali, i 

wanej monarchii polgkiej ,tolicą bylo. 

mywala ~ię nifjaka jedność. Jednakże 

lIlia,to Kraków rOler

Tylll ~p()sobelll utrzy

jedno:ić ta więcej byla 

związane były .~ci/;lt' z a)'(:hidyecezyą gnieźuier\ską i Gniezno 

hyło drugą monRrchji pol~kie.i st. olicą, zkąd &rcyhiskup do wszy

stkich książąt i monarchy w Krakowie przemawiaJ. Staraniem 

biskupów i duchowier\,twa, jeonoRtajnie po Wgz)'l,tkich księ

stwach, edukacya i i'zkoły ile być moglo na owe wipki w "ta

nie dobrym utrzymyw'lłw. czuwaJy aby w nich narodowość 

wpJywem o':'ciennej cudzoziemczyzny nadwerężaną i osłabianą 

nie hyła. Język poJ"ki i dzieje narDdowe, ,zczególniej,zą ich 

baczno!;ć w szkólnych naukach zwracaJy. Tym "posobem wsrod 

rozerwania jedność narodu mocni ej,.zych posad nabi~rała) a. wzma

gające ,ię klęski, wznieca ły już IIcwcia. życzące powrócenia 

do całosci i porząrlku *) . 

Własnie w tych czasach roku U$)4 pole!!ł był w hitwie 

*) Rolo r. 1:300 żył Vitcllio r. KI'",kowa rodem Pamiętny on jest 

w dzicjnch sciencyi dziełem sW'oj em o optyce. Czyli to z nrabskich pism 
wzięte, czyli własne Vitelliona hyło. l,tlWRZl' ",. tym otld7,ialc nauk. stanowi 
niRjak o opokę j."j nowego bytu. 



\Jrzeciw Litwinom Kazimirz hiążę ł~czycki, li. brat jego Lo

k ietek k , i ę stwo jegu zajął; zeszedł ze swiata Mestwin k"iąż~ 

pOllloJ',ki Ila Gdulbku i ksi..,~two ~I\'oje na Pr7.emysława prze

kazał; umarł i KUIlI'.d M'Izowiecki a k~ię,;two brat j~go lil'

lesław odziedziczył. TYIl1 zbiegiem IV jeden rok potrojllej smie .. "i, 

p", tać Polski odmieniać si~ poczyuała, Procz Szląska i Cl.ll'

r ~ch dl'llhnych hiążąt na Kujawach, Polska znalazła się w r\?kli 

t rzech pot"żniej~zych, Bolesława, Łokietka i Przemysława, 

Myslał len o;tatni Illi,;;dzy wszystkillli najpot,<żuiejszy o koroni~ 

i odezwauiu si" z prawami "wellli , do czcgu przychyliły się 

narodu życzenia, a zatem roku 1295, 26 czercwca w Gnieźnie 

IV ob,'c hiskupów: krakowskiegu, kujaw~kicgo, puznali,kiegu, 

\\'roclaw~kiegu, tudzież urzędników czyli baronów wielkopoltikich 

przez arcybbkupa gnieżnieu~ kiegll z żon" swoją Ryxą córką 

Waldemara króla ~zwe d/'kieg[) ukorollowall)' zostal. Nie długo 

jednak cieszy ~ię pal'lstweul, ponieważ \\' siódlllylll panowanil, 

swPgo mies iącu, przez l.dradl;t Ottona i Jana margrabiów bran

denburg,;kich zazdro~lJych pot~gi wzras tającej Przemy"ławłI, 

w Rugoźnie roku 1296 zabity był, l.ostawiw, zy jeulIll tylku 

córkę illlicuit!1II Ryxę czyli Elżbietę, ktÓra się Wacławowi kró

lowi cze"kienlU IV .Ulalielbtwll dostała, wtedy kiedy Wadłlw 

królem polskim zu.tawał. 

Po zgouie Przem )' słłl wa ujrzal si.., Władysław łokietek 

uznanym za lIIunarchę ud w"'zy~rki ego ludu Lechji od ujścia 

Persanty i \Visly do gór Karpackich. Wielkosciq opujouy za

legal pule. uieusta.i!l~ych kl~,k uie wstrzymywał. Jui nie lUało 

l\iem Polska uatracila, cala okolica lubuska., po większej czę

sci Luzacya przez zastawy lub grabif~. uiemiecką odpadły. Mar

grabiowie brandeburg'cy nieustannie naje7.dżaJi Santok i Dre

tdenko z powiatami kolo rzek Drawy i IDY, Teraz zaŚ k siążę 

Pomorski na SzczeciuiH, lIiegdyi; wierny Polsce hołdownik, na

padl na POIllerauią ka;zllbskll. c/.yli gdl\l):;ką i cz~sć jej opa-
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nował. Zdobycz tę Łokietek mu przyzn~ł. Wielkopolanie l>o

Ifśnie to 7.darzenie przyięli. Wezwali na króln W rodawa. cze

~kieg(l, który zdawna różne warowne II" Polsce mip.i~ca o~adzooe 

trzyma/. PrÓżne były .r_okietka prosby, odpndło od nipgo na

gie ~efC\~ narodu. Opuścil tedy kraj .iako lutnez. fVo,claw kv

rOlIowal ~ię królem polskim. 

Odetchnęla Pol,b po.1 O'trą władzą cudzoziemca. Odzy

skałA. Lublin dOląd prz~1. Hul; trzymany. IV zwią7.kll z Czecha

mi "ą,iadolll ,zanolVnć ~ir ko1znh. piclli~dzllli eze.kirmi 7.n,i

lala si~. Wllclall' howiem grosze czeskie rio Pol -ki "'pl"l\wadził, 

ktore potelll IV cali)j Polsce fl lIlianowi,~ie IV 1\ rak(\wie kurs 

otrzymaly, tak dalece, iż IV puhlicznych kl)ntl"l\kl~ch nie inszej 

tylko nn grone prng~kie i kopy rachowano. ParlOwaw,zy IV Pol

~ce lat 6. w Prndze się pożegna I z tvm światPIlI j tllm jp-t 

pochowany. 

A \, tClII Władysław łokietek przez trzy IlIta po ró~oych 

po~tronllych krajach tulając sii: powraca do Pol~ki i I.wolna 

.ią odzpkuje. Przeciwnie jakich doznal losy, stuly sie dla niego 

wielką nauką, że z wiekiem, przy wzra~tąjących dla królestw/\. 

nieber.piec1.eI'lstwach. przybywalo IllU chęci i sił do oupi"rallia 

nie,zczę~ć kraj upadk;elll zagrażających. J.eg\\ przykład refle

ktowalostatecznie mniej baczny na niebezpieczne położenie 

naród. Stopniami, edukacyą narodową ll.-po"obiony podno,ił 

"vego ducha i ~iły swoje, nabywał w trudnelll połoiwnill mocy, 

jakiej od tak dawna w lep,-zYlll stanie zn.jdować IV sobic nip 

mógł. 

\Y trudnym zllajdolVa.l się stanie, ponieważ co tylko kra-

jowi zagrażało to się naHożylo i zdawalo się wielkim krokiem 

zbliżIH:, 'J>tatllia Poł"ki i ralćj Pobki l"uiuII. Nicwiernosć i 

zdrarla Szwenców, wysokie IV PomiHanii urzęrly posiadających, 

wydała. tę krainę 11" wdzierstw(J Niemców. \\" ezwani od nich 
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margrabIOwie brandpbllri!~cy czynili zalllil .·hy na cale KR'zuby 

i Gdań~k. Aby ich "klltpczoiej Odl'pI'Zel:, wpzwani za pr7.y

zwnleniemL .. kietka w pomoc do Gdal\,ka Krzyżacy. 1'0 nie

jakim eza,i" zdradą opanowali c"łki"In Inia~to. i "rrz:· ,i~gly 

na krew pul , ką ród niemiecki z dwu ,tron nopalU na POlllorzr. 

K,illż", ,.zCZl'Cil\ ... ki z !{rzyżakami rozerwali go między l'obą od

graniczając ,ii; Slup.kiem. Tak llajl'iękniei~7.a prowincya od 

Pul~ki odpada. W tymże cZ<lsip Krzyżacy rMnemi drogami, 

wyluozili od małych hiążąt kujaw,kich ziemię michalowską. 

Zabór Pomorza przyznał KrzyżakoIlI król cz""ki jako królem 

pol,kim będący, pl'zyznali mal'!!ra bio\\'ie bl'alldpbur~scy znacZIle 

od Krzyżaków ;':lIllll1ly przyjąw,zy; przy7.n~1 i1l1 go lIao~tatpk 

i cp'arz. Łokietpk spodziewał się, że układami wyj "dna zwro

c~ni~ grabieży. ud ;tI się (l:l17) do Jilna XXII papieża żaląc 

~i~ 11>1 1\ rz\'ż"ków (l rrł.ywła,zr.zenie POlllor/,il. OjciC'c Ś pl'zy

ka?uj e im pOll'a~ą ",yoją, al·y ziemię pOlllol',;ką powróciłi, opie

lnją .,i\, oni, zkąd powlHl dalszych kiMIIi i wojen wynika. 

Uszczuplona i "pusto-wła tylą kir"" Pllł~ka JlIi"la się zma

gi\(~ nierówllclIli siły '!. Ni~llJcallli w zakonie krzyżackim pot~

żnclIli. Jli,'li Krzyżacy IV ~lI'ej po,indlo<l:i od JJrawy i Słupca 

Pomorze aż do Wisi)', e"łe Prusy, Kawalerowie mieczfl"i KIII'

landyą i wip'br,ą Cł.ęf;(; Inflant; na morzu panowanie i c h roz

ciągało i~h wply'" do wysep i handlu ktiHY hogacil i I'0daw"ł 

lirodki uo ezynienia zaciągów; wdzierllli ~ię oni do Żmudzi. 

krajn bałwochwalczej Litwy, i to dodawalo illl mocy. ho pod 

powrelll tych krzyżowych wypraw na bałwochwalców, ściągał 

'i\' Zew''1.'ld lud nic'lIliecki pod ich znaki; ponIag~łi im do t~go 

IIlargrahiowi" bralld<.'lJlIrg>cy. i król czeski za\\'~:/:(' ,.i,: za pol

skiego uZllający. 

\V t;tkim potężnym ,tanie ni~przyj aeiół. lIil'podobna by/o 

Lokietkowi ~kutecznil' ,ię za s taWIĆ. Jpszczc wielka CZvść lilie

SZkHllców nie byla mu życzłiwLI. Wi..Jkopolanip wezwali za 
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pan'l Henryka hiążęeia. sldą,kiega na Glogowie, a _ po jego 

slllierci (1309) chociaż uznali Łoki"t.,,"., ,tolice były uie,po

kojne. Mie'~czallic pozllaó,cy z niemieckiego rodu wzywali 

Z/Jowu Szlązaków. Podobnie (ł31 t) i Krakowianie do któ

rych się przylącr.yl bi_kup krakow.,ki Muskata. Łokietek byl 

przymuszony pnzY"kiw:l6 serca, karać winowajców. Podoosząc 

dawne polskie znaczenie, odnowił -Lokiet"k kOl'onacyą roku 

1319, 20 stycznia w Krakowie od arcybiskupa gllieżDieuskiego 

koronuwany; ,~ ten akt uruc1.ysty nowych strat uabawił i gra

uice królestwa US7.Cluptal. .J liŻ niedopier\) z przykrościll po 

krewni k,illż~ta spoglądali Da wzrust Ilwnarchy polskiego; ten 

akt do re"zty ich od Diego od.,tręczał, tltk że wtedy, gdy wzma

gal,) się w narodzie uczucie jedności i wiernosci, wtedy panu

jący nad nim wyr'ubli ~ię krwi własnej. Szląscy książęta 

roku 1322, 1 ::1::7 wzgardzili Lokietkielll, uwali za pana t~go 

króla połski~g'), kr.óry cze,ką koronę piastuwał. Tym 8pO~O

bem Szląs k ustatecznie od Polski udpadu. Mazowieccy zaś 

książęta IV"l'ólnie z Krzyżakami podnosili na bratni ród zbrojuą 

rękę, uznawali ,ił;' tukże króla cz"skipgo hołdownikallli. Litwa 

Polsce Zf\WHe nicprzyjazna. 

Po zgunie \Vitenesa ua'tąpil li-edymiu, który Ilielylko nie 

umni.'jszył działania Litwy ale ow,'zcm do prawdziwej potęgi 

dopruwadził. Wziął się on do illIlej wcale niż poprzednicy po

łityki. Ile bowiem '-amci wyh!CZOrUl ud reszt!' Europy Litwę 

utrzymywałi, tyle Gedymin usilował ją w europejskie to j,~ ,t 

ch rzei;ciat'lskie dzial anie uwikłać. ażeby się wspólnctl) i sl

łallli utrzymywał. Litwa jego ,taraniem , chol: zawsze bal

wochwalcza polożona . pomiędzy greckiIII i łacióskim obrzą

dkiem do żadll('go w;:z~tu nie miała, dla chrześciallstwa przy 

cltylua. Duzwalał Gedyu,in Frauciszkaoolll i Dominikanom 

opowiadać naukę Chrystusa, stawiał illl ko~cioły w WillIi!!' 
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IV Nowogrodzie, i ch~tnie pozwalal til.lllil.ii ._",ojej ochrzcić ,ir 

na Ru,;inów. Rll~ podowcza~ rO~lllaitą łupieżą zubożona, da

wną jedno!:(; ,woję do ostatka zniszczoną została, że wirlka 

ilo~ć kniaziów tr~yllla.iąc się swoich włości dziedzicznych z bo

jarami ~ię porównała i chętnie z panujących liR obywatl'lów 

przc8z!a. Wielcy kniaziowie Illo,k iewscy (ponieważ ~to!ica z Wlo

dzimirz;, Klazmell,kiego prz~niesio[)ą została do Moskwy) wo

leli bezpośrpdnio /lad krajami i miadarni władać, aniżeli za po

średnictwem k'il\Ż1\l. Dla tego na,tawali na twerskie księstw(), 

a7.~by Twer jego książąt. pozbawić, dla tego woleli nie mieć 

hiqżąt namiestników \\" Nowogrodzio wielkinl. Zaprzestawali 

ich llIiHIIOWac, II tych gdy nie było, ,\Vobody miasta ni,'raz 

oburzały wladzę Jllonar,zą. Ztąd częste zatargi. W familji 

za!; J{lIryka. coraz IIllliej 1))'10 wy;;tępująr.ych w obronir praw. 

Występowali z tÓIJl rye~rzr lit.p,wscy. 

Gerlymin do życzeń praw i )JorZ1\dków ruskich :taHosowal 

"y"temat feudalny, ja ki w rozmaitym spo,:obie z"prolvadzili 

byli Nielllcy w l nAantilch i K lIrlandyi, Lecz tell systemat Opilrl 

lIa osobi,tcm związaniu klliaziów i rycerstwa lit('w ~ kiego a w cz~

sci ruskirgo. Min,t" były pod piecz1\ t.ego porządku. Tym 

~pOSObflll Gedylllill nie ~alllym orrżem, ale równie traktatami 

państwo lit.rw,ki e IWOI"zyl. Zdobyl 011 I'i{lsk; a przpz związki 

Illal!:ell,ki,' z ru,kicmi hiązęty jego liczna familja odziedziczała 

ksi\,,,twa ru,:k ie : witepskie, wolYllsk ie; wiełu ruskich kniaziów 

jako połocki, llIillski, kijowski lIzna]o go za swego wielkiego 

kniazia. Mia .-to Psków i Nowogród wielki podobnie za takiego 

go Ulało. Szanował przy tem Godymili prawa kościelne i od

wolywaJ1i~ ~ię do llH'tl'oplllity, który ~"'I\ stolicę (1325) prze

niósł rio l\<ln.<k",y; '" traktntuclo .-ZilJlOwa! prawa wipłkipgu ksilj

żęcia rno~ki(' wski~go. Stawa I sit tedy Gedymill panem ru~kich 

ziem: rozdawał je książętom lut> rycer,;twtJ, a ci pozyskane 

kraj e niższym ,:ohir, za co byl ()~()biśei!' 7.~ciąglliony obowią-
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opiat oraz 1I1('~ło';ci tak dH.lekiej, Żl' lIlałżPIJ.-t.Wił. 

bez wiedzy \Vielki,:~o k,iąż~cia zawier"ne być ni" lIlogły. Sa

lila t.ylko Żrnud';; IV "vI,im ,tarodawllylll charaku'rzc, pozo,tał n. 

Są,iednia jćj Litwa tak szeroko Ilad Rusią panująca kunie

czni" w cz~i;ci doznnl'L lIloclliejsz{'~o wpływu I:l.Il,i i wielu od

mian. Tak był Ged)'lIlin wielkim biążęcielll czyli krołem Li

twin{\w i Ru,inow, a biskup Rygi uznal go za ,uzerena i was

~ał"rn litcw"killl zo;tal. 

Przebywał GedYl\lin IV "·i/llie, a 7. tej okolicy ,,,,ojlij 

pi;;al r. J:l23, 2G maja do papieża Jana XXlI ".<lI'iadczR~l.lc 

~i.., ze ~zczerą U clIO l<l przyjęcia chrzesci/lllsl.wa, hyll:: powsciil

gnąl Ni,'mców i Krzy~." kÓw. Zjechali 1324 legaci do R~gi 

traktowal; i byli (llwClli dzikich i bezbożnych postępków, ja

kich się 7.ahnnicy mieczowi dopuszczali. Już traktaty ,ta

nęły gdy GedYlllin do żywegll tknięty przest'.'ll'tll'al\li Nielll

ców, :lerwal be;mżyteczne z dwurelll rzymskiIII związki, ~zukał 

iunych. Spruw>luzal chrześcjar'l.'twa opowiadaczy Franciszka

nów, których podchwytywali kawnlt'rowic lIIiPCZLlWi i mordo

wali. Sprowadzał rZPllli,.,~llIików i ludzi praeowitych, i dawał 

go':'cinlJ Ni"lIICOIll i PolakonI. Traktował I, hall:leatycki'~lUi 

Inillxlawi i z Poh-ką, a wojował z Krzyżaki i llIi.,czowYllli, bo 

ich pol"dzl' dzielllosć, icl1 niecnocin uczciwość Uedyminowi 

i -Lokil'tkowi zostawić wypadalo. l'\ic na zhrojll)"ch nlniehach 

I1njwyższy rozkn pHpiezl..i IIi,· wymógl, nic po wi,'lekro.: w~"':ld 

łoskotu przygłuszonych dzwonów i gasnącego świat/a miotane.· 

klątwy: "bo oni, piHd l.okietek, wolni od w~tydn i cnoty, nie 

truswzą ,i~ oni ° czei;ć ludzką, aui o bojal.rl bożą." 

Współuy nieprzyjaciel, wzajemne widoki i skłOr1nuse o~u

hista, zulr:i.yly L(Jkietka do G edymina. Chociaż LitWfł dotąd 

była llieprzyja7.lla Polsc(', pokrewllili się jednak luazowiect:y 

książęta i niektóre familje polskie z Litwą. Podobnie Zawie

rając s11siedni monarchowie zaczepny i odporny ł.raktat spo-
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krewnili ~ię związkiem małżeńskim d7.ieci swoich (roku 132G). 

Alina Aldona córka Gedymill8 poślubioną była Kazi!l)irzowi 

'ynowi Łokietka. Z nią wrócilo do Polski 24,000 jellcólI' ró

żnemi czasy, w napasciach Litwy, z Pol"ki wyprowadzonych''). 

Frzyszlo tedy do row"zech[j~j woju)'. Krzyżacy i Krzy

ł.ownicy, Mazow.'ze, Brandenhurcy i Cze.-i z jrdnej strony 

walczyli, z drugiej Pobka i Litwa, ezyli Gedymin i J.okietek. 

Wspólna ~przylllierZ(' I'lc6w "'yprn.wa (roku 1:326) ;;ri\dze ZlIl

Rzczyła Marchiją brandenburgską. Wzajemne zniszczenia do

pelnione. Natężone zo,tały usilności niemieckie 1329, 1330. 

Jan król czeski prz)'ciIH!nął w pomoc. Było spalone Wilno, 

Opanowany Dobrzyn i część 1\ uj<l.w. Ryga od kawalerów mie- ' 

czowych zdobyta. 

\\' lem obra:i.ony był w Widliiej Pol sce Wincenty z Sza

motuł, ł.e był 7. general.twa, czyli generalnego :;tarostwa ru

gowany. Wzywa Krzyżaki (I'. 1331) i wiedzie ich w gamo 

~erce Polski. Ostatnie resztki tego królestwa już niesłycha

nie u~zczerbiollego zna.ią się być przez zdradę jednego oby

Watpla w r~ce Nielllców wydanp Bronili się krajnwcy. W otwar

tem polu zwar! si" >Iary król w krwawym pod Płowcami boju 

i zwyci~zcą zastal. Dwadzil':5cia tysięcy niemcaw pol~glo. 

SzamotuIski żaloscią zdjęty. do zwyci~~t wa dopomógł. Lecz 

nie przeżył przebaclując€i!0 króla, grozą na widok zdrajcy 

przejęta szlachta wielkopofska Win "entego z Szamotuł roz,ie

kala. Ocalona była tem zdarzeniem Pol,ka, lecz wielkie Niem

ców re.ursa klę"kc ich nie tak znaczną czyniły, a warownie 

dobrze uzbrojone, za.loniły ich od zwyci~zcy. Przeciwnie 

110) Z okolk1.no~ei l.a~lubiu syna 'l Anną. post3.no~·ił był Łoki ~ ek or
der orła bi :.łego r. 1325 , ktt\ry jednak ~ czasom w znniedhnnie poszedł, 

dopiero od A tlgusta 11 w Tykecinir. r. 107& odnowiony został. Za Łokie
tk a, znamiona " (in~ignin.) i korony krr.Jewskio 7. Gniezna przeniesione są 
rIo K.ra.kowól i 1:110Że miej~ce odtq.rł nu kor!lDn(~yą król{)w w~znnr.zono. 
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otwarta Polska uie zdołała uać odporu nowym zwyciężonych 

przed"i~wzi~eiolll. l\rzyżacy zagarnęli całe Kujawy. Wszakże 

przekonywał Rię ł"okietek, że w upartym tylko boju, tyle strat 

odzyskać zdaja. 1)0 niego gotując się, gdy go smien( wnet 

(I'. 13:n) 7.a,kocz~'ia. / lIsilnie syn owi swemu Kazimirzowi za

leci/, ażeby w,zelkich zafob/lw na odzyskanie tych krajów 

111.)'1. Lecz Kazimirz pokoju szukał. 

Ged ymiu Lokietkił ~pl'zymierzeni!'c, dłużej z )( rzyża kami 

s ię ubijał. Rozlegle s t.ala si ę pallowanie jego. Przed zgonem 

(po r. J 3:-16) zapewnił sobie panowauie nad KijoweIII i uwol

nil go od nawiedzili baskakow lIJogolskich. BijąC się z lu

dźmi Europy cale.j , którzy pod znaki l;r2y;;.a zbiegali się w Pru

siech i na "I'ojej ziemi pod Wieloną (kolo U40) z ognistfj 

,trzelby zastrzelony zo;;tal. 

\Vladyslaw ł~okietek. w długiem panowaniu ,wojem spo

tkał się z wieją trudnosci. ~ie umiał użyć "hczęścia. Dla 

niedoJi zdawał się zrodzony. Wtedy calą moc swoję rozwijał. 

Nie miala Polska żadnego kr61H, hóryby tyle nartu duszy 

po~iadal. J)ozna/ on niewiernośei pokrewu)'ch biążąt, zdrad 

możnych i panow i mieszczan, malej życzliwosci osadników 

miejskich, niekiedy zwątpienia i niemocy mieszkalIców. W~za

be wielki umysł jego nie zrażał. się przeciwnościallli. Pozo

stającą resztkę uzdrowić pragną!, i w uiej nowe siły wynaleźć 

i rozwinąć. J ego staraniem zawsty'dzona niewierna arystokra

kracya, miasta przpkon311€ że są w Polsce, z łaski królóW 

polskich exy,;tują uznały się być ł'o"'''if. W mieszk:u\ców 

pozostałej resztki królc:;twa, wlany duch życia. a rio broni 

,prawy publicznej wyzwany cały stan szlachecki (nobiles et 

milites). Niezmordowany w zabiegach >;woich l~okietek, Ol'

prawiał por~ądki. sprawiedliwość, ogłaszał ustawy. Wśród 

twardych wojen patrząc na Zllacwą częsć ~pojon fgo po tylo

czasowem rozf,rwaniu pal\stwa, na Wielk opolan)' i Małopolan)' 
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wezwał ich na zjazd (na sejm) w 1'. 1 :331 do Chęcin, prała

t6w i haron6w, ażeby im potrzeby kraju wyjaśnił i z nimi je 

opatrzy/. Tym spo~ohem Łokietek pierwszy daje początek 

l.jazdom narodowym i przy~złyill sejmom, piel·w.<zy ocuca w sta 

nie szlacheckim więhzy do powszechnej sprawy parlstwa in

terB!', A ostatnim był ktory doznawaj zdrad i niewieruosei, 

W najtrudniejszym razi" nie rozpacza I. Palnał na czynności 

narodu. a ezterdziestoletnieJII dO$wiadczeniem poduczony, nie 

wątpil, że kl'ólestwu ocalolIe .. Doczekał się tego i uczuł że na

.,tał .. przesilenie, dh tego pragnął boju ażeby prędzej uszczer

bione pallstwo restaurować. Za jego pallowania najcięższe 

straty Polska ponosiła, traciła bowiem nietylko obszerne pro

winey", ale nadto nnjzamożniejsze: co było ~kutkiem jej przy

krego położenia i bezsilnego "tanu. Przez t~ straty zostawił 

ją Lokietek ~ynowi, w resztce. Do tego co kroi posiadał, 

licząc Mazowsze, była IV połowie u~2czuploną z tej rościągło

sei, w jakiej ją niegdyś postawiłi Bolesławowie. Ale zostawi! 

ją w tej resztce "ilniejszą, aniżeli była na. początku jego pa

nowania, i Zll.'tawił tak zagospodarowaną i kwitnącą, że trOll 

po ojen obejmując Kazimirz, od rdZU walazł się krojem IV Eu

ropie 7.naCzilcyrn możnym i bogatYIlI. 

E PO KAm. 

I'OLSKA KWITNĄCA. 

Panowanie Kazimi'l'za Wielkiego, 

W XIV wieku 1 w ktc'Jrym przypadJo Kazimil'za Wiel

kiego panowanie w Polsce, w królestwach wschodnich i pół

nocnych Europy wyobl'ażenie o pań,! wie wiązało się sciśle 

z dział;)oiem "tanów, a l:nianowicie ,tanu rycerskiego czyli 

~złacheckiego. lm lIi'tąpila arystokracya niewieln duchownych 

i Awieckich, i zostawila taI'l~niętą przez siebie władzę kr6łe-
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wską do dalszego jej ol'!aoienia. Trony tracąc od wieków 

panujące familje * ,) stawały siC; ~Iekcyjlle. Ró:i:nym sposobem 

now!' familje pozyskiwały paMtwa i pozyskać spodziewały się. 

Dom andpgawellski oprócz swoich we Francyi posiadłości, do 

dwu koron obojej Sycylii dołączył korollY w~gien;kie, a spo

krewniony z familią Łokietka, począł zamyślać czyliby nie 

mógł Połski odzicri:ee. Dom Luxemburg:;ki prócz -woich hrabstw 

które za Renl!m posiadal, już piastowa! był cesarską koronę 

i oczekiwał powrócenia do niej, .a dziedzicząc koronę czeską 

brał tytuł króla Pol"kipgo, i czę!;(; Polski, to jest Szlą,k po

siada!' Kazilllirz syn Łokietka obejmując ojca wladzę, zna·

lazł ,ię lIliędzy obłudną króla Jana Luxemburgskiego i zain

teref'owaną dworu Audegawcuów przYJahlllą. Wczesnie oni 

między sob,\ ukladali traktaty, do których Kazilllirz przystę

pował. 

Kuzimirz pomimo wolą ojca i ~.yczellie narodu, ~zukał 

pokoju. Tym kOllcem skłania się do tego, że, aieby od Jana 

króla czeskipgo wyjednał zrzecz('oia ~ię przybieranych przez 

niego tytuló\\" króla. polskiego, wyrzeka l'ię Szll\~ka i tych ziem 

polskich, które król czeski posiadał; ażeby zas zy:;kał od 

Krzyżaków pokój i odzyska! ostatnie zabory, to jest Kujawy 

i dobrzYI\ską zieIlli~, wyrzeka się Pomorza. Na tych zasa

dach na zjezdzie w Wyszogrodzie stanęły w 1335 umowy. 

Król czeski chętnie przystąpił. Krzyżacy uie od razu do nich 

Ol Gasly lub ust~pow,dy z panownnia domy Almusilw czyli Arpnda 

w Węgrzech 1301. Przemy,I"",.;w w Czehach 1306 l:Iar,dd. TI'Ii"ragri 
'" Norwegii 1319. Scioldungów od EstritsCllU idących w Danii 1375. Fol
kUllgi S7.Wedl.cy H'H1jący cnłą Sknndynuwią dziedziczyć niebawem 1386 wy

marli. Piastowie z tronu polskiego USL<lpili 1310, Ilil róźnych m;t!jscach 

ustąpili Hurika potomkowie; wygasły domy margrabiów Au~t.ryi, Hra.llden

burgii. 
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~ię ~kłonili, ponieważ Benedykt XlI papież odrzucił te układy >lo) . 

,Zapadly nowe rlelpgatów dwom I'zym~kiego wyroki, ale krzy

ŻRCy I11l1ipli j~ w nie ohl'ócić ; zatem w Kalinu 1343 r. Ka

zimil'7. odnowil 7, nieprzyjaznYIll zakonem ukłildy: Kujawy 

i ziemię ])ubl'z)'l\ską rzeczywiście odzyskał, reszty się wyrzekł. 

Było to pr7.eciw woli Łokietklt. I w tym kroku poniżającym 

króle5two znalazł Kazimirz w narodzie opór. Albowieul prze

.iął ~ię duchellI J~okietka naród i wtem wnystkiem w C7.em 

Kazimirz IV ślady ojca wkroczyl, znajdowal powolność i wspólne 

stanów zabiegi, w tym razie doswiadczył wyraźnego oporu. 

Wzdrygały się te układy przyjmować i podpisywać, zarówno 

miasta, szlachta i duchowni . Cząstk0we l.abiegi przynagliły 

do podpisu niektóre miasta, przyci~nęły do podpisu niektó

rych ze szlachty j duchowni jedynie obecność swoję zapisali. 

Wyjedna.1 tą drogą Kazimirz pokój. Po niejakim cza

sie potellI te struty niceo powetował. Gdy bowiem nieszcze

roscią Luxelllburgów obru8zony, ruszy I w obronie stale jeszcze 

wi~roego ~wej krwi k,iążęcia szJąskiego na Świdnicy: Jan 

król cze~ki spieszył pod K raków, lecz przyjął traktaty 1345 

mocą których świdnicki książę skłoniony zostal podzielić los 

całego Szlą~kll, to jest uznać za pana króla peskiego j za to 

powrócilo do Polski z k~iążętami swymi Mazowsze i odzy

Skallll swieio zi~ll1ia w,;chowska, których się kIól czeski zrzekł 

Ponie~ionc ~lraty wynagradzało też rozszerzenie się gra-

*) Przez to odpndnienic Pomorza od Polski i dwór rzymski szkodował, 
Od początku ja.k chr1.cś cja.ilsLw" do Polski wprowadzone 7.ost&ło Z'9."ycza·. 

jem swieżo pochr:r.conych podówczas n,:t.Todów, nil utrzYDla.uio lampy w ko
'ci .. le Ś. Piotra w l~7.l'mic, był od glowy opl"neR.ny grosz, co Swiętopie
t.rzem 7.\'\.'n,IlO. Z odmian,~ pieniędzy d"llintl. tu cor.l~ mniejszą się stawata, 

nIe ją pClIska dOlliyć wieT1lifl jes7.cze wypbcała., kiedy odpadajnce prowincye 
od niej d05t"j:~C się pod inne panowa.nie, ".tuw:1-ły się vd tej opiaty uwal

niBne. Ostatnie ślady wypłac.,nic Swiętopietr7.", ub7.uj'l ąię 7.. Zygmunta 
A ugustn. po C7,em zwyczaj ten ustaje. 
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IIIC knlk,lwa I\' ,trony ruskie. Clli8J'l był 1340 UUlblllw 

z k , i;\~. 'lt iIlaznwi('ckich ruski k,i1IŻ" od Rusinów otruty. Ka·· 

zilllirl. '1. ,>,11 na Rus i z lat\\'o~cią z".iąl 1I0liez i p(lbli,kie Illia

,ta, i c1dą Rui; cl.t'rwoną nil 'po~,)b k~ię,tw czyli województw 

pobkich urządzać I'0C7.1\1. Tu tak znamieuitf(lo kraju obj~cie 

wr;i;\gn\·lo Pol,k~ w postronne wojn)'. Granice k,:i~slWa. h:1li

('ki('lro ('ozsciągał)' si~ a~. ku \Ij~cill Dnil'stru. Tymczasem od 

niejakil'go cz/t,U wolos ki czy mołdawski łud z ZIl Dunaju roz' 

ci/\gal ~i~ coraz więcej II' pól noc po krajinach pra.wie bezlu

dnych i osady swe rozciąglląl aż do brzegów Dllie,t.ru po zie

,niach Ilalickiego ksi~stwa. Lud ten wołoski począł mieć 

"wich woj~\\'odów. W ojpwodowie powinni byli podlegać wla

hcidclowi ziem halididl 1(I'(\loII'i poh-kiemu. Krzywda wy

g" 'IIll'gO od hrata wojewody stala ~il' powodem wojennej na 

WollJ,<zezywę wyprawy, Ziem.<kie i różnych paliów (kolllc

:;ów, hrabi'lw) ch"rągwil', wyru,;zyly w pole, wielką 1359 klę

,k.., poniosly. Odt11d ta daninę placąca pruwincja czyli to \\'0-

je\;·Ództwo nieraz do prulania krwi je,t powodem, uie jednę 

sprawiło kl~,;k~, ale lri niemz zasłoną' granic stawalu się. 

W jinnej stronie 'I. powodu zHjęcia Rusi czerwolH~j zachodził 

Kazilllirl. w wojnę Z Olgierdem, pOlliewa~. W lodli/hirz, Luck, 

Chellll, Belz, Krzemieniec i Podole pvwinuu du księstwa ha

li cki,'go 1I11leżl~ć. 

JawIluta po zgonip GpdYlIli"" b)'1 niejako wielkim ksią

ż , ci e lll. Lecl puwali ,i", bli~.ej Illi~dzy Robą ,.I'I.ielniejsi od jin

"ych brilci'l Olgierd z Kiej"tutclll. Obawiali ,iii, aby obszerne 

G"tlYlIlina I'albtll'o nie rozerwal" ,ię llIi~(hy lennych ksi ilŻąl, 

zat(;1II l'I!gowali ./awnutl) z wielki ego bię.twa. Olgierd wiel

kim k,i i\~ ęc i ('1lI został. 

Olgi erd kaz"l sil' , Iucha(; wszystkim nll·kim i litewskiIII 

k"ii\ż\,lolll. OlJ,z(' l'Ile jego by lo p;lI\~t,\\'o, od Illorla Raltyckiego 

<.lu IIIOrZ1l. Czarnl'go roztWOrZUlIl'. Walczy" rIIu"ial Olgierd 
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kolo Pskowa i Moskwy. z Krz:"~8kallli. Polską Tatarumi. 

Długie jego panowani!' było wo.i~r1De. !\'!ocną dłonią trzymał 

on w, .. zystkie księstwa, a nie było dla nipgo nil'przyjac ie lłl, 

które~oby ,i\' lękal, jak nie bylo 7.wycięstw, którphy go na

syci ć mogly i do zaniedbania się przywiest:, Dzil'lny w poln, 

nie wzdrygał ,-ię uwodzić i podstępnie podchodzie; rZ\'sciPj jP

dnak nagłosć, działania i zręczne utajenie zamysłu jego przed

sięwzięciom towarzyszyły. Pogrozi l on Pskowowi i Nowol!ro

dowi wielkielllu 1346 1349 i miał je sobie powolne. P(lbity 

w Prusiech na równinach Onkaim 1346 i nad _trawą hli ~ ko 

Labia u 1347 nie przestał by(~ rówuie !'tra~znym K nyża kom 

Zawierał pokój z wielkim kniaziem mo~kiewskilll 1350 i z K rzy

iakami 135H, i obiecywał przybyć do cesarza. aby się t,chrz

cił, a to dla tego, że go jiuue Z Pol,ką i Tatara mi wOjDy 

rozrywały. 

Rus w te czasy była dziwrwm llH'carsl,w pobojowiskiem. 

Tatarzy, Lit~a i Pol<ka o nią się ubijl'lli. Kazimirz wielki 

zdobywał 1349 Chełm, Wlodzimirz,Łllck. Odbierał je 1350 

Olgierd. \Vzll.i~mne wyprawy i łupieże onnawiane. Kazimirz 

1366 odnawiając przedsi\;wzięcia wyjednał pokój: od:<tąpil Li

twie Podla~ia zabużańskiego. ~ałll ~poklJjnie po~iadl\l Ruś i Wo

łyl\ po rzekę Turżą, zaś Łuck, i Włodzimirz jako wła~ność 

Polski powierzył IV ł e nnoSc Lubartowi. \V7.gląd na pokre

wiel\sŁwa ułatwil te układy, do ktorych tplll chętniej Olgierd 

przyst~pował, że liczne dalekie wyprawy przedsiębrać lDusiał. 

Kapczacka horda (z Usbeka śmiercią 1:341) poc7.~łll ,ię 

dOlllowPJlIi klótniami oslabiać i na lliniejsze hordy rozrywać. 

Od niej oderwali ,ię Przekopcy, ktorzy II Przekopu w K ry

mip i na stepach czarnomorskich o,iedli. Litwa sunąc za

bory ~w(\j e po Ru,d, IlIuiilla uchylać hordy klIpczackiej roz

kazy bez upląll'lniu ~i t w wnjnę, Za Olgierda nie Ifbjąc 

'iI,· wojny, >zla 7. wielkinl hiąż~ciem Rwojim szukać w odlu-
~Ił" 
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dnych ~ trpocb siedlisk lallll',kich. Zwyci\:zka I\' 1363 odwie

dzila KrylU i l.lupiła skarby pólwy~pu . Od czasu tej wyprawy 

Pr7.~kopey Ltwie )loulrg:'.ill, pod jej ()pipk<,' zo,t~.ią i hanów 

przekopskich stanowią. 

Za warlsz)' Olgierd pokój z Kazimirzem wielkim przed

.,iv\\'ziąl ponawiane wyprawy IV interesie ksiąięcilł. twerskiego. 

Prześladował wiełki książę moskiewski DymiŁI' dOllski twer

skiego książęcia z famiłią litewskich ~pokrcwnionego. Książę 

hU'r,l, i ~7.Ilkal opil'ki Olgierda, który nie dopiero granice ~woje 

u Możaj, kn zatknął. Potrzykroć pod Moskwę (I'. 1368, 1370 

J 372) ci:u~nął Olgierd i ~tolic~ '31l1ę ognał i łupieży dopełniał. 

Przy n O l'oll'~ku zawarty pokój z Dymit.rem, obejmował ksią

żąt twerskiego, bmll<kiego i riazaliskiego. Zapewnił niepod

lpgłośt( twarskiegu Ił. przyrzeki nieprze,zkadzac wykonlInia roz

kazóll' jakirhy wielki ksiąi.ę lIloskiewi'ki 7. hordy otrzymaJ. 

Lecz przy u"labil,niu hord)' kapczacki~j, smiebi byli Rusini, 

przi'z ,ię gotowi czola Tatarom stawie:. ",' latach bli

skich Olgi~nhl\v l'gu zgonu przy.'zło nawet. do wałnej z Ta

taral1li rozprawy. Litwa me mały IV lem udzial miała . 

Roku 1380 na pol~ch klllikowsldch w srodek rzeczki Niepra· 

wdy niNJ:.I~ko Donu pod dowódzŁwem Dymitr;· dońskiego ksią

żęta ru ~cy i litewscy zwyciężyli Malll8ja, przez co Rus ode

tchnrla nadzieję, l.e się zbliża cz"" wyzwolenia z pod Mogo-

1CIW, i odtąd już lVitcej tatnrskie lupieże niż jaki ciągły ich 

IIci,:k przykrym "ię st.awał. 

Tylllczaselll odnawiały si" i uienstawaly wojny z Krzy

żakami. Z pod Moskwy biegł Ołgierd do Prus dzielność 01'a

tH:,I,ą w"pit'ral. Tu był udział Kiejstuta. \Vylany dla brata 

zahHrtowal IV hoju wyniosle czoło . \Yrzała je~o dUSZlt wsr6d 

niebi'zpiecz(,,\,tw i odwrotnych ł" .-ów. \Vojll)' z J\.rzyi:akaJlli 

"rze.-t:\ll'ltły bYl: wyplldkiclIl f'lnatywIlI, /I. 1.ll.tem przestawały 

być tllk uzikie jak uawlli~j. Były owocem ent.uzjllzlllu rycer-



KAZIMIRZ WIELI,!. OL(ilBIW. 133 

skiego, który wiódl tłumne szeregi, sam żelazulll warowny ś"i

nuł się samowtór, zallędzal na awantury. Szanowaue jest na

czelne wojowników życie. Wykup i wymiana lub awanturoi

cze przypadki wyzwalały Litwinów i Niemców. Kiejstut by

wał jeńcem 1360 ze czcią traktolvany. Nie mógl on potężnie 

bronionego (IV 1362) Kowua uratować. J ego syn szczęśliwiej 

Grodno (136:~) ocalił. Z obu stron w IllIstępllych latach (1364, 

1369) budowano i rujnowauo warowne miejsca. W lata jui 

podżyli Olgierd i Kipjstut z :;)'nallii :;w)'lIli Jagiełłem i Wito

wdem lVyprowadzili (w 1370) 70,000 Litwy, Żmudzi, Ru,i 

i TatarólV pod twierdzę Rudau: IV udnawianej po trzykroć bi

twie pobici byli, ale Dajdzi~lnipjsi Niemcy zwyci~ztwo odllo

,zący Ilolegli. Zwyci ężeni owszem wogli goscic w Prusiech. 

Udało :;ię Niemcom (w r. 1378) pomknąć pod Wilno. Olgierd 

poczyna traktować, sprawia llc~ty a gotuje pllds(,p"c napasci. 

Otoczeni Niemcy dostali Ilozwolenie do domu powrócić. Nie 

ustawała wojna a gdy braklo Niemcom dobrej r"dy, po zgo

nie Olgierda , Jagiello pucząl cząstkowe zawierać pokoje. Ogierl 

wojenny zaczął byc słabszy i wcale inny przybierac churaklel' 

który nust\,pnie rozrywaj i trapil Litwę za Jagiełły. 

Królestwo, które Kazilllirz objąl, zlożone było z czqstek. 

Wielkopolska, Małopo!';ka, Sieradzkie, Lęczyckie, Kujawy, 

Mazowsze, Ruś, lIIiały swe prawa i porz1luki. Utrzymywali 

je i naprawiać IV prowincjach pojedyńczych i spajać w jedno 

królestwa działauie, było usilnością WładyslawaŁokietka, 

a Kazilllirz wielki ~zczę!;lilVie w ślady ojca wstępował. Król 

gospodąrny umiał dochodów używać i być bogatym. Murował 

twierdze, zamki i miasta. Cokolwiek miasteczek porządniej

szych, kosciołów piękniejszych, forteczek i zamków bylo i jest 

IV Polsce, wHystko to królowi temu przypisać należy. Jego 

staraniem polska zakwitała, rósł przemysł i handel od miast 

hanzeatyckich poszukiwany. Zamożność kraju pokazywała się 
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przy okolicznosci zaslubienia Elżbiety córki książęcia pomor

skiegu, Kazimirza wnuczki, li Karolem IV luxemb1)rczykiem 

ce,arZ€Ill. Prócz cesarza znajdowali si .. w Krakowie węgierski, 

dunski, cypryjski królowie i wiele innych książąt i udzielnych 

panów. Dla nich Wierzynek, obywatel mia~ta Krakowa spra·· 

wił ucztę, ofiarował podarunki i okazywał jakie dostatki po

,iada. W kraju spokojnosć, wytępione zbrojne bandyty, po

wsciągnione zajazdy. Ożywiane światlo i nauki, a tyIll koń

cem uniwersytet krakowsk i zakładany J 364 na sposob pary

zkiego urządzany. Poprawiana spra wiedliwość i sądownictwo. 

Dwojakie bylo w księstwach czyli województwach krole

~twa polski~go prawo: jedno cudzoziem.'kie niemieckiem, sa

~kiem, magdeburskiem zwane; jinne IIrlljowe polskie. Trzy 

zaś byly stany: r. odwiecznego krolestwa skladu, stan rolni

czy czyli kmiecy i ~tan rycerski czyli szlachecki; z powodu 

podnoszenia sir miast i rt\żnych o~ad przez różne wyłączenia 

po włosciach miastach, a mianowicie po miastach, powstał 

inny ~tan, ktory w mia!'tach możny, !l1i~jskim się nazywał. 

Prawo niemieckie było dla stanu miejskiego lub okolic tern 

nadanych. Prawo· polskie było prawem szlachty i kmieci. 

Prawo koś~ielnc czyli kanoniczne, było zarowno wszystkie 

stany jakc, chrzescjan obowięznjące. Stan zaś duchowny, który 

tym prawellI kierował, był ,tanem utrzymującym się przez przy

bieranie pojedYI\czych z każdego z wymienionych trzech sta

nów o~ób. 

Zwoływał te stany Lokietek elf) Ch9cin 1331, a podo

bnie zwoływał .je nR zjald)' prowincyonallle i powszechne Ka

zimirz wielki. Przeto, chociaż w podobiellstwie swojem poro1.

róźniane były cząst.ki królestwa, wziął je król wjednosl:. 

Kiedy rzecz o mia$tach ustanowioną być miała, zwolal w roku 

l :~6;) stany duchowny i swil'c ki szlachecki i miejski, którA 

JJll.yjęly u.:hwalę ,;ądoIVoictwo miejskie urządzające. Odtąd już 
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praWPlll teutoóskiem wyrokująee 'ądy nic udllo,ily ,iI; do Hali 

lub Magdebur{!li, alp sprawy w kmju kończyły. Wójt (advo · 

calus) albo soltys (,cultetus) z ławnikami (~cabilli) sądzili 

najwięcej 'pra wy kryminalne; ],lJ)"lIIistrz (magister civUJIl, pro

conwl) z radnymi (consules) o cywilnych decydowali. Wyż,za 

appelacya byla do sądów prowincjunaluych "łafmie dla l\lalej 

Polski \\' Krakowie ustanowionych, a pud0blle uyly dla Wielku

Pol,ki w Poznaniu, dla liui'i WP L\\owie, d"kąd tÓ. Illllgde

burya zaprowadzuną ( };:lEJo) by la. 0, I" tnin indu IIcya byl .. 

przy królu. Staraniem też Kazilllirz:l prawu lllagdebuL-kip 

czyli saskie w jedllę. księg~ zebralle zoslalu. *) 

*) We Lwowie i na Rusi cz,en-ronej byli \\" zDllcznej liczLie Ormjaoio 

lub AroUlijanio lud przemyślny i handlem hawii!cy .si~, (Id Saracenów a pó

loiej Turków wc wlasucj uciskany i wytępiali)' ujCi'.p.nie. kilkakrotnie po· 

gruniczniejsze wschodnim kra,joll1 mia-"t ll Hu si znluJniał, lec z i tillll oJ Ta

tarów niszczony, pOlllykat się do granic polskich. Kiedy pierwszo o~ady 

orruiauskie z A:lyi przeszły. nio wiemy . Okolo roku l:!OO oanmol.yli hlę 

Da Podolu, Rusi i \\lOł)'DjU. Lew ksiq.i.t; halicld, l'ol.s)'pan)'ch pll róinydl 

miejscach, uo nowo 7.atoż01wri0 1270 przez siebio Lwowa 1~8()~ przywabia.l· 

}\azimirz wielki mający urządzi C pO:.l)'Ska.11'l- H.us czerwouą, i ~to1icę jej 
Lwów do kwitu'lcego przywiCSC.stallll, ~wrócił oko Ull Orllljnullw w tE'm Ulic· 

~ cic .,;amieszlwlycb, zaręl!7.ył im praw;~ i .')~·ol)tldy W(! własnej ojczYl.uio 
przez książ'łt chrz.eści.lńs.kich Ja'1lU ·i 1·heot. ·ia. udzielune. Obdi1rza.iqt~ t egoi. 

czasu miasto niemiccklcrn lllilgdebun:;kic lll pl'c1Welll ~r. 13::'0), Uł.Y\\'ił(; go 

i Orwjauow 1 jcslil,y dH:icli, dopu ,s dł. :\ieoawnie d:-idniejszych u:i.y~ .;;prę_ 

ŻyD do zaludnic.uia Ormjan:llni miasta, gdy WOlllO ~6 H:ligii katolickinj oll 

rZi\dkiem i językiem ormj.allskilll slHawowancj zlIrvc1.ył, a Lw t'l\v za :stolicę 

hiskupowi ich Gnegor1.owi przezual!zyl lI'. ' lJG7); wc.cdy ZilpCWDO kaL .. ~ dra 
ormjańsk:1 }lod tytułcm \Vniebowzi ~CiiL Panny ~'l a ryi erygowanO] 1.05t"l< .. 

W/lici prawa rnagdeburskicgo ) przcwodnicz,~c z woli K'I'l.illlirza w tiądach 
orllljallskich. ile llisma i jtp.ykll ludu tego ni~ . świadomi, zacierali i ponie· 

wierali przopis:uui ustaw ormjańskjch. woląc WS1.YStkll pr:nveJJl l iiC'llIie

ckicm To"-strzyg;lĆ. DOlllagania się ludu usilno skłolJi1y .h.dwigę (r. 1379) 

t10 wydania. przywileju 1.o.stawujq.cego Ormjol1 przy własnych prawach. '1\.1-
st~pni królowie uie omiesl,knli przyrzekać zachownnLl praw rzc\:z ouych. 

Lozyuil to Ludwik (r. 1380). Wlnuyslaw War"euc1.yk (r. l -i·Hl), Ka7.imi" . 

. Jagiellońc zyk (roku 1461). i Ale,auder (roku 150G) i byl pouw,;jlly magi 

strnt wc Lwowie, ormjnński i polski czyli niemiecki. C:lasy ZygmUllto~ 

wskio uajpoUlyśllliuj~z" epokę dl:!. llulu ol'Uliaóskiegn wy~t,L\ .... uj:1 i założono 
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Wedłu~ zwyczajów i praw krajowych sąd,)wlIictw() tlla 

stanów szłachecki~gu i kllliecq!o więcej rozmaite było, byly 

sądy wojewódzkie i kasztelallskie rzeczy policyjuych i przil

stępstw; ,ądy podkoJl1or:;kie (camer. riul"Um) i zieJl1~kie (terrc

stria) IV sprawach cywilnych. 00 dworu (curia) lUR do zja

zdów (colloquia) szły odwolania. Starostów (capitanei) S1ldo

wnictwo takie tei rozprzestrzeniło się. Miejsca i porządek są

dzenia były lak prowincyuualne, jak prowiucyollalllc prawa 

zwyczaj K:;iążęta Illilzowie('cy od cza~lI do cza:;u spisywałi 

przydawali przypadkowie wyjaśniane prawa. Kazilllirz wielki 

zostały lub odnowione koscioły i prouus~wa w Ka.miE:JJ,l.ju 1ludoJskilll, Łu· 

oku, Zalllościu, Horotlcucu. Slliatynic I flrzcianaeh, Stanisławowie. Ty
.mieniu. Zloczowie. Jazlowcu i ł:.yszczu. Zygmunt st"'y, (r. 1510) Or
Illjuu lwowskich oswobodził calkiem. od praw magdebnrskicb, prócz czte

rech artykułów: l) o uobru llicruchome. domy, rolą i' ogrody. 2) gwu1t~· 
w mieście i za miastem im domierza.ne, 3) zabójstwa j zranienia i tudziei. 

o kradzieże, prnwem uicmieckicm rozstn}'gn.nc. Uczuł potrzebc; król ten 
·poprawieuiu.1 oumiany i zbogaceni" wielu artykułów, tudziel. pn~ckladu na 
język łacióski ustaw ormjańskich. l'raca t;l. przez nich si11ll}'ch uokonana 
21\ relacyą podkanclerzego koronnego Piu tra. biskupa- przomy.~lskiego, na 

sejmie piotrkowskim (r. 151 D) prze~ królu 7,a.twiol'd7.0IllL i przypieczętowana, 
podpisem wielu panlJ\v ~wieckich i duchowuych umocniona. została. Na 

odglos swobód i praw ludowi swemu w Polsce zapewnionych. pr~ybyl roku 

15;15 Stefan patrya.rcbil An.IICllji więk.szych do Lwuwa, a złożywszy pa

tryarcha.llll} godnosć i osobiście w Rzymio papieżowi posluszc,'\stwo ollda

w.~zy biskupią. godność we Lwowie piastowa .. l. Z)g:mullt August niotyJko 

uwalnia. Ormjan. (r. Irl4A) od każdych sąd()w prlJcz. królewskich, leL::t. toi 
handel krzewi przez oswobodzenie ou w!')~clkidl myt w L:nlem krlilestwic 
(r. 15(7). Za Zygmunta 111 (r.ltiOI) "a rozkazanie samych SCilrs1-\"ch or

miańskich pr:lwn- ic.h własne ~ ła..cillt>kiego IIH, (lobki język przcłoż~ne 7.0-

stały. we 1~5 artykułach (Capi/ula'; 1-.,warte. Żadna wRżniej,,;, mater)"" 

z prawa. cywilnego. krYllIinalnego nic: jest pT1.epOlTIllianą. OLsz;crniejszc 
znajduji\ li~ przepisy o podd:lIlych ~ługalJ)i l1Ii,LI10W,Ulych, i sposobach ich 

uwalnia.nia., o posa.gach za konieczne uznanych, małżeństwach władzy oj

cowskiej, testaweutacb, spadkach ruwno między synów i C/Irki dzielonych . 

Zabójstwa główszczyzną opłncały siQ, a z resztą w prawach kryminalnych 

ua :Mojźe.!;zowe usta.wy wzglą.d mia.no. Zebrał rzoczOIlC prawu, i przywi. 

leje od rożnych królów Onnjanolll udzielone, Szymon Zimorowicz Ormjilll 

sekrctan Uli1l~tal LWOWll. , i kruJowi \\'ładysJawowi lV cłu z.aLwiel'd:l.cnia 
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zuieml .i" IV tych prowincyach. I,tóre pod jego bezpośreduiem 

panowallil'1Il były. W Piotrkowie zebrala je dla siebie Wiel

kopolska. Zbierała swoje dla siebie Małopolska. Na zj"ździe 

wi~lickilll, gdzie stall duehowny, urz~dnicy, panowie i szłachta 

jJrzyz\\ alii 1". 1347 zjechali się, te ustawy ogłoszone zastal y 

IV jednpj k"i~dze dla Małejpołski , w jinnej dla Wiełkiejpolski 

Pr1l wa te majll wszelki "tan obuwiązywać. Hówne dla szla

chty, jaku i dla kmieci przl'pbanc, Ró wnie prawo zapewniału 

wla"llu~ć woln~lliu kllliel'iowi czyli rólnikowi , jak szlachcie 

równie ich do jeulJychże wyroków i tych samych ,ądów po

lIolywało, Lecz llli~dzy tellli Hal1ami feudalnej niejako na

tury zachodziły z wiązki, które kmieci wiele niższymi od szla

dlLy czynily, Kmiecie trzymali ziemie swokh panów (senio

rów), ztąd naprzód do zipllli przywiązani byłi, choć nie tak 

poual; rvkopisllla ich bibljoteka pu1awsb dotllu prwchowuje. Gdy w czę

~cj niedozór cudzo;domskich pasterz{lw, w cz.c:_~ci llUCisk do kraju nowych 

tegoż lHHUUU ludzi) a mianowicie rozgnicżdiollC w Polsce róinowicrstwo~ 
odrywać pucz.ęły Ormjan ot.! jctłllo.~ci z ko~eiołeIll rzymskim, i zmusiły na· 

wl't li'. 15j()) ścierającego się z rożnowierca.mi Grzegorzn. do wyzucia. się 

\Jeskuptcj gudnosci; llakonicc kilkakroc poiądau.l. od ltz.yrnu unia. z kościo· 
lcm ~ d()~zta w Kamiellcu Puuolskim r. 1666 za. staraniem i pra-cą Mikołil.ja 
Turo''iU wicza pierwszego Ol'1ujanów polskich a.rcybiskupa. lat 55 na tej ka

tedrze z;lsi:uiil,jn,.CCgo. i księdza Pidon paryzkicgo Teatyna z Rzymu od kOll

grl'gacyl de propaganda fide IH1.)'1'ilaIll'gu, który księgi ol'llijollskie z błQdow 

oczyscił. KOllstytucya ł7t:itl za.pewniła dlil arcybiskupa ormjańskiego we 
Lwowie IIi Clll;lj'!l!cgo fuudllSZU najpierwszo grckouniackic opactwo zawako

WilC maj:.~c'O 1l:J. lunuulSl. du lltr"'ymnnia. jego godności. Na sejmie roku 
1700 pO/.woll)llo Ormjanom kupienie dóbr z 200,000 złotych u,a utr;:yrnn,llie 

~;lcryk(l\\' uLr/.,~dku rru.s lego ormj .... ńskicgo. a. razem prz~lliesiollo dany na 

tu papiezki tUlldllS:l; z c Lwowa. Ja KamiClic.tL· Podolskiego. Licznie dzi.~ 
w Ros):} osiedli Ormjauie. otrzymali po1.wolenie zakladnilia .szkól i wysy_ 
bll)ja kilku swego obrządku duchownych Jo Lwowa dla nauki w ormja.ń
~kich s.zkulach, a Iiakonicc T. 1810 nnznaczony na cało imperium bisku

pelO orJllja.Ii kim K.nys:f.toiowicy.: któremu kat-edra \V Mohilewie nad Unie

~lrCII! ze o kanollikami wy~na.czoną i pod władz(J metropolity łacińskiego 

\\' l'zeczach duchownych poduan.! została. (nota Jgll<&cego lJanilowicza, w kilku 
ltlliwcl'sytetach proiessum, ZIIWrłCg:O w ~Joskwie 1840). 
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dalece ażehy nie mieli mir'C: prawn miejsc.> ~wego ';edli,ka. on
mieniać, powtórp w prw~ylll rodzaju o_obil'tpj zalpl.no~ci ku 

~wojim panom zoqawali: choć nic tak dalece ażeby ich pan 

za nich odpowiadać mial; lud n»jwyż,zą władzę ,ądowniczą 

posiadał, wolny lud odpowiadal ,am za siebie, ale wyroki na

gradzające skrzywdzenie nagradzały razem prz(·z jich skrywdze

nie krzywdzonego pana: pan z kllliecit'1lI swojim dzielił się 

opłatami które krzywdzący składali. Za zabójstwo kmiecia 

oplata czyli główszczyzna dzie~i"ć grzywien, w cz~ści szła na 

pana, a w czę~ci na fnmilią zabitego. Kmieć we wszy~tkiem 

był niższy od szlachcica, więcej pfllitycznem życiem zajęt.ego, 

ale wolny z łatwoscią szlachcicem zostawać mógł. Zaszczyty 

szlacheckie jeszcze stopniowanc 'Ił u,;tawą wislicką. Jesli 

kmiecia (kmetho rusticu.) i;mięrc grzywien 10 opiaty wy

magała, zabójstwo nowolnego z kmiecia szlachcica (e "r.ul

teto, e kll1etonc miles) 15, nlachcica świerczalk~ miles skar

tabellu~ zwanego grzywien 30, a Ilajwyż,zego "t.opnia ~zla

chectwa (haro, COl1les, famosus) *) grzywicn 60. Różnica ta 

~topniowego szlachectwa cokolwiek później niknie, w~zy,tko 

się w jeden stan szlachecki formuje, ale przez to ~zlachta mo

cniej się od kmieci odłączać zaczyna. Kmieć jeclnak, przy ~wo

jem zobowiązaniu się ku panom, zawsze wolnym uwa;i.any jest 

i niewolna ręka ziemi nie uprawia. Od wicin wieków exyst-u

jące niewolnictwo (servi) w nstawie wislickicj niczna.tlc, miało 

jeszcze pvój byt, ale w usługach tylko o>obi,tych z;ltrzylllilny 

*} W Węgrzech od Andrzeja lł e.zllsów od 1~18 Co",,, 1.11 "cz)'1 nie

tylko 'uząd •• Ie jest rytułem ,t.nu. Gdy w calej Europie . duco' comites 
przestają być tytulomi Ur7.~rlÓw, stają siC tytułami f:unilji. pcwn Aj ld:\sli\~' 

ludzi. Podobnie i VI ła.cinie w Polsce U7. ywanej, Z.rL Bolc"ławlI wielkiego 
na. oznaczeni o urzędów uzywane tytuły dllces. eomites u!I;t.1pily inllym ter· 

minom: prncfec.ti ł cupittmci. cn"tell1łlll, goncrnles etc. Com es stnł si(' wy
l'a:,r. nieOZIJBC1.0Dcgo urzędu i pewnej dostojniojszćj kln.'is;.-· ludzi. nilr,uu~!' 

podobn~ż miilto znacz,enie. 
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jeniec temu losowi niejako ulegał, wreszcie cała Illassl!. dawoego 

stanu niewolniczego znikła, uiyta do osad i roli, tem samęm 

stawała się wolną, przemieniła się w km ieci. 

Były za Kazimirza w Polsce stany: duchowny, szlachecki, 

Illiej,ki, kmiecy; ałe kr6ł zwoływał od upodobania oa zjazdy: 

duchownych, urzędnik6w, paliÓW, pewne osoby ze szlachty, nie

kieely reprezent11.nt6w miaRt. Z senatem mieszała się reprezen

tacya, a tak się poczynały tworzyć sejmy. D7.iało &i~ to przy

padkowie, i właściwie jeszcze zjazdy, sejmy narodowe, skła

dali możni, ze stanów: duchownego i szlacheckiego **). Przy

zn11.1 jedn11.k Kazimirz wielki narodowi: I) stanowieoie o od

Mąpieniu krajów, skłaniając stany do podpisu zrzeczeń się swoich; 

przyzllał 2) 1I10C prawodawczą, bo na sejmie wspóloie z mo

żnemi stlInami statut spisywany był; przyzoał mu 3) decyzyą 

o podatkach gdy się następca obowiązal większych nie wy

hi era ć ; pr7.yznał nao,tatrk im obieranie króla i moc uchylania 

dziedzictwu, bo opuszczając dotąd we zwyczaju będące dzie

dzictwo po linji męzkićj, wezwał naród ażeby wyznaczyć króla 

który po jego zgonie panować mial. 

Pokartowane między Luxemburgami i Andegawenami pro

jekta względem Pol"ki, zatrzymania przez Luxemburgów Szlą

~ka, a odzier~enia przez AndegulVeoów polskićj korony, wy

toczyły "ię przed Kazimirza, .kt6ry tracił nadzieję żeby pra

wego syna koronie mial zostawić. ZwołAł tpdy K azimirz zjazd 

do Krakowa 1339, gdzie pominąwsz y Piastów po mieczu dzie

dziczyć mogących. pominąw,.zy bliższych po kądzieli wnuków, 

wskazał tla Ludwika królewicza \\"ęgier~kiego, po matce wnuka 

Łokietka a 'I"ojego siostrz~ńca. Przyjęty od narodo Ludwik 

zRręczyl ~alosć i pomnr>żcnie swobód, a krajów odzyskanie . 

• ~ DL\TOnutn t milituln, nobilium. ex nliorum olOnium consensu, et 
.. oluntRte; uon l~UI1l L."LfODibus Dostris cOllsideraotos, Tolentc~ 1 s'n.tuentc5. 
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W ponawianych z nilll j 355 ukladach obiecane bylo i 'ynuw

cowi Ludwika polskiej korony udzielenie, a Ludwil:. zrzekal 

si~, pretensyi do Rusi, zaręcza l , że wi<,;kszych jak byly przed 

Łukietkiem pudatków wybierać nie b~dzie, a przejażdiki i za

graniczne wyprawy opłacać będzie*), 

Panowanie Ludwika. 

Pu zejsciu z tronl! linii panującćj IV Pubce Piasta na Ka

zimirzu wielkim, Ludwik król węgierski siostrzeniec jegu od 

Kazilllirza wyznaczony, tron objął. Ten niepolllalu 7.araz IV po

czątkach panowania swego narazil się Polakom pl'zez Iliezga

dzające się z humul'ew polskim obyczaje, pr~dkie usunięcie 

~ię do Węgiel', a powierzenie rządu i regencji pHistwa Elzbiecie 

matce swojej, wyniosłego umysłu uiewiescie, ilędąc Ludwik 

zarazem i krółelll \\'ęgierski'll, mial więcoj na. oku interc, W <;- . 

~ier niż Polski, i usiłowal RlI,~ czerwoną, do któl'~j l'oźuelUi 

czasy Węgrzy się wdawali, od Polski odłączyć, lIawet :lamki 

jej węgier,kiemi zalogami o~adzil. 

Ale nie miał Ludwik synów tylku corki, i życzył ,ohie 

dla jednej z nich koronę polską uzyskać; przeto ~tallowi s:lIa

checkiemu zwalanemu do Koszyc 1374 uczyBioilo prupozycje 

nadania ich pl'zywilejami i wolnościauli \1' puwszechllosci, byle 

~) Za panowani:L K3zirnier~a wielkiego, arcybiskupowi glllez,meli. 

,kiemu tytuł piCl'wszego w Polsce ksi'lźQcia prl.yzuauy by!, którym tytułem 

Kazimirz uczcił Ja .. oslawa Skotuickiego arcybiskupa. gdy mu przywilej 

dziesięc.iny rozporządzajt\cy w T. ł:l, GO w l.loznaniu dn.J: Zygmullt August 
w r. !550 w Warszawie gu ponowił. Za niego także ostra. i ponura. Bi
czowników czyli Filagellan'6w sekta w Polsce zja.wiła siQ, którz.y przez 

grubą i okropną. zabobonność. wpół obnażeni cinła swe żelaznerui biczami 
ranili; wnet jednak fana.tyzm. teu upn.dł przez wzgnrdq powzięt ... ~ ku nim 
dla rozwiązłych. i z t;l.k ostl'ym -tycia. sposobom bynajmniej niezgadzil.j'\
cych się ich obyczajów, Za niego Żydzi najwi~k.zycb swobó~ i wolności 
w Polsce nub)'li, 
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za króla j('dllę z córek uznali. Zaręczona więc ze strony króla 

calośc królestwa; stan szlachecki i kmiecie na ~tały podatek 

tylko po dwa grosze *) z łanu płacie będzie; w obronie kraju 

~iada na kOlI, ale ~łużąc za granicą służbę ma mieć opłacaną; 

obowiązana jc~t do naprawy zamków tylko w czasie wojny 

lub za zdaniem seuatu: w,;zelkie urzędy, wojewodów, kaszte

laństw, podkomorzych, sędziów, starostów, samym tylko kra

jowcom powierzane będą; przejeżdżając się po kraju król, wszy

,tko mil. opłacać. Te ko,zyckie przez Ludwiku nadania scią

gały się zarówuo do ·Illożnycb. całego stauu szlacheckiego **). 

Stan szlachecki podniesiony, tem więcej nie chce znać odró

żnienia od możnych, z ich tytułów hrabiowskich szydzi i do 

1.arzucenia tych tytułów zniewala. Płacił dotychczas po 6 i po 

więcej groszy podatku stan szlachecki, od tego zas czasu po

tZylla leuwo po 2 grosze skladac. Kiedy wi~c potrzeby kraju 

wymagać b~dą więk~zych nakladów, podniesienie podatkn dl1 

'amego tylko ,tann szlacheckiego nałeżec musi. Tak stanowienie 

podatkll przenosi sit,; do zjazdów narodowych. 

D(I tych koszyckich układów stan dnchowny wcale nie 

II al t'Żal. Był on od nięmalegu już czasu od podatkowych opłat 

woln)'. Król Ludwik postradawszy przychody z podatków szla

dt"ckich, począł wielkie wyciskać opłaty z dóbr duchownych. 

,*) \Vówczns tll znnczyło 2 złote: 

"łlJl-) Scią.gały si~ rowllie i rIo :-;tanu kmiecego, tylko ~tan kmiecy nie 
posilidał polityc7..nc~o d:da.łania. Kmiecie w przywileju Ludwikn S~l na· 

z.wani w.;gierskim terminrm .Jol,agiol1l'S. \Vyrnz ten w \Vęgrz.ech oznaczał 

człowieka., który nie jest niewolnikiem. AI(~ściąg:Jł się do bardzo rozmai

tych klllS lud:.d. JOUilg przez to niezmiernie różnie wzilJty hyc muże. .10-
bagi ;.; !~ IllJzic wollli cuJZ(~ ~i e ll1ic tr:.~ymajq.cy, prawie równi libertynom; 

są oni coloni , ci\'e ~ powiatu. .lohllgi są wolni ~ militcs t jobagiones cnstri. 

,lolJ<'gi s;~ llobilcs czyli ~7.lachta. Jobagi są bill"oues czyli p~llly~ urzędnicy 

,lob.lgi są osoby czterech wysokich dOMtOjllo~ci p;,latilllL. baDil t i dwu ko

lnl.!SÓW pałaLii. .Jest to w powszechności wyraz, niHylko wielk~ r07.ll\ni. 

t\l~Ć OZlliH',l.ajf\-c)' , n.lc nnda.j:~cy z!laC7.enic godnp. i ~wohodn~. 
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Po niemalych Z tego powodu zajsciach. duchowiellstwu 1381 r. 

skłoniło się do porównania w pouatkowaniu ze stanem 8zla

checkim. 

Ludwika panowanie, chociaż tyle mocy stanowi 8zlach,'

ckiemu doda/o, nie by/o polakom przyjemne, albowiem pod 

niebytllosć jego IV Polsce, wielkie sil;! bezprawia i rozboje dzialy. 

Pobłażano wykroczenia możniejszych dla tego, aby nie dOZll;t

wać oporu nadużyciom władzy starościńskiej. Król n'zdawal 

swoje dobra, a starostowie sklndając opłaty z tych dóbr, do

pelniając poruczoną ~obip władzę od króla, od szl'lchty uboż

~zej, od kmieci, wyciskali opłat.y, jakie ,ię w której okolicy 

wybrać uda/o. W dal~z)'ch też czasach szlachta moc ,taro,lów 

. opisać i sciesnić usiluie. Król Ludwik biskupstwo kamieniecki" 

zalożył"'). Pomarli w bliskim cza~ie Olgierd (1381), Ludwik 

(l382) i K iPj.tut, a ten ostatni takiem zdarzeniem: 

Jagiello wielki k~iążę litpwski byl sk1onności podejrzliwych. 

Poufalec jego Wojdył/o podnieci! \Y nim obawę ażeby ~tryj :'Iary 

Kiej~tut nie pomy!;liI o osiągnieniu wielkiego k~i'.'stwa. Jagiełło 

przedsięwziął stryja uprzedzić i tym kOI'lcelll porozumiewał się 

z Krzyżakami, ażeby niebezpiecznego stryja z jPgo synami 

życia pozbawić. Lecz uprzedził go stryj Ki~jstut od jedn"go 

Krzyżaka ostrze~ony. Napadł na Wilno, zkąd rugowawszy 

.J agipl/ę zaledwie mu na. proshy syna ,,,,ojego Witowta ksiQ

stwo wydzielił. Jagiello tem nie by/ zaspokojony, przy pier

wszem zdarzeniu (l :~82) ~pieszył się Wilno odzyskać, a schwy

law!'z)' samego stryja Kiej'luta i ~yna jego 'Yitowta, w wię

zieniu ich osadzil, gdzie Kiejstut zamordowany, a \Vit'lwl 

zaleuwie białogłowską ,uknią żony swojej przyodziany, z nie-

*) Pod panowaniem Ludwik,'\ J \Vł'adysła.w ksią7.Q opolski r7.ąuen kr(,· 
lestwn.. kościół na. JnslH~j G6rze w Czt;stochowie 7.a.łożył i w nilu obrllz 
łaskami słymłcr !';ajswięt\1.l\j Ma.ryi Ptl.1l1lY, 7. H.u1'i.i .~prowBdzony, złożył. 
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uel.pieci:uego wymknąwszy sil! wiezienia do Prus do Krzyżaków 

ll~lekL 

Bezkrólewie i panowame Jadwigi. 

Po smierci LudWIka, króla wvgiel'>kiego, Zygmuut syu Ka

róla I V Cl'barza niflUiecki~go, a mąż Maryi btar>zej Ludwika 

córki, Ziemowit książ~ lIluwwiecki i inni, ubiegali się o kró

lewt'ką godnośc w Pobce: ale przy w:llIwgającym się nieładzie 

Pulacy ucz}niw"zy związek czyli konfederacyą stanów, kapturem 

na znak lJiby ;ialu i slnutku nazwauą, (zkąd początek wLi",ły 

nudy kapturowe, które poucza:- bezkrólewia sądzić zwykły) dla 

utrzymania i ocaleuia pow:-zechnej spokojności, ,kloniii się do 

~,yczel\ królowPj J.<:lźbiety matki i przyjęli za króla Jadwigę 

córkę młodszą Ludwika, która po długiem odwlekaniu z W",

gier do Krakowa jJrzybyla, i tamże z pow8zedmą narodu ra

dością od ilodżallty arcybiskupa guieżnieóskiego ukorollowaua 

rządy paóstwa objęła, pókiby jej mąż nie był od stauów wy

znaczolly. 

Ludwik za życia Jeszcze swego Jadwigę Wilhelmowi k"ią

żęciu au,tryackiemu w llIalżeustwo obiecał, który też IV tę oa· 

uziej~ do Krakowa przybyJ; ale u~tąpic pomimo wulą i u.,ilne 

okolo tego ki ólowej zabiegi musiał, gdy się królowa mloda do 

żytul\ narodu ,kłoniła. .ragiello wielki książę litew5ki zamy

ślil poślubić ją. W tynl c~lu po.-Iuwie od niego przybyli z oswiad

czenielll prryjaźni i obidnicą przyprowadzenia do wiary świę

tej, pulączellia z królestwem polskieIII wielkiego ksi~stwa li

tew~ki(;gu, a odzyskanill. w,zystkiell kra.iów od Polski odpa

dłych. Propoz)'cya ta dobrze prz)'j~ta, Jagiełło do Krakowa 

przybyl /. bracią "woillli Witowtem i Burysem, ochrzcolly \\'Ia

dydawl'lIl lIazwany, krĄlowej za~lllbi()ny, krolem uznany i ko

rUllu\\'illly l :l86. 
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Panowanie Władyslawa .lagielly. 

Po koron"cyi do Litwy powróciwszy Jagiello, religię tamże 

chrzf-ścjaliskll zaHczepia, biskupsIwa wileńskie aplItem 7.mu

dzk ie zakłada. i nie prze~ta.ie P I':l co lViII! nad roz,zerzeniflH 

~wiatla w narod1.ie, w cum pamiętna je._t. cwlość królowej 

.Jadwigi. PoDoi.na i cnotliwa U, p"ni r. 1397 fUlluowala IV Pra

dze w Czeehnch przy tnnll'cZIlym uniwersytecie collegiwm dla 

narodu lite\\'~kiegl). W lem collegl1l1n po kilkIlIlR"t.u do du

chownego sposobilo się ,tanu. Pragnęła Jadwiga, ażeby nie

wyk()Jlczony, od Kazimirza wielkiego rozpocz~ty uniwer'ytet 

krakowski uzupełniony zostal. . Jej życlel\ dupełniając Ja

giełło, uniwersytet ten r. 1400 tak urządzi I , :i.e wkrótce na

wet z nauk teologicznych do najpierwszych w Europie liczyl 

się. uniwersytetów. Brll.ta ~wcgo SkirgidlR .o~adza JHgielło na 

godnośc wielkiego książęr.ill litewskiego z depedencją jednak 

od siebie. Tem urażony WitowI. brat stryjeczuy królewski 

znowu udaje się pod prot.ekcją Kr7.y7.aków i wymaga na królu 

rządy biQstwa lilewskiego, których mn tem ch~·tllipj Włady

slaw powirrzyl, iż widzial pow'zechne Z" Skirgil,jła nieuklIII· 

telltowanie I dla rozpustnych obyczajów i okrucim\,tw jego. 

Krzyżaey do t.ej \lli~dzy krółem i Witowdelll ugody nil' bCdqc 

wezwani, szukają zemsty. Rośnie stąd powód nowych lIliędzy 

Polską i Krzyżakallli 7.atargów i wojen. 

Zajęli byli Krzyżacy po śmierci Ludwika ziemię dobrzyń

Skll, którą Wlady,ław ksią:i;~ o~o"ki rządzca królestwa IV pu

darunku od Ludwika ostrz)'lllawszy, Krzyżakom II'wllllllie 

40,000 złotych zastawił, i ażeby ją odzyskae; po różnych 

układach, trzeba liy!o sklnllić się do znacznych opiat. r. więc 

1404 dla naradzenia się 7, królem i ,cnnlCIII względelll wyku· 

pna 7.iemi dobrzyńsl<ićj, po odbytych po ziemia.ch ,ejmikilch 

zchral ,ię ~(·.im pów'1.,'chny. Sejm lcn rzeczy",ii<cie ogrolllny 
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uchwalił pcdatek, którym ziemi~ dobJ'zyń~ka wykupioną zostało. 

Ale Krzyżacy tem ~ię uspokoili. Wacław i Zyg:nunt Luxem

bnrgowie, królowi e Czech i Węgier, K aróla IV ce~arza syno

wic . ofiarowali chytre swe po~redoictwo, które Wł.raktatach 

Krzyżakom ~przyjalo, w wojnie dawało im pomoc. Przyszło 

do wojen , a pierwsza wałna l\liędzy Gruu\\'aldplll i Taocnber

giem w Pl'u~ i ech bitw:!. której przywórlzcą by! Zyodran Ma

szkowski miecznik krakowski, przynio.'la stra~zną Krzyżakom 

klęskę . Wi .. lki mistrz Glryk .Tl1~gin!?~n i 40,000 Nipl\lcÓW na 

placu poległo*). Niedlugo potplIl, pod Koronowcm no. 8000 

ich zl!inęlo. Pru, y prawie calkicm wpadly w ręce Polaków. 

Ah wojna nie byla jak należy popierana, i Kl'zyż~cy pokrz~.

pili ~ię . StanQly Ilietrwale 1411 traktaty z Krzyiakami IV To · 

runiu . z Zygmunt~m podówczas jU7. CPSBI'Zem IV Lubowli gdzie 

Jagi ello hrabstwo spi~kie dane niegdyś od 1301e~la\\'a Kl'zy

wouslrgo w po~agu z Jurlytą córką Stefanowi ~ynowi Kola

JUaDa króla węgierskirgo, zastawnym odzy~kal sposobem, po

życzywszy Zygmuntowi 37 .000 kóp groszy pragskich; odzy,kał 

oraz od Zygmunta insygnia i korony pol~kie, które niegdys 

Ludwik do "'-ęgier byl z~brał. Ale jeszcze po dwa razy wojDa 

7, Krzyżakami odnawiala się. Tak po trzykroć rozpoczynana 

wojna i nkładami pokoju przerywana była, nim stanął pokoj 

przy jeziorze Mielna 1422, którym Krzyżacy zl'z~kli się ŻIllU-

*) "r tCIIl zdarzeniu gdy "'ładysław uni~siony odw>l~~ i mę7.twoUl wśrt'.d 
niepT1.)'j.cieb zapędzi! się , aby tym przykl.1dem ustępującculU Ż pl .1CU woj
SKU swemu serce pr1.ywr,',cil, nlisci od szlachcica jednego Nicmc,l rozeznany 

o włos śmiertelnego ni. odniósł ra7.U. gdyby mlodzieniec jeden l'olak. imi. 
niem Zbigniew Oleśnicki , który inszej w ręku. pró cr. odtr:lcoucgo od włó
Czni drzewca . nic miał broni , nie nucił impetu n(l.Cier~jĄoeego Niemcn, po

"'aliwszy go z konia n" ziemią. przez co kr61", ocnli!. Za tok wielką 

Przy<ługc w wielki ej Zbi~ie", oclt.1d u 'Vladysla"'1\ lnocc zostawnI, 
01rszem wkrótce zn.brnwRzy !'.ię do ~tnnll duchownego, wyniesiony na bi
Ikup$two krakow!'kie. il potp.m i kl'lrdynnl.~kim 7.1ł!ł7.Cz)'eony był knpelu81.em . . 

](I 
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dzi, oddalili Nie~zawę. wreszcie przy swych wszy~tkich ZIe

miach pozol'tali i opłat przyrzeczonych lIie wyplacili. Zatem 

poszły trakt.aty z Zy~llluntem IV Starem Siole l 42:l. To je

dllak nie przeszkadza lo do wspiuf1lllia IV Czechaeh IJrZi'ciw Zy

gmuntowi HU~f'ytow przez Witoll"ta, do cugo jednak .Jagiello 

nie mięszał się. Ale Zygmunt J agi('lIe chętniejszym nie hył. 

Jagielly panowanie i parH;two rzr.cz)'wiscip wielkie było. 

Od ujścia Odry książę pOlllof~ki !la Szczecinie, ko!'J ujscia Du

naju wojewoda wołoski i i\lo!dawii !Iznaj'l ,ię ho!dowllikami. 

Litwa, IV ktorej z porUl,zenia króla spraw()wa! wladzę WitOWI 

7. pomocą Polaków pod ~'itowta do\\'o,htwl'ill utrzymywała. 

zabory swoje, ,tanowi!a chanów czyli carów IJlz"kopskich; 

lIa Rusi kniaziom Zadnieprskim rozkazywala. Wielki Nowo' 

gród z Pskowem pod pioczą Litwy zustawał. i':b()ź~ pobkie 

rozchodziło się liR morze Baltycki" prz.·z krl,yiaekie porty, 

i przez wla"ne na wodę morza Czarnego i do wpcp greckich. 

Carowie przekop~cy i Rzcczpo~pulita w"necka, Turcy i Grecy, 

kroi Skandynawii i Cypru ,znkali przyjaźni i związk(·lW. 

Lecz tO wielkie i poważne pallstwo Jagi~łły bylo dwojakie: 

Polska i Litwa, II stan ich wi~ke różny. Pul"ka wigeej Za

k witla. ludniej'?a, wYŻSZ('j knlt.ury, cie1'l,yla się .iuż ulwurzo· 

nym i za wolnościami ;;wcmi obstającym "!,UH'1lI ;;zl;lcheckilll; 

lin·d miał w niej mocno scieAnionll wladz,: i Illial .lJdzy"kiwa,~ 

kraje, Woly!'l, Kijów, które Litwa trrylllnła. Litwa zar7.llcila. 

swój język dlll ruskiego nad którym panowała, gruh"za by la 

Rui; i nad nią panująca Litwa, moiej ludna, uhożsZfl. b.siążę 

wielki byl ~amowlad7.cą, zdobyli' ziplIlie I"iążętum i panolJl 

jako swoilll wasalom rozdawający. Ci rycerstwu niż:,zemu so

bie wyd~ieloneJlli ziemiami rozdawIliczyli , nad niemi władzę 

panską (senioralną) posiadając. Narild ruski w czę!;ci ~zallo

waną swą wolno/;ć ujrzał, jako stan woluy pod imieuiem bo

jarów zachowany; w części do ziemi i roli prywiąza.ny stal ,iI;' 



WLA OYSf.A w JAllIEŁr.O. \\'ITOWT. 147 

swych panów niRwolnikielll. Litwa byla w ,tanir t',. udalnym, 

tylko od koron)' zalf'żącej możni w" ."de ~tallowili radę czyli 

,enal. i ,ejmy, .i, ' ~li się do nich wi"lki I;,iąi,ę ?gło,cil *) 

Mógł I<ył .fa~iello z htwaścią prlyrzeczl'I'1 dopełnić Ki-

jow 7. ~z~s ~;i1\ Wolynia do korony dołączyć, ale musiaJ on 

krewnY"l biążl,tum t. e ż dogadz'lć, dla. t ego Witowt,owi wielkie 

hi \"t lVe) powifrz)'1 i prze? to spcJnienie polączenia dwu naro

dów utrudni!: zgodnie jl'dnal; z Witowtplll, w Ciqgll wojen 

7. KrzyżakaliIi w.-kaza l rycer't.wo litcw,kirlml jakich swobód 

IV ,jednosci Pol,ką OCI.I·kiwi\<: IlIajq. To zaraz na sejmie 

W li "r"nlp 141 ;~ potw ierdzono. Szlacht J litewska \\" yznania 

~' ) Fałszywe o icudalizmi e wyobrażenie, j akie po całej Europie ro;ł.

si:mc zostnł o. za ćmilo dzieje Europy wieków ;rćdnich. Tymczasem róźIIi 

6'1 ludzie m i~ll1.y sol I:! i r:I, ct''l:y klJ uo sichh' nin p ofł(jj)1l(', I w l',lIej Eu

ropie i w f(' uJ,:dizlllic 'v odmiellll)'ch miejsca ch nicj('dnost:I.i lJo~ci być muszą, 

nOi~w(Jin.i :!c te rozlIIaito.ś ci : \\' pows7,('chllO~ci to powied1ił..! t LlI0ŻIHI. że l) 
krolestwa Fr:ll!l:yi. Angli i , Sz.l,ocyi. l\(~npull1, il nawet po c:t.ęści hiszpnu

:-.1i.ic ieudnlnemi hyły: 2) ltT~'d(; .s twa Danii. S,zwC'cyi, Norwegii, C:l.cch. Pol .. 

ski. 'Y ,',(ó c! r nit) hyly fcud:t1llc ( liIi~ :I.(~i .dudialllc); 3) r\icmcy w)' sta wują 

wjclk:~ lIli~S Zólnillę Z mocllą feudalil,:Ulu przcwagi! I kt(hfL zdecytow,ila po

tworzc nil! si!; m:dych !Ilocn r:'i tw; 4) wo Włoszech przewtlga mL.lst wy t~ pila 

picrw~ze icudnlizlnu zadatki; :» Illlś wcale iUII)" obr,:a7, od calej Europy 

wys t.Lwia1.1. ; mias. ta, kniaziowie, prostota wiC~lliac7.i'1, oLyc.zaj Cfl l'ogrodzki, 

uuc.lIo,,'ni ż:Hluego prawic udzi;..illl \\' pulitycznclIl dzi:II~luill ni (' m;lj ;!f~ )', 

Z' t~fch r0 7. m:\.ito~d. n:ldmi cllimy jeszcze kilka powszech nych uwag 

'WzgI~dem l'óiuh: ~T kr('llcstw zachodnio-południowych czyli ie\lllnhlycb ~ od 

kr l) l c~ tw wscbodnio-p/JhIQcnydl czyli tych. ktAlrycll nie:;odl.i się 'i eudalnemi 

nnz)'\v ać . Z.trhoduic knile.stwil na zicrni chrzcściausł..iej w rzymskiego pau

stwnch pro'\\'incyach f Onll0WHU(' , milj:~ .sCIIiurllw i w;1salów. feuda i lcnuo
~ci, i ,"uzilroIl 0\V; stim)' truduicj !:-it; twon~ą. ho klassy ludzi S I! Ili~ ,\\,o)ni 

tlnwni url'. ~dnicy zilmi('-nili s iQ w b e zpośrednich Wil . ..,:l!óW. do, nrysto kr /lCy 
w:\ ssn. lów i hiskup~'IW przystępnj:! ~zlil('hta i stan miej~ki I a lo iorruujc re· 
prezcntllcyq strmów, aristokracyi czyli Pan)\\' i narodu szlachty i 1l1ies:lczlln 

(til~rs Hn.t) czę.\to rr'lwnip lIlocllych. uszla chc:lllin. (noLilitacya) pGino w (XlV 
'Wieku) nat~3jl~ Corn z htwiejs:l.c; wolnofc res1.ty lurlu WZrD.sta, a lud rolni~ 

Czy nic mu reprezentacyi. elek cya. ~nzc r ena. z.1lllienin s ię w pewne dz ie· 

dzictwo m Ollarchy. kll)ry prilwa 7.an;CZ:l. ś.cie~Hiolla jego włn.dzn. alo od

ZYskUje religio z formując{-'go siQ uf7,~du \\'~ndza. mocy nahywa: foudali zm 

nljnnwnny . 

\0-
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lacińskiego porównana je.t z Polską; obu tlarodów ~ejmy 

wspólne w Luhlinie albo w Parczowi,,; stan duchowny, senat 

i urzędy jak w Pohc~ urządzone: oboll'iązana szlachta litewska 

dp naprawy zamków oddawania zwykłych podatków, lecz 

IIl.ysbła wolor, bez wplywu ksiąięcia swych córek wydawa

ni., za Illą); i inn e \\olnosci polski!·. Radość ztąd byla wielka 

sci,kaly się narody, i ~zlaeht~. litew;; ka. brała herby ~ l.lachty 

polskiej. .Ale dopl·łnienie tych uchwał hOl'odel, kich nie zaraz 

nastąpić mogło . (h,"zPIIl lIi ebezpieczPll'twem groziło zupełnego 

dwu państw w związku !;woim zel'w.<ni~. 'Witowd szanował 

brata J agiełlę jako panującego, jednakże wiele królewskich kro

kow nie podoba ło ;: ię jemu i szczepił inu're;; Litw y I'ozro-

'Vl;chodnie krlilestwn na zieminch hałwochwalskich 7.,) granicami rr.ym. 

l'ikicgo llo"I.ń5twll formowane, mają pojedyńcze przypadkowe lenności i przy

padkawie do ieucJalnych podobne instytucyc; St.111)' są gotowe. bo ~Z;C1.e

pi; sil; mieszkańcy na. s7.1achtę i wieśniactwo; są urzędnicy wielcy. ktllrzy 
r. biskupami sta.nowią arp;tokr:łCyą, do kt61'cj ' przy~tępuj e stan S7.Ia.cllccki 
Pu.cz cudzoziemca koJonije formujq, si ę min~tn i st:m mi €.' ~7.Cl.nli~ki. który 

7.8 szlacheckim a C7.ęsto i wiejskim twarz\' reprezcntac yą ~talll')\v. obok któ

rej j~5;t !:ennt 7. biskupow i dawnych urzędnik /I w, których urzędniczy cha.
rakter 1 rcprczentncyjnego na.był: us,,]achca.nic i WC7.csne (już w Xl wieku) 
i w poc7.ątkach bardzo łatwe, cort'lz tnlllnie.isze ; st,iIl miejski słabego dzi~

lania; stan roI niczy C7.ę~to swej swobody uS7.czcrbku dozuajo i dziedzictwo 

mona.rchy zamienia się w elekcyą. . a monarcha. czyni 1.e stauomi układy 

(kapitu13cye , pacta. conventa)~ włrldza królf'wska słnullic i d7.ia-ł a.llie urzQ
d6w slnb!)ze; zjn~;.iają się i wciskają niejAkie instytucye ~Io ieudo.lnych po. 

uobne. 

Feuda.lizm 7.3 chodu wywiora swój wpływ nn krMestwn. \l·schodu przez 

r.7.ąstkowo nasladownietwo, przez naukę· gdy z prawem rzym.r-kicm w uni

wersyteta.ch wykłu.danc~. przez. publiczne traktaty. pT1.ez miejscowe zdarze
nia ! przypndkowe przywileje . Tym spos;obr.m doznały mocnego wpływu 

podobnego Węgry. Dania. Ale niglhio nic było tak , nżeby tkniętą być 

minła. wszystkich mio~zkrHiców osobistokć i ziemska włafillOŚĆ. Miało to 

miejsce w jodnem pnll.stwic litcw ... kiem pr7.~z nnśladownictwo i dopełnione 

Eabory. Trwało to krótko, bo , ię zpl'ltalo 7. Polską, w kti>roj wIninie 

najslab,,-y jest wplyw feudalności 7.&ehodn. :-':i e chciałaby .. Iucht. polska 
dtliebno~cilł feuda.luą ~tann IIwego wjq.1..16. r,hociil1.h)' ~otowa byt." dzierioć 
lennoR~i. 
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dzollej familIi kniaziów Ged)'llIiJlIl IJlJtolllków od l'nl~ki i .Ia

gielłow)'ch IIrzi\dz,:<i: układał Uli wojny przeciw Kr7.y~akolll 

i w tych wojnach l'zynnie działał: nil'c.hętny jednak korzy~('iom 

jakich)' ztąd 1'ul .. ka odni('~~ mogla, u.-uwał ~ię wczp~niej i na

rażaJ Jagiellę I];' straty. Pn)'z\\'alal nil lIorodel"kie II"dallia 

i w'pólnie z .Iagiellem ogłaszał je, .jednuk liył im przpciwlIy 

i ni~dopmz('zał pxekllcyi . W cale nie myidał pofolgowlt~ ~a \llu

władztwu wielkich bi'l:i:ąt. Umiał 01'1 wielkich wa-a.ló", to jest. 

podległych hiążąt w flodl<-glos('i uTrzyma,'. Wprawdzie ni .. 

braklo łupieży GOIlIowej • hogacąc.l' ,i" urZędnik zbiory SWI' 

i urząd \\' itoldowi odda wal. \V itolVt czę:'lO urzędni ki odmie

niał. Lecz wola jr'go ścii;le dopf'ltlialla. nu zawalanie do broni 

w~z,rlzi <' w,zelka powolność Gdyby horudl'lski~ ubil'tnicp do

pełniollp. by'~ mi:lły, aniby .,ię jego wladza IV tej sci,losci. am 

podkgJ)'ch !;,.iąż;\t panowiwie utrzymał(,. Nie Ż)'c~.)'l ~obie 

Witowt n;:oby Ja!!i"Ho wdawał ~ię do Litwy. Podniecał mu małe 

zatrud Jli~nia, korz y .- tająe z pod~j rzliwych ~ 1;/0111) os"i hraten. kich 

mi,.',zał IllU dOlllowego pożyci" I'!-wkoj\l(lŚć. 

Tyllle7.as~JlI ni,' hraklo nielllipckich zabiegów lIieby jedno$(' 

braten.ką rozerwać, pracował nitJ I ym ~zczególlliej"z y Jll spo

sobenl Zygmnnt C(·"arz. Myslał jakby otoczyć ce"an,ką wła

dzą królestwo rol"ki~, szukał z W irowtem oddzielnych tra

ktatów i królewskie tyLUły I,fiarował, żeby jako król litewski 

do związku rzeszy lIiemieckie.i czyli do cesal'stwa przystąpił. 

Było podó\\'cza" lIajwil'k"zynl polityki c~lem, związać chrze

~cial\skie mocarstwa na Turka: rużlIP IV tej mierze "dnawiały 

"ię wczwani~. układy. Ż(,by laki związek do skutku przywipść, 

zapragnął Zyglllunl zjazdu, i mi,,,lo wolyń,kie Łuck na rnipj

sce zjazdu nawu.czy/. Ale to był tylkl) pozór, i,totn)' zamiar 

był rozmówić ,iI: z Witowtelll. Dał ,it ,tary WitowI. uwiesć 

I zapragnął korony. Zatem zerwały si~ :Luckie narady i z go

ryczą rozjechały . Witowt czyni pr/.ygotowania. do koron/leyi, 
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Zyglllunt Z't ' · wysyla do niego uroczyste poselstwo po~ylając 

mu lIa tell koniec koroIl~. Polacy obawiając się aby przez 

wll.lO\\'it'llie tytułu, króle,two lit.ewskie od związku z Polską 

nie odpadll!, poslolll cesIJr:,killl przeprawy prze;: kraj wlasny 

i przez Potrlorze zabraniają. Witowt naprl.ino niecierpliwie 

oczeku:<" Zjt'chali :,ię na uroc7.ystoSt: do Wilna cudzozielll:'cy 

po,lowie , przybyl i ,Jagi ello z pol.,kiemi pany, ofiaruje bratu 

pol ,ką \;oron~; lecz WitOWI chce litewsk iej. N",tajc, prosi i 

ulaga aże by choć lIa 1II01lll'lIt /' ~zwolono, bo ,iQ to nadto głu

snem pu ~wiecie st.alo. Dan'lUu" atoli nalc~alli e . Najżarliw,zymi 

się o dobro publiczlw w tym razie, Jan Tarnow,ki wojewoda 

i Zbigniew Ole~lIicki ui:,kllP, krakowscy, pokazali. WitowI. nic 

uicmugllc w)jedIH\(:, ze zmartwieuia 14,\0 z tym si,: roz~tał 

~wiatelll. 

T)'IlIC7.iI'PIII w Pol~cr uchwal y prawodn.wczych ~t'.iI1H\W 7.11-

stl'z0galy lrezpit'cz r lbtwo swob6d ~zlachl'('kich. :\1in.nowicie na 

~eJmlP II Curwicllsku 1422 Z,lWaI'OW;lIlO ,ohie cHlośe ,ta tutów 

czyli praw Kazilllirza, ktorych II'szy.-trk lud, jakirgobądi stanu, 

sIrH~ha; za-trz ,'żonlJ, ii. nie woluo szlat'hcicllwi ani dóbr zahie 

mć, ani go w;.;zit; , chyba po rO,,"'ildzcniu \\'sp,'doie z mdą ba

ronów i biskuj1t')\v wykroczenia. j"go; stil J'oś cili,kie leż wyroko

wanie "znaczone zastal" do poripa.laczów i d,o gwałtów na 0,0-

Lach lub dumacL pude\nionych. Cheial król zapewnić dla syna 

~1I'('gl', którPl!o w H." rosei ~ p")dzil, Ila .- tę ps t\\'o, ił wyjednanie 

tego ci":!II,; I,, za sohil pozysk:tnie nowych pr7·YII'i lf·jóW. W J,,

dlinie 1430 król Jagi"'lo w)'jasnial koszyckie nadani .. i niektóre 

czel 'yil'"kie ll, i ilIl'Y, nadto pieniędzy bez wi('dz)' stanow bić nie 

hędzir . Włady,law syn królem lIznn.ny. 

Pod \\'Iady:-lawelll ,Jagiellą, założone :;ą uiskupstwa ki

jow~kie i chcłlllil'l :; kie. Mikolaj Tl'ąua arcyhi,kup gnicżniellski, 

po~eł od kn',la i narodu polskiego na ,<obór ktln't1Inc)'ell-ki, 

który "ię w I'. 1414 zacz'1w,zy przez pÓ\c.z\\'arta roku ciągną I, 
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wyrubil ,.;obie i na"tępcolll swuim tytul prymasa koron)' i wiel

kiego k,ię,-twa lircw.'kipgo, a to z okal.)'i zamiei'zek, które po

mieniony ill";ybi,kup lIIial z ,lanem Hl.e'l.ow"kitu al'cybi,kupelll 

lwowskim, kt(.rl' Elżbiet, Pilecką woj,'\\'odziankę ~alld"JIlir, ką. 

wdowę pu hrabi Granuw"kirn kasztelanie nakielskiIH, tl'żl'cią 

W/arly;;lawa żonę, ważyl " ię korollowac bez do/użenia sit ar

cybi , ku~a gni('żnicll"k irgo. Za tego króla Wit.owl. hiąż~ li

tewski wezwan)' od \; , iąŻilt tatar,kich IW pomoc przeciwko ,Ia

Wn0IHU 'i'amerhnuwi z'I)'ci,zcy i po:;lracltuwi Azyi. i z nimi 

we.<pol pOl'ażony, 'prowadl.il znaczną Iiczb0 1'alllij t.Mar,kich du 

Litwy, których putomkowie po dzi!; d7.ieti tamże pow.-tają, 

wielą nadani wolności, a osubliwie wolnćm :;d<ty mahometat',· 

~kiej lI')'w:1I1irJll. Z ilich się po wi"kszej C7.vści ~kłlldaly półki 

i c1wrągwic IcU.ic nadworne krolew~kie i H,7.eczypo,'polilcj, 

które pospulicie ulanrwri nllzywano. 

1'0 zgonie \\7itowta Jagid/o zatrzymal się w Litwie i krl.ą

lal sil' około naZllilc7.enia n'llllicstnika ,wojego. Nazlluczon) 

uył ''''widrygajlo brat królow,ki, kt.óry nil' kOl1t,,,n ze I)odolc 

8uczackilll powierzoll l' zo,t"lt), p' .. ezą\ hól" lI'i~zi(;. Odgrożkami 

,dachty polskil'j ,kłoniuJlY do u\\'ulnicnia, I'Ilzni ec ił krwawe 

lIlirdzy Litwą i Pol,ką zatargi, a wuj n, J"lllową w Litwie. 

~a jego bowi':11l m;Pj,,:e .Iagif>lło 111i"nował wif'lkil\' k"iąż.~ei"lll 

Zyglllllllta urata Witowta. Zyglllunt p .. ,dkićlll stracl'niclll kilku 

panó,v litewskich wiclll od siebio lIdm7.ał, a wojny diJJlIuwej 

,I agi,>llo nic przeżył. 

jJa1wwrfnie Hl/odyslawu JJ I. 

Wlatly,law lU dziesi~ci()I . I.f1i nil troll po ojcu IIUHll[Iil. 

Pot.wierdzenie na 1'i11lslwie \\' PozlJ!Lniu ZJJloCllioJ1" j"st za ~pra· 

wą Zbigniewa Oleśnickiego bi~kupa krakowskiego, gdyż wi r- Iu 

Wybraniu W 1I1.dysławr. przeczyło dla udodych lal jego. Swi

d"ygaj/o, dawny ktiiążę litcw:;ki, wojll\' przeciw ku ZyglllulItowi 
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panującemu [N Witowdzie w Litwie książęciu, utrzymując, 

zbity na glowę pod WilkomierzeJII, do \\1 ęgiel' na dobrowolne 

wygnaDi e ustr,puje. Krzyżacy widząc Swidrygajła partyą, któ

rego w bun lach podsycali, rozproszoną, zawierają 1435 w Brze

sciu Kujaw,killl pokój z Władysławem. Lecz nie długo pożyl 

i Zygmunt przez zmowę wieln ponów (1440) zabity. Rozer

wały si~ po tcm zdarzeniu zdania Litwy, nie ledwo padł wy

bór na Kazimirza królewicza, kiedy własllie tegoż samego brat 

jego król Włady"ław III na wielkiego ksiątęcia przysłał. 

Litwa od czasów zgonu Olgierda bli,kich przez całe Ja

gielly panowallie nadpsutą budowę ;moję ukazuje. Między bra

ćmi i pokrewnemi hiążętnmi niezgoda, która nietylko wojny 

domowe roznieca, !tle nara~.!tla więcej niż kiedykolwiek paJlstwo 

Jitew,kie na wplyw i grabież krzyżacką. .Między panami nie

oforność. Na lud wzgląd prawie żaden. Jeden P,;ków i Nowo

gród \Yielki są dannicze rzeczypo~polite: inne miasta nie mają 

obrońców pra w swoich, a ch ocia/. paJlstwo to litew~kie jest fU

skićlIl, Rus i ji~j kniaziowie przykrzyli sobie litewskie rozkuzy. 

Jest Litwa wielka, utrzymuł jej wielkość Witowt, ale zaczyna 

być ,Iab, zą. Wpływ Polski równie przyl1lnaża dyzharlllonji. 

Osiadani" Polaków, łatwe dl!t Polaków, łatwe dla Rusinów 

dialektu polskiego prz)'j~ci(), zaprowadzanie do miast magde

buryi, przywileje st!trIU szlacheckiego Litwie obiecane. ztąd 

zmienne życzenia arystokracyi z dClllokJ'acyą szlachecką. na 

ostatek iyczenic jedJI)'ch dopełnienia połączenia ~ię z Polską, 

wstręt do tego innych, wystawują ohmz wzajem mięszających 

się "Jchów patlstwu i narodu J'uskolit.ewskiego. 

Od czasu jak stany świeckie poczęły swiadomemi się sta

wać tego swiatla, które Iliegdys wyłączny duchownYJll udziałem 

bywało; od czasu jak .~lVieckie swoich praw poszukiwać po

częlo, zachwiało się rZYJlJskiego dworu w chrzeAeillństwie pano

wanie. Jego drJwolna wladza, zrozmaicone II ostre licznych 
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opłat po kl'ól~.stw ll ch pGbirranic, coraz bardziej obraiającemi 

i doł egliwemi się stawały. Przeniesienie stołicy do Awenionu, 

nastająca kiłkodziesiątłetnia schizma, które chrzescial\stwo po

między dwu papieży rozrywały, wałka papieżów z cesarzem Lu

dwikiem bawarskim, spory w zakonie frallciózkal\skim, kazno

dziej:;two gorliwych kapłanów i osób, naostatek sobory, osła·· 

bialy potęgę dworu rzym, kiego i jego panowalli~. Mocarstwa 

uznały s ię być nippodlpgłe. A chociaż btan duchowny był nie

I'az kaznodziPj<twem obrażony, Rtan ten również się brał do 

naprawy kosciola jak tego pragnęły swieckie. Zbierały się so

bory aieb, pokój w chrześciaI'l i\twie zjednać, usmierzyć hel'ezye 

i schizmę , a dopełnić rpformy kościola IV wie\"7.e i obyczajach 

na głowie i czlonkach. Zbierające się sobory w Pizie, Kon

stancyi i Bazylei pokoju wyjedllać nie mogly, uśmierzyły schi

zmę papiezką , chociaż sobór Bazyłejski byl początkiem niejako 

nowej. Rozp atrzy/y sit; w berezyach. Na ~oborze KOllstancy

enskim r. 1415 Jan Huss byl spalony. Wyrozumialszy był 

sobór Razyłejski dla HlIs~ytów, ale z nimi ciężki! wojnę toczono 

w Czechach. Intersowalo to Polskę, gdy Huss)'ci od Witowlfl 

i książąt Litewskich w:;parcie znajdowali. Ich nauka także 

wciska/a siC do Polski, Jagiello zniewolony był jćj szerzenie 

się wstrzymywać. Co do reformy kościoła, lubo wiele zapadło 

na soborze Bazylejskim uchwał, ale te, ponieważ albo ją ście

aniały ~al\lowj,. dne glowy kościola działaoie. albo ją tykały 

małego stały się użytku. Papierze zawieruli z mocarstwami 

chrzescianskicmi kOlIkordaty i niemi - swoję władzę oznaczali. 

Do osłabienia mocy uchwal soboru bazylejskiego i to się przy 

czyniło, że Eugeniusz IV papież przeciw nim powstał, otwie

rając osobne sobory w Ferarze czyli l<'Jorencyi, a potem na 

Lateranie w Rzymie obrady. A U> 1. takiej bylo okolicZ\losci. 

Turcy pod naczełnictwem o. manskiego czyli otŁomulhkiego 

domu, poczęli byli od czasu niejakiego oieZlJliemie chrześcja{l-
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,twu mgrai.ającą tworzyr. pot~gt. Już oni nietylko \\. Azyi al" 

i w Ellropie pmwicyc ce,arbtwa greckiegu Jlosindli Lak dalec,,: 

że prócz "tolic)' Kon:;tantynopol<t" malo co ccscr"(.wu greckicmu 

pUlll,tawalo Palpoltl~owic w KOII.<lillltyuopolu panująey, potrze

bowali pomocy, ~zukali jej u laciuuikl'lW, i dwór rzym,ki wy

.i,~dn:H; obil'cywal. Był jednak warunek przy,;t:!pieuia do unii 

z lacill,kim koscio/em. Ojcowie "o boru bazylcj"kil'gu wzywali 

Greków du poruzumienia się, wzywal i papiei Eugeniusz IV. 

A gdy IV Bilt:)'lci zapadla uchwala zmieuienia miejsca obrad 

,;oboru. ażdly się dla wygody przybywających Grekll\v do brze

gów morskich przyl,liiyti, Eugelliu,,~ IV spieszył ,iI; z otworze

uiem innego soboru w Fel'al'ze, dokąd potrafił Paleologa i du

chowielisł.wo gn'ckie sciągllą(:. l FelTar)' pl'7.p.lliesiony ,obol' 

do F/"I"pnl'yi og/o,sil 14:\9 unią ko,eiołów JaciJbkif'l!o i !.(reckicglH 

Z:"zly 7.1~ st.rony Greków r.ząstkowe protl'st"cye. wkrótce wielkie 

na. to hdur~eJ)ip llarzekanie, Na Rusi, gd;o;ie pow'l.e.chny był 

gr"cki obrządl'); , hydor llletropołilu kijowski 8zcz,ne do unii 

przystąpiwszy, prall'if' całą Rn~ w polskie Inb litewskie granice 

za,ittą, za sobą pociągnął. W :\loskwie prl,yj\,ci ., tćj unji od

nlftwi~n(), uwirz\Ony Izydor uchodzi~ ll1u.<iaJ. Poni eważ to za

szlo IV !.(ranicach paJ'lstw<t JagicJloóskiP!!o, Ifltwir.i bylo I'zlachcic 

ruskiej wkrocl.Y" w przywi/pje sl.laehty rol~kiej. które sobil' 

niedawno (r. 1430) od Jagiełły IV .Jcdlnic przyznano mieli. Cli 

nastało za Włady.-Iawa 111 (r. 14:33) tak, że i dllchowieJlstwn 

IIniackic JlIiało by~, W swoboda.ch Z łaciI'Jskićm porównam', 

Lecz Guqpniu,zowi IV potrzl'ba było d;lI: pomu!: [( on"tan

tYllcpolowi i Paleólogowi. Tl'lldllo ją było od panów curopej

~kich wyjednać. ale bli:i.~ze i pugranicZIIe 1Il0car~twa zwrócily 

jego bac7.Ilość. Polska i Węgry poczęły Turcyi "<l"iadowat'. 

\Vłasnie za WładyslltwiI DL po smierei Ałeksaudra wojelVody 

w'.łu,kiego, "YIJi>w jego Elia>za i StefiltJłł kłótnie zwróciły knila. 

poł,kiegn kIJ południowi uwag~. W ołosk ie lI'ujcw,',dzt.wu pod7.i'·-
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lon e bylo na dwa: Blia,zowi du,tała się dal;:za Wolośza, St~

fanowi bliż,ze Multany czyli Molkawin. Te województwa gra

ni':z)'ly Tllrcyi, a jak to bywa/o, że królowie węgip.r,ey kazali 

sobip wojewodom woloskim dallinQ niekiedy oplaca~, takie żą

dania gl'ol.ily ze ~tron)' Turków, Tymczasem po śmierci A/

berta cc~arza, który po Zygmnnr;ie na cesan<two i tron)' cze!'ki 

i węgierski nasrąpil, Wladyslaw obrany jest. krolem wę gi,' r,kim; 

spie.,z)' du W ",gil' l", ił uspokoiwszy przytollllJosdą .~\Voją domowe 

ros["rki z ok"zyi rozdwojonych ullly,ló\\', za Wladysla\\'cm, 

którego więbza CZ\'~I; narodu królem *) ugłos ila, i ł ';łzbi etą po

zostalą po Alb"rci ,' wdową któro1. wnet. po !allierci m~ża wy

(b/a Il~ 8wiat syna J~ ',dyOilawelll Po,ąl'obowcem nazwanego; Z/l. 

poradą i pomocą Jana. Korwina Humiady, i Jerzego Ka>,tryoty 

Skanded)ega hiążęcia Albanii, podno,i wojnę przpciwko Amu

ratl) \I" i I ce ·;arzowi turcckipmu, palbtwa węgierskie od dawnych 

już czaSl"\" podbić Ufdluj'!CClIllI. Szczęśliwie Władyslaw poraził 

Turków', i przymll,il AIlIl/rat.a: dr, zawl\rcia IV SegedYlli e me lat 

dzie,ię r' przymier1.a. Tr.ktat tPll aczkolwiek wielce Turkom 

uciilŻliw)" był, dla PO\\TÓCoeej Węgrom Scnvii i innych dawniej 

na nich zawojowanych krajów; atoli Amurat wit'l"Ilose i rzotel

nosć zlVykl.1 IV dotrzymaniu traktat'''\',' zawaltych przekl/ldlljttc 

nad \l>zy,tkip pożytki, nil'IHIl'l1Szenie przymierza dochowywał. 

Włady,law zwiedziolI)' kardynała Juliana CezariIli !t'gata pa

pieża. F;llg~nillsza l v obietnicfł.mi; że Jan Paleolog cesarz w~cho

dni IVoj,)f~ podnoi. i, że on i włoskie i hurgulllil,kie floty będą 

bronić Turkom przejścia z Azyi do " Europy: za uwolnieniplll 

oraz od przy,i~f(i przez tegni legata kardynała Juliana Ceza

riui biskupa Oiabil\ski~go: nOW1\ przeciwko Allluratowi przed 

*) powiildnją. ii \Vł:nl ysl:1W zujQtą ,~. Stefanowi koron;! w BiiLłog-ru

dzic byl koron owany. gdy;' EIJ,lJiota o1:doby i korony kr(dewskie zebrała. 

i oll~i '/. syll ~ 11l swoim już koronowanym od Vyo,uizcgo kardynnła arcyl,i 
głc.UP3 strygol1.skieg'\!. du Niemipt: (lo Fl'yderyka c;rsa·rz,a odesla~a. 
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wyjścieIII . cza,m przymierza, podnio~hzy W(),illę, w bitwie pod 

Warną zew.,ząd od J aoczarów otoczony, męif.nie do upadlego 

pot.ykając ~ię, 1'. 1444 na placu poległ, a kardynał. piemsza 

tej wojny podnieta w ucieczce babity" był. IIulliad z malą Wę

grzynów garstką z utarczki powrócił. Między łupami dostała 

się zwycięzcy metryka, czyli kancellarYIl królewska. Sprawo

wał Włady,ław Polsk,., lat dziesięć, a Węgry j" t cztery. Tak 

więc niewczesoa niektórych 0, 6b rada, a mianowicie niedotrzy

manie przysięlli i ~Io\\'a danego, któregIl i nieprzyjacielowi po

trzeba clotrz)'lIlać, pozbawiły Polskę krola, po którym wielkie 

sobie pOOlyślnosci obi,'cywac mogła; i który tę jedn~ tylko miał 

do siebie wadę, wielkim bohaterom przyrodzoną, a w Wlady

sławie z płochości niedojrzałego wieku pochodzącą, że nadto 

ufał ,.zcz~sciu wo.iennelllU, kt.óre bardzo wętpliwe i obojętne 

jest, w bitwie nie szanu.iąc się, i ~,olnier7.a raczej walec7.nego, 

aniżeli ostł'ożnego hetmana pełniąc ohowiązki. Z <1. Władysława 

III 7,giuęła o,tatnia cesarstwa gr~ckirgo obrona. \V lat dzil'

więć potem 145:) Carogród czyli Konstantynopol od i\lahu/neta 

Il buJtana tureckiego zdobyty zO,'laL Turcy p()cz~li na morzu 

CzarnelII pan')\vać. Za c.zćm Tatarl.Y przekopscy TurkolII się 

poddali, i przestali Litwie podlega~. Osady genu",'/skie i lIIi'L

sto Kafra IV Krymie (w 147;» od Turków pozdobywane, na 

morzu Czurnclll :legluga i handel utrudzone, 'W oloszczywll i 

MoJdawi,t zagrożoue. SJowelll Litwy i Pol~ki w łych strDnach 

poJożenil> niesłychanie się zIlIieniJo. Potrzeba hyło widkiej 

pilIlosci, Jl tej być nie moglo l. powodu osłabienia Lit.wy, uie

dbal~twa polskie.i szlachty, i kollizyi oblIdwu państ.w i narodów. 

która Kllzimirzll Jagiellończyka panowlInie tmpila. 

Zit panowania Władysława III Zbigniew Oleśnicki kardy

nał biskup krakowski kupił księstwo siewierskie od Wacława 

ksiąięcia cieszynskiego za 6,000 grzyll'ieu grosz)' pl'llzkich, i 

wiecznemi czasy onoż do biskupa krakowskiego przyłączył· 
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Od tego k~ięstw:t biskupom krakowskim dawnł się t.)'tul ksią
ięcia sicwierskiego. 

Panowanie Kazirnirza 11'. 

Żal smutek Polaków z odnicsionej pod Warną kl~ski, 

tcm byl cięższy, iż przez dlugi c;;as żadnej () król a swojego 

śmierci mieć nie mogli pewnośc i, dla czego też i 7. obieraniem 

nnw~go króla ~i ę ociągali. Dopiero pobuulwni przykladem \V ę

grów, którzy 1,acly,lawa ')'IJa. Alberta cesarza na tron wzięli, 

sejm 7,lo;i:yli w Sieradzu, i Kazimirzowi książęciu Wielkiego 

ks. lit. a Lriltu Władysława, prawo do korony zgodnie przy

znali. Lecz (lIJ przez przywiązauie do Litwy długo pod rozma

itemi wyma.wial si ę pozorami, aż kiedy urażeni upornem jego 

odmawianiem Polflcy na piotrkowskim sejmie, Bolesława k8ią

żęcia mazowieckiego dl> trollu wpzwać postanowili, aliżci Ka

zimi!"z tajemni e podmawia matk ę ~woją Zofią, >l by upewni la 

Polaków o jego do obj"cia królestwa gotow/I<ci. J edzic więc 

do Krakowa, i tamże koronowany jest. Klótnie o prym mię

dzy Ole!;nickim, któremu ni~da\\'no kapelu:;z kardynalski przy

wiózl byl Jan Dlugosz kanallik krakowski. i Władysławem 

OpoTowskim arcybiskupem gnieźnienskim na :;ejmie piotrkow

skiIII r. 1451 w ten sposób Kazimirz zaspokoił l ażeby I;,olejno 

do sellatu przychodzili, oraz żeby nikt odtąd z biskupów pol

skich nie ważył s i~ starać o kardynalską dostojność bez wia

domosci królewskiej . Pierwszy z królów polskich nominować 

począł biskupów. któr}'ch dotąd kapituły wolnemi glosami ohie

rały; a to z okaiyi kłótni zaszłych o biskupstwo krakowskie, 

między Jllkóbem Sienienskim od Stolicy swiętej nominowanym, 

.Janem Lutkiem z Brzezia którego kapitula obrała, i Janem 

CJruszczyllskim kanclerzem od króla wleconym ; ostatni po dłu

gich 'przeczkach w~party powagą kr61ew~ką, utrzymał ~,ię. 
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Teraz znak i cielI tylko prrrogat)'w)' elekcyjnej przy kapitu

łach wstaje. Chociaż K rtzilllirz knilcllI ukol'onowal Sil:, jednakże 

wzdrygał się zlużyc pl'z)'si,g<;> królolLJ zwykł;l. Albowi<'1lI lVy

nie:,ioll)' za życia hrata sIVuj<'go przez Litw\' na wielkie bię

,tWel, I,rzy,iągl jej, Ż(~ w niczem Litwy nic ulnllicj'zy, owszem 

rozprzf' .'trzcnial' j il ma. \\T pl'zysiQdz(; zaś narodowi pol.,kiemu 

składan(;j wypadało rrzyrz"kać, ŻI~ odpadłn kraj" Wolyn, Ukm

il1ę, Kijów, które Litwa trzYll1ała, do Pol,ki przylączone 7.0-

,t~ną, a taką przysięgę Litwa by najgol'z(\j uważala. Ztąd pl'ZPZ 

różnyeh panów litrwskir,h niejcunuśc miedzy 'ą,i e dniellli naru

d"lIIi a pod jednil zostawać maj'lccllli głową 1'07"ioIl'1In1\, po

nrla panowanie J<azilllirza burz li" ';111 "[)f1lWia l: . Po darelllnym 

kilkolHtnilll oporze, co ,'Pjlllowc obrady ltJi~'Zalu, król 14;,:\ 
przysią.g!. 

Tymczasem częste by\\'aly zjazdy czyli "'.imy, i nielad, 

zarzucenie ustaw wisJickich i innych przcpi,ów Knzimirza wiel

kiego, tllk w stanie ;;zlaclJc'ckim jako też Illi!',j'kirn niedopel

nianych, wYlllagały pOlTlnażania lIehll'al. Ti'lll ,i!: l:ajllloll'/tly 

sejmy IV Piotrkowi,', Korc1.ynie, a r. 14.')4 w Ki"'zHwie i Opo

cznie. Na t Y III ostatnim król ponawial przywileje. Bywały te 

ustawy lIi~kiedy je":lezc prowinc}'ouuln p, lecz wi.'lickie, mało

polskie n1\jwzi!:t"Z!'OJi ,iI; stawały, a pomimo ziemskie czyli 

prowiucyonałne wyj'llki, gdy sig pow,zl' chnych zja7.dów czyli 

sejmów liczba wzmaga, podobnie i zapadaj'lce ustawy POW' ZI'

chnemi dla wszystkich prowincyi >tnją sit. 

Sądowuictwo od cza"ów Kazilllirza wielkiego zuacZIIie ~ię 

zwyr;.:ajami now811li czyli raczej p07.lIli C' /lianellJi innem ,talo. 
~ 

Wojewodzillskie "ądy i kaszteJallskie tracily swoje dawne Wil-

czenie; pouniosły się starościńskie czyli grodzkie i generalskie. 

Prz)' królu zaw:'Ze najwyż,ze wyrokowIlnie było, ale pornno-

1.ylo się zjazdów, ktÓre w obeenosei luo ni e obecności królew

~kip.j IV imieni1l jrgo wyroki wydawały. Zjrżd;i.ali się po pro-
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wincyach, po ~iellliach, wojewoda, kasz(('lanuwie, bi, kupi, urzę

dnicy, różni panowie, i ~kladtlli ruin ego rodz-"jll .<ądy. Od ziem· 

,tWIt '7.ł)' appelacye do zjazdów nazywanyeh wiecami czyli col

loquia. Od (Trodu zas szly appcllacye ad convent1tS genNales, 

do zjazdów generalskich. 

Knyżacy niegdys tak Rt.nlf;~ni dla Litwy i Polski, "koro 

,ię zmieni/o ich p%l.enie, stra,zn)'llli byt: przestali. Nie było 

im nic z ruzci'lglości ich panowania, "le cd ich bytu Zllikll'jl. 

Litwa się ochrz<~ił<l i Zakon ,traci I przedmiot który go pod

"ycał. i to ~prawial że z(;w!'ząd Niemcy pud znaki krzyża Acią

gali się. Zakon tracil nv,! dzialalnoA'3, a gdy nieu,taje w swych 

niechęciach ku Polakom i Litwi,', o"labnigcia swego dowody 

prIJdko jeszcze w wojnach z królem Jagiełlą zlożył. \Vujua ta 

wllio,l" do l-'ol-ki ogrolllne krzyżackie skarby i nadal zapasów 

pieni~żnych; ubcej pomocy lIil' ma, Krl:yżacy własnym ~i/olll 

i zamożlloscl kraju ktory posiadali zostHwieni. Lecz zakon od

dał się gnu~no~ci, nielad w nim wzrastał, kOllllllandorowie z wiel

kim mistrzem w niejedności , bi"kup z mistrzami IV lIiezgodzie 

zakon oddal "ię swawoli i r(lzpll~cie, dopu~zczal się gwałtów 

i spełniał uci"k nad Jllic,zkallcami kraju którym rozkazywał. 

Miasta i ,zlachta l'om"rza lIiegu)',; na Polsce zdobytego, oraz 

Prus całych do żywego dojtci złem Krzyżaków postQpowaniem 

narzekali i .iątrr.yli si". Bractwo jaszczurek, od roku 13!J7 utrzy

mujące się, z najznalllienitszych obywateli i przemożnych pa-

11ÓW złożone, odnawiająe swoję fundacyą 1451 podniecało do 

Czynienia przelożcli i zani~siellia skarg na sejm niemiecki przed 

cesarza. Przewidvwali ich bezskuteczDosć, dla tego te~ czasu 

1452 wyprawiali do króla polskiego wys/mlców swoich, tajemne 

Czynili układy, przyrzekając zakupić i wydać wszystkie krzy

Żackie twierdze , byle król polski chciał odzyska,; kraje Iliegdy~ 

częs ć polski ego kró lestwa składając e . Gabry el z Bayi'ell1 (po

tem woj ewoda l'. lblągski) biegał do Polski i wyjednał ~e w ł4 54 
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wojna na \vyzwolenie Prus z pod krzyżackiego Zakonu roz

poczętą została. Rzeczywiście cal y kraj, wszystkie Illia~ta 

i twierdz" pądko l.ajęte były prze;: Polaków, ~zło t.ylko o zdo

bycie kilku miej~c od Krzyżaków trzymanych, aniedolężnie 

ze st.rony Pol~ków prowadzona wojna, pomimo wielką usilno!;ć 

w popieraniu jej, dala Krzyżakom 'po~obn()ść do obrony. Do

piero po czterna,toletuiej wojnie a ,traqliwem kmjn, o który 

wojowano, wyni'zczpuill, roku 14(j() tr;lktat. IV Toruniu zawarty, 

wojpwództwa pumor,lde, chełmińskie, ul'llborskie i ksiQstwo 

wannili~kie do Polski przyłączył. Cz~ść wschodnia Prus. ktore 

"II Prusami wla,;ciwemi, z03ta.wion:l była Krzyżakom, z obo

wiązk iem, aby każdy 0011'0 obrany mistrz osobiscie od króla 

i senatu inwestyturę na leunoś6 oobieml; wil'lki mi,strz i kilku 

kommandorów do rady czyli do senatu przy,jęci. Rudolf biskup 

Karyntyi. poseł papiczki, do zawarcia z Krzyżakami traktatu 

toruńskiego znacznie się przyłożył. 

N aród Pruski przeciw KrzyżHkom pOIV'tający, łozy! życie 

i majątki dla wyswobodzl'nia .<ię; niemniej też wielkie 7. siebie 

czyniła Polska ofiary, żeby ród bratni 7. pod jarzma niemie

ckiego wydobyć: łecz stan jej zawichrzony z powodów różnych, 

a mianowicie Litwy, stawał się wielką prze~zkodą do ~kllte

cznego działania. W Litwie wielu możnych a mianowicie Ga

sztold wojewoda wileński lIsiłowali koniecznie zerwać nastąpić 

mający związek naronów Litewskiego i Polskiego, nawet przed

siębrali już pomimo Kazimierza innego nu Wielkie K~ięstwo 

wynieść. Kazimirz łagodzil t" panów zuchwałoSć, odzywa! się 

do niższej szlachty, Horodelskie przywileje zatwierdzając. Lecz 

Gasztold i możni nsiłowali mocą resztę Wołynia i Podole Po

lakom wydrzeć : ztąd przychodziło do otwartych zatargów. 

Małopolska bliżćj to cierpiąca, z tego powodu IV nie,pokoj

Ilościach. przy tern r6żnern wiekowi właściwem po nadgraniczu 

S7.łą~kl\ lotro~twpm, do którego mię~7.ali się drobili książęta 
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Szlą~cy, na Oswiecimiu Zatorze punujący, rozrywana, narze

kala lIa króla, jako jedyną wszystkiego przyczynę. (R. 1459) 

RytwialIski w imieniu prowincyi wy rzucał to na oczy K azimi

rzowi , .domagając ~i ę aby Litwa, na tyle poslug których od 

Pol~ki doznała niepomna , swym panom niewierna, zabrane nil 

W olyniu ziemie zwróciła; aby kroi zapobiegl nadużyciom ,ta

rostow, uboższą. szlachtę uciskający~h; złych pieniędzy nie bil, 

drogi od rozbojów ubezpieczył, lepiej Rzecząpo~politą. zllwiady

wał, jeAli chce po niej wyciągać tego, czego po wiernych pod

danych oczekiwać może. Tak ostro ukazywały się poróżnienia 

Litwy z Polską, króla z obiedwiema narodami, w których swo

body stanu szlacheckiego wzrastaly, a IV Polsce gmioowładztwo 

szlacheckie przez urządzenie się sejmów dopełnione zostało. 

Od czasów Kazimirza Wielkiego było rozmaitych zjeżdżań 

się panow i szlachty niemało, i te lltn<:'żyły .ię. Zjazdy ziem

skie i powiatowe, wojewódzkie. prowincyi i calego królestwa; 

zjazdy sądowe: generały, wieca, i zjazdy prawodawcze stano

wiące : sejmy, sejmiki. Król różnie zMiadał lub obecnym nie 

byl, zwolywał lub zebranie przychyleniem si ę upoważniał. Po

trzeba. uzy;kania podatków za. Jagielly i Kazimirza mnożyła 

liczb~ s<')Inr.w prowincyalnych lub powszechnych krolestwa ca

łego. Były przykłady"'), ie sejmiki (conv€ntus particulares) 

przed s jmem (ante di etam geopralem) odbyły si ę. Przykłady 

le, po wielu doswiadczeniach Haly ,ię uieodzowne. Kiedy po 

wojnie pruskiej z pf>wodll wypróżnienia wycil'ńczullego skarbu, 

P"trzebu było podntków, zjeżdżające się na sejm ze stann szla

checkie~o wyznaczone o~oby, czyli posłowie, oświadczyli, że 
nie mają pełnomocnictwa do tegu. Na następujący więc sejm 

do nowego Korczyna. 1468 roku z sejmików ~ą wysIani posło

wie i ci shładają właściwie narodu reprezeotacYą, sta.nowiącą 

~) Jak się pod r. 1404 milwilo. 

Jl 
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w;;pólnie Z królem i senatem. Tak sejm urządzony został. 

Od tego czasu królIla sejmie prezyduje dwoili izbom: sena

ckiej, II' której biskupi, wojewodowie, kasztelanowie i sena

ckiego rzędu urzędnicy zasiadają; i poselskiej, w której nie

oznaczona liczba poslów z ziem i powiatów wybranych, oraz 

posłów miejskich czyli reprezentantów miast róillych niekiedy 

od króla powołanych zbiera się. Po takiem urządzeniu się sejmu 

gdy na tym sejmie o podatkach, o prawach, o różnych po

rZl!.dkarh Hzeczypospoliu;\j, o jej politycznych z państwami 

związkach, uieraz o pokoju i o wojnie stanowiono jest, lub 

król rady zasięga: przez decyzye izby poselskiej, stopniami 

stan szlachecki wielkiej przewagi nabywa. Senatu waczenie 

maleje, dawna stanowiąca moc królewska jest przy sejmie. 

Gminowładztwo szlacheckie do swojej już pory przychodzi. Stan 

szlachecki podnosi się na inne, innemi pociera. Kmiecy zobo

wiązany osobiście musiał w dalszych czasach zwolna swych 

wolnosci zapominać, przechodzie w poddaństwo i pal\~ką (-e

nioralną) wladzę uznawać; miejski ścieimienia swego znaczenia 

polityczneg() doznać, i król i stan duchowny przewagi Rtanu 

szlacheckiego doswiadczyć. Czego wszystkiego udowodnią dal

~ze glówniejsze wypadki. 

Kazimirz prócz nabytych orężem Prus powiębzyl granice 

królestwa przez zakupienie księstwa Oswiecilllski~go, które od 

Jana książęcia Oswiecimskiego za 50.000 grzywien groszy sze

\'okich prazkich nabył. Waclaw ksiązę Zatorski brat Jana, 

holdownikiem się Polski wyznal. Tatarzy Rus i Podole plą

drujący, przez Jana Alberta krolewicza szczęśliwie są odpę

dzeni z odzyskaniem plonu. 

Po śmierci Jerzego Podiebl'ac~i"go króla Czeskiego, Cze

chowie ofiarowali koronę Władysławowi uajstarszcmu Kazi

mirza synowi, który z Elżbiety córki Alberta II cesarza ma

tki ~wojej najbliższym onejże hył dziedzicem. Wladysław IV Pra-
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dze kurunowany jest. Węgrzy tei nieko.ntenci z rządów Ma

cieja Korwina Huniady króla swego, wzywają na tron Kazi

mirza drugiego królewicza Polskiego; lecz ten gdy wyprawę 

~woję do Węgier upóźnia, Maciej ujmuje sobie Węgrów, i do 

zgody z uimi przychodzi, a tak Kazimirz od trouu widzi SIę 

być odrzuconym. Po śmierci Macie.ia, Węgrzy na tron wzy

wali Jana Alherta, do czego im było powodem zwycięztwo 

jego nad Tatarami niedawno otrzymaue. Atoli Włady~ław 

brat jego starszy król Czeski przez swój obrot puem6g1 nad 

uim i tron Węgierski odzierzył, z czego ojciec ich Kazimit·z 

był niekontent. 

Tak ~il: cisnęly korony w dom Jagielloński. Nic mógł ich 

K azimirz pozyska(: wedle swego życzenia, ponieważ doznawał 

prawdziwego w skarbie niedostatku. Pewnie, że daleko wię

kszego doświadczał 'yn jego Władysław kilka królestw posia

dający, lecz Kazimirz patrząc lIa pomyslność i dobry byt mie

szkańców Pobki, uie mógł więcej ani pozyskiwać korOD dla. 

familii, ani ocalać straty na które obadwa państwa jego Li

twa i Polska w odległych stepach narażone były. Podobało 

się Litwie nicu-taunie napastować granice Polski, potężne fa

kcye usiłowały zprwać z króles( wem, chciały na wet wyrzec się 

Razimirza samego i Jagiellonów, a wyjasniały jak dalece IV tym 

stanie ~tronnictw rozwijała 8ię niemoc ogromnego państwa Li

tewskiego. Podówczas osłabła do ostatka horda. Kapczacka 

i wielki ksiąię moskiewski Iwan Wasilewicz \l 1477 zupełnie 

~ię z pod Tatarów wyzwolił. Ten z następcami poczyna od

rywać od Litwy Ruskie ziemie. - Nowogr6d wielki w 1479 

tym sposobem stracony, a książęta Siewierscy w 1490 poddali 

się wielkiemu k~iążęciu moskiewskiemu. Ttll'cy wpadli nil Wo

łOBczyznę i Multany. Zdobyli w tej krainie w 1484 r. dwa 

ważne porty K ilią i Białygród i prawie przecięli bezpośrednie 

Pulski z morzem Czaroem związki. Dzielny Stefan woło~ki 
11* 
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bez wspareia <>d króla polski~go zniewolony był swoją obru

tnoscią kierować ,iI'. przeciwników swoich województwa ruz

rywających i posiadających wojować, odpierać Turków, opła

cać się Maciejowi \V ęgierskipmu królowi lub stawiać mu czoło. 

Powróci! Stefan \\' pMlusZVllstwo, ale strata portów byla nie

odzyskaną 

Pewnie, że I{azimirz nie mial mocy dyzharmoniji swoich 

państw naprawić, Okazując czas niemaly szczególniejszą dla 

Litwy przychylność, narazi! się Polakom i oziębił ich tak da

lece, 7.e zaniedbywali obronę kraju, uicdostarczając potrzebnych 

Kazimirzowi dochodbw, Miał Kazimirz swoje wady i niemale 

cnot.y. Nie lubil pracy, ale niestatecznosć jego utrzymywała 

go w ustawicznem zatrudnieniu, Plonne bywały te zat.rudnienia 

i wi~le zajmowało go polowanie. Nie by! w stanie brać się 

czego gorliwie i z f./l'untu. zapominał o przec;wnych losach i 

przykrosciach , II zapominał ~ię w pomyślności; chciał ;:ię jPgo 

umysł wynioAlp nadyma.ć, lecz powagi utrzymać nie był w sta

nie. Ztąd łat.wy w pożyciu, chętnie obdarzający, bezintereso

wnie łaskami i dohrodzip.i~twy ~7.aflliący. JeAli tern serc nip 

"jednał i nie przywiązał 00 ;:iehip. 'prawia.1 to, źe nikt się od 

niego nie odstręczał. J~ieli nip IIlc11!1 harmonii przywr6cić, ~tu

dząc wzajemne narod6w kolizyr, tyle przynajmniej wyjednał, 

że nie przy;:zło do rzetelnego rozęrwania, i da! obu narodom 

eza, do oswojenia. się z sllbą. Po cztel'dziestokilkoletniem pa

nowaniu Kazimirz ze;:zed! 7. tep:o świata w Grodnie 1492*), 

*) Za niego iyl .lilll nługosz z Niedzielska herhu \Vieniawn J :o;łnwny 

d1.iej()w polskich pisarz I nauc7.ycie1 krAlewiczó, .. ·. s,ynów Kazimirza IV. Dyl 
na.przód kanonikiem krt\Kowskim. a umill'ł llomillatem arcybiskupem Iv.;'ow
~kirn. His.torya jego w średnim ~tylu łacińskim jest pi!':ana i strmowi wa
iną w dzi~jopisar!itwie pol~kicm epokQ. poniewa? DłllgOS7. u6xował krzyw~ 

I'J pierwotnych <hiej:tch PO]loiki wyohrn1.onie. PISki Dlugosz swoidl cza5ó~' 

lub bliskich siehie wiek/IW tlideje pisze, poty je.lit on szacowny lło uiyciJ. 
~wiadek. .JeJ:01.c1.e on na ela.,;}' Łokietka nioma.ło R.wia.tło rznca., lecz pue-



JAN ALDEUT. 165 

Panowanie Jana Albel'ta. 

Po smi~rci Kazimirza zgromadzili się Polacy do Piotrkowa 

na sejm, dla naradzenia się o nowego króla obrftuiu. Jan Al

bert, aC7.kolwirk po ojcu prawem dzied7.ictwa byl najbliżHzym 

tronu, przecież wie10m nie podobal się dla niezoosnej umysłu 

wyniotilo~ci, i niektórzy o wynieoieniu na t.roll Alexandra, któ

r~go już Litwa książ~cieru swym oglosiła była, drudzy o wy

bl'aniu Zygmunta, zaruyślać poczęli. Atoli za usilnelll królowej 

matki staraniem utrzymał ~ię Albert. lAldwo co wstąpi! na tron, 

aliżci przybyli do Pol:;ki wenecki i turecki po,lowie. pod po

zorem powinszowania; w rzeczy zas samej pierwszy z Ilich na

mawiał króła do zrzucenia si~ z przymierza z Turkami, drugi 

dopra,z1l1 "i.., u potwierdzenie onego. A Ibcl't po dlugiplll nllmy

sianiu .,ię, tureckiemu na trzy lata przymi~rze potwierdził: we

ncckiemu za!; politycznie wymówi! s ię, ii pod tę por~ ni9 może 

dopo;J.Jódz Rzeczypospolitćj. Alb~rt w roku 1494 kupi! 7.a osm

dziesiąt ty., ięcy czerwonych złotych k,ięs two zator,:kie ort Ja

nU~za księcia Zatorskiego ; zit)l\li, zas Płllcką po zeszlym bez

Potomnie .lanie książęciu Illazowieckim uo korony przyląct.yl, 

resztę '\'lazow.--za przy Konradzio braci e Januszowylll zo s tawując. 

Zlączy\\'s/'y wojsko polskie :t. łilew s kiem, króre mu Ale

:x.ander na pomoc przy,luł, podstępnie pOdlIosi wojnę przeciwko 

Woloeholll. Soczawę najcelniej:,ze lIa ów eza." Wolochów mia

sto obłega, lecz bezskutecznie: alhuwieul zdradłiwie od Stefaua 

Wojewody wołoskiego wprowadzony wgłąb nieznajomego kraju, 

w Bukowinach tak uazwanym losie, srogą klęską porażony 

Zostaje. Pu tJtkowć.i wojska polskiego porażce, Stefan z Tnr-

j~t)" wyobrilzcninmi wieku swego, uapoił niemi dl~wlllojS7.e dzieje. tak ~ że 

to Gallus l co syn Ka.dŁobka \Vincenty mówili, togo czysto powŁt~rzyć nie 
urnia,1. Ta wada stała się wn.di} w~zystkich jego oafitępcłl'W, któr7.y go n&~ 

;Iadow,li lub poprostu rowt,rz~li. 
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kam i i Tat.arami hunlJ~1II do Polski wlladu., Podol~ i pokucie 

aż pod sam Lwów pustoszy. Zima nadzwyczajnie ITIrozna w r. 

J 498 uwalnia Polskę od tych strasznych nieprzyjaci6ł, gdy 

przeszło czterdziesci tysięcy częścią zimnem, częscią głodem 

wyginęło. Stefan prosił o pokój, na który "ultan turecki Ba

jazet II przez wysłane do Krakowa poselstwo chętnie zezwala; 

obiecując nigdy odtąd Pol, ki nie najeżdżać ani Wołochów w bun

tach wspierać i podsysać. Wnetże Moskwa, pomimo przyjażll 

i spokrewnienie Iwana Wasilewicza I W. cara moskiewskiegu 

z królem, pnez zaślubienie Heleny córki carskiej z Alexan

drem bratem królewskim, do Litwy wtargnęła, a poraziwszy 

wojsko AIExandra, pobrawszy Brall.<k, Nowogród, księstwo 

Siewierskie zupelnie odzierżyła , Czerniechów, Starodnb zabrała 

i o dobycie Smolelbka potrzykroć, lecz daremnie się kusiła. 

Jerzy Pac i Mikołaj SoHohub zawiadujący garnizonem, męztwem 

i przez.ornoscią dyspozycyi swoich obronili go od nieprzyjaciół. 

Przymierze zatem z Moskwą na lat sześć stanęlo. 

Fryderyk książę saski wynieiiiony na godność Wielkiego 

Mistrza krzyżackiego, wzbrania się czynie hołdu królowi; Al

bert naprzód łagodną perswazyi drogą chce go do powinuości 

nakłonić; lecz to gdy nic nie pomaga, o wojnie przeciw Krzy

żakom zamyśla. Atoli uklad ten bez skutku zostaje, dla prę

dkiej króla śmierci, kt6ry apopłexyą tklli..,ty, IV Toruniu r. 1501 

z tym się rozstał swiatem. Na"tąpiw>zy po ojcu na państw(l 

polskie, slabym i nieudolnym w rządach pokazał ;.ię, prz~l 

zbyteczne zaufanie i poleganie lIa Filipie Bounacorsi Wlochu, 

nauczycielu niegdys swoim, który rrzez próżną chełpliwoś" 

przezwał się l, al1imachelll, i pod illlienipm Alberta rządy pan

~twa przez kilka lat z Pow"z€chncllI nr rodu nieukontentowHllielJ1 

sprawował. Albert byl umy,łu łatwo wierzącego, i chwiejącego 

się w powzięciu zdania; jdeli miał cnoty, lub wy"t~pki jakie. 

tedy jak tamtych jaśniejąca sława, tak tych nienawiś,:, nie ua 
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niego, lecz na pochlebców tron jego otaczających spływać się 
zdawała. 

Głoszono podówczas, że nienawidzinny Kallimach nastawał 

ua WOlllOi;ć ual'odu, że chciał władzę monarszą podniesć. Ztąd 

szlachta gorliwiej ni~eli kiedy za swojemi przywilejAmi obsta

wała, a słaboAć królów Jana Alherta, i po nim llastępującego 

Ałexandra. ułatwiła szlachcie do wykroczenia z obrębów wol

uości swoich II krzywdą stanów ni"szych, czego dowodem są 

uchwały sejmu Piotrkowskiego roku 1496. W sądownictwie 

i sądach bywały wykroczenia, że opóźniano wyroki uboższym 

ze szlachty a wykroczenia te dotykały więcej kmieci, prawie 

już przystępu do sądów znaleźć nie mogących. Tymczasem 

ustawa sejmu Piotrkowskiego wyjaśniając to co statut Kazimi

rza Wielkiego nie dobrze opisał. waruje, ażeby ode dni, w któ

rych ta uchwala nastaje, nadal w interesie zbiegłych kmieci ci 

tyłko pozywani byłi, którzy w Ziemstwie stawać mogą. Statut 

Kazimirza wprost zbiegłego kazał przed sądem ścigać Jana 

Ałberta, czyni zastrzeżenia które inne nstawy jego wyjaśniają, 

według których mieszczanie długów swych nie na dłużnych 

kmieciach ałe na ich panach poszukiwać mają; kmieć mogl\cy 

się do zapominanych i opacznie wykładanych statutów, lub 

zwyczajów odwoływać, i mogący jeszcze miejsce siedłiska swego 

i sposobu życia odmieniać, jeźeli stan rolniczy porzuca i bierze 

się do nauk, jest przez statnt Jana Alberta za wyzwoleńca 

(tanqam emancipatus) uznany. Tym sposobem nadto oczywi

ście stan kmieci niesłycbanie się odmienił, przemieniany w pod

daństwo a nawet niewolnictwo swych panów. 

Inne Piotrkowskiego sejmu ustawy poniżały inne stany. 

Szlachta sobie tylko wyższe godności duchowne zastrzegła, tak 

ie płebeje, to jest ze stann kmiecego ani miejskie;;o, nikt ich 

otrzymac. nie mógł. Jednakże pozwolono plebejom niektórych 

kanonii w oznaczonych kapitulach, które to kanonie' doktor-
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~kiemi zwano, z powodu że rozdawane były osobom nieszlache

ckiego urodzenia, które w stanie duchownym sŁopiell doktora teo

logii, prawa lub medycyuy pozyskały. Inna uchwała, nakazywała 

plebejom, to je~t kmieciolll i mieszczanom całkowite wyprzeda

nie się z ziemskich posiadłosei, których od tego CZR'U nadal 

posiadać im zabroniono było. Ustawa ta nie zaraz do exekucyi 

weszhL, a kiedy w póżniejszych szczęśliwych dla Polski czasach 

dopełnianą, być po częła, pudówczas większe miasta niektóre 

miały szczególne dla siebie przywileje, mocą których mieszcza

nie tych miast mogli dobra ziemskie nabywać i posiadać. 

Na tymże jeszcze sejlllie Piotrkowskim ~tatllt Jana Alberta 

potwierdza ustawy Kazimirza ,Jagielończyka w Opocznie i Nie

szawie napisane, ale te Nieszawskie uchwały w puwtórzeniu są 

zmienione, kilka artykułów w dodatku uzyskały. Między do

dauemi jest, iż iadnej konstytucyi, żadnego wezwania do wojny 

czynić nie wojno bez zebrania po szczei!6lnych ziemiach, to .ie .~t 

bez sejmików i ~e.imów. Tak. ustaw~ ta Nieszawską nazwan8, 

dła tego że między Ni<"zaw,kie zamieszana *), we wszy,tkiem 

króla i senat ściesniala. Obok tych uchwał myi;lano niemało 

*) Sejm w Nieszawie by~ r. 1454 i WO WSllIlłci'.f.':mych rękopismach 

,t.tutów togo sojmu, miedzy ich artykułami usti'Lwy t.ej O wladzy sojmu 

i sejmików niema. PrzC!u prawodn.wczym sejmeUl Piotrkowskim za Jnaa 
Alberta, pouwakroć drukowanu uawne I\.azimirz.,~ i Jagiełły statuta. w roku 
14!H i 1486, a między r\ic~znwskicmi ustawami tt\j o w.łndzy sejmów j sej

mików niema. Więc później między Nie.5~awskie wmięszaną 7.ostała. Że 

zaś w drukowanych 1489 statutach nia znajduje si~) mo7.o to hyc. ;.e jeszcze 

na sejlllio Piotrko\\'~kim tegoż 1496 roku, tak zarai'. tłJj ustawy za Niesza
wską w statucie ~Jima. Alborta poczytywa.ć się nie walono: hyl~ nawet możo. 
i.e ona i w statucie .Jana. Alberta nie 1.llLljllowa.JiL się. Statut Jana. Alberta 

7.3wiorający w sobie ust,\wy !l:icszllwskie był Jopiero po llowych prl>wod,,· 

wczych w Polsce usilnościach 1'. 1506 przez Łnskiega drukowauy. Potwierr 

dzone prze.? l~lo:s:n.ndra., JaniL Alberta statuta. sllndniój ponieść mogły od· 

miany, l w nich 7.3-\'Vartc ~iesz.awskio dodatki llzyskac. Godzi ~iQ mioć te 
podejrzeni. • chociaż istotnych dowodów dotąd niema. W każdylU jednak 

raz.io przyn'.ncoo1\ tH. ustawa do NiQsz~wskich ukazuje słnbość dwu króló" 
kr6tko panuj'łCych. " swawolą szh.obty. 
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o calkowitem prawodaśtwie i porządnych prawa,ch. wolano o zu

()~trzeuie kary za zabójstwo. wnoszono. aby sęd~iowie nie wy

bierani, aJe uczeni i oplacani byli, domagano "';ę porządne ' 

księgi praw. Niedopełnione t!' życzenia miały wziąść koniec 

pod królem prawodawcą AI!'xandreJll, 

Panowanie k?'ola Ale:wndra. 

Po zlllarłytl! bez!Jotomnie Janie Albercie, Alexander brat 

jego, wielki książę Litewski, tron osiadł, który IIlU tem chę

tniej Polacy ofiarowali. im więcćj widzieli, że możni panowie 

Iitew,:cy opu~zczali swoją ku Polsce niechęć. WZllIagające się 

niebezpieczeństwa skłaniały ich do tego, R. 1499 Jagiełłowską 

uniją w Wilnie potwierdzono, a zaraz po zgonie Jana Alberta, 

Tabor biśku)! Wil"Ilski z iunyrni wyprawieni byli do Polski dla 

zaprwnienia związku z Koroną. Przyrzeczono ~obie, żp król 

Polski i wielki książę Litewski zawsze IV j,~dnej będzie osobie. 

Pr?y.iechaw~zy do Krakowa Alexander, od brata 8wego Fry

deryka arcybiskupa Guiczipńskipgo i kardynała na króla był 

nama,:zczony, ż,onR zaś jego Helena, ponieważ relii!ii była di-

8unickiej, honoru tego nie otrzymala; atoli pozwolono jej mieć 

na zamku królewskim kaplicę, gdzieby nabożeristwu obyczajem 

greckim zado~yć uczynić moglo. Po koronacyi, wprędce król 

do Litwy wyjechał, posłyszawszy o wtargoieniu tamże woj~·ka 

moskięwskiego, a Fryderykowi kardynałowi rząd zlecił w Polsce; 

do której takie za namową Stefana wojewody Wołoskiego Ta

tarzy wpadli, i zwyk'łym sobie lotrow~twa ~po~obem onęż zra

bowali. Z Moskwą za przybyciem krOl:1. do lat sześciu przy

mierze przedłużone hyło Król potem do M1l1horga jechal, na 

odbieranie od miast Pruskich przysięgi, dokąd tęż i Wielkiego 

Mi~trza Krzyżackiego wzywał, ażeby hołd wykonal, z którego 

on wyłamując s i~, do Niemiec wyjechał. 

Dwa sejmy Piotrkow~kie 1503 i 1504, a jeden Radomski 
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1505 miały za króla Alexandra spełnić :i.ycz~niR porządnej 

księgi praw. Jakoż krół prawodawca Alexander puprawiał wszy

stkich stanów prawa. Żydzi miełi z dawna przywileje, alP. prócz 

nich byli w dobrym byci~ i znaczeniu, w ~tro.ill i obyczaju ro

wOl.lli ~ię szlachcie, tak że król Alexander potwierdzając i"h 

dawne przywileje, mniemał czynić na ich szkodę . Prawu nie

mieckie Magdeburskie czyli Saskie miało w sobie różne uchwały 

wynikające z ciemnoty wieków, ktorych rozsądek cierpieć nie 

mógł, jako naprzyklad dochodzenie sprawiedliwosci pujedyn

kiem, te wszystkie król Alexander skasował. Co do prawa 

Polskiego czyli szlacheckiego: pierwszy statut Wiślicki pozbie

raI był ~zczegółDe przypadki, które miały się do podobnych 

stosowac; łiczne uchwały za dziada Jagiełły, ojca Kaziwirza 

i brata Jana Alberta., przyniosły .Alexaudrowi inne statuta. 

które cokolwiek przepi~ów pomnożyły, dawne Wislickie wy ja

!miały, a przez to nieraz dobitne prawa osłabione zostały, lub 

sprzecznolllownością do nieczynności przywiedzione. W"zystkie 

te statuta wytykały stosunki narodu z wladzą i mi.,.dzy sta

nami rzeczypospolitej czyli rzeczypospolitej kOllstytucyą; powtore 

ustawy cywilne niezbyt okwite: potrzecie niedokładno wyłuszcze

nie porządku 8ądowe~o; poczwarte przepi~y kar za rÓżne wy

kroczpnia dO$yć liczne; nnostatek, przypadkowe urządzenia, 

policej~kie i innego rodzaju. Wszystko to w statutach pomię

szaoe bylo. Opróc/. tych ustaw pismem zebranych, równej po

wagi były zwyczaje, po róźnych miejscach różne, a nie brakło 

z tego powodu ich przeciwności z ustawami pi,~anemi. Król 

Alexaoder w~zystkie te statuta wiślicki, dzirldowski, o.icowski, 

braterFki, tudziei: przywileje ~tanD nlacheckiego zatwierdził; 

zwyc1.ll.jom miej,cowym moc obowi1lzującą przyznał. i swoich 

ustaw cokolwiek d(,łoży/, jaku przepisy obowiązków urzędników 

wyż.zych. Wreszcie .łagiellonowie rozrzutnością swoją i nie

bacznem r01.dawnictwem dóbr królewskich marnowali .ie; ~tany 
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IV to wejrzały. i król Al exandel' przyrzec musia!, że dóbr kró

lewskich bez sejmu ani rozdawać, ani długami obciążać nie ma. 

Tenże Alexander w swoim statucie r. 1505 zapowiada, że od

. tąd na wieCUJe cza~y nic nowego ustanowiono nie będzie bez 

w"pólnej rady i po~łów 7.ipm~kich zgody *). W I\zystkie te statut/l i 

prawodawl'zc czyuności Alexandra, rokll 1506 Jan Łaski kan

clerz korolJUy wydrukowal , załączając prz)' każdym exemplarzu 

12 kart czystych do ~pisania miejscowych zwyczajów, i ta księga 

byla zbiorem obo II ięzującym, bynajmniej jednak niedogodności 

z tłumu dorywczych uchwał wynikających nie załatwiająca, 

a w tym ~t8nie pol~lde prawa najniedolęzniejszy skład ukllzują, 

i nie ustają za świetnych CZIISÓW tamtych wznawiać się życze

nia porządnego praw zbioru. 

W Litwie domowe rozsterki i nie~naski między familiami 

Mjęły się z okazyi Michała Gliń~kiego. który ze krwi książąt 

I'uskich pochodząc. z zacnością urodzenia, i z pięknemi do WOjDy 

przymiotami, łączył niezDośną pyohę, i w taki u króla wbił się 

kredyt, iż cała prawip Litwa przed nim drżała, i oba.wiała. się. 

aby sposobnoś~ upatrzywszy, księstwa uawet kiedyżkolwiek ~a

lI1~go nie opanował. Największy zas gas mial na JaDa Zabrze

zińskiogo wojewodę trockiego, i tyle u króla dokazał, iż mu 

województwo odjęte hyło. Wnet potem sejm w Lublinie na

'tąpił , na ktorym sprzeczka o pier~sze IV senacie miejsce mię
dzy duchownymi i świeckimi senatorami, z przysądzeniem pi er

W~zeń~twa duchownym u~poko.iona była, Na Lymże sejmie uchwa.

lona przeciwko Wołochom wyprawa, ktorych wojewoda Hogdan, 

"yn i na'tępclI Stefa.na, IV buntach pneciwko Polsce podniecał 

i Pokucie najeżdżnł; przyohiecana IV małżeństwo Bogdanowi 

Elzhiet8 ,iostra królew,ka, I'ękojmiq pokoju do nipjaki~go czasu 

*) Nihil uO\'j cotl stitui debuat per nos et successores nostros, sine 
COl1unuUl consiliariorum et nuntiorum terestrium consensu. Communis: COD
tem:tIS t/'j usti\.wy w dalszych czasach jedtlom]dbtJoiciq. wyłożony został. 
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z Wołochami si", stała. Tatarzy :1II0Wll do Litwy z wielką 

zgrają wpadają i onęż pustoszą. Nakazane przeciwko nim od 

h61a pospolite ruszenie. Alexaoder śmiertelną złożony chorobą, 

oddaje komendę Glitlskiemu, który dościgoąwszy nieprzyjaciół 

pod Kleckipm, pal1liętna ich klęską poraża, i wielką liczbę 

jeńców z więzów o,wobadza. Wieść () odniesionóllI llad Ta

tarami wpełnem zwycięztwie, przed samem skonaniem kr6lowi 

przyniesiona; który pokazawszy ~tąd swoję powierzchownemi 

znakami, gdy ll10wić już nie mógł, I'adosć, umarł w Wilnie, 

przez lekarzów osobliwie dozór nad nim mających niewiado

mość : panował lat 5. Ciało jego nie było prowadzone do Kra

kowa, jak był zwyczaj i jak chciał Jan Łaski kanclerz koronny, 

lecz w \Vi:oie jest pOchowilue, a to dla tego, iż panowie li

tewscy przekładali, iż gdyby 1111 pogrzeb kr61ewski do Krakowa 

jechać im przyszło, tedy Gliński, którego otrzymane swie:i.o nad 

Tatarami zwycięztwo w większą daleko wbilo wyniosłość i hal'

dosć, llIiałby pomysloq właśnie porę do wykonania dawnych 

swoich, okolo przywłaszczenia 80bie książęcego dostojeń,twa 

w Litwie zamyslów. 

Rządy Alcxandra takie były, jakie być mogly pana mier

nych do rządzenia przymiotów: bo jak cnoty, tak i występki 

jego z temperallleutu raczej, auizeti z układu w nilll pocho

dziły. W strojach zbytkujący, lecz nie wspanialy, rozrzutny, 

lecz nie szczodry; ledwie bowiem nie wszy,tkie królewskiego 

slolu dobra rozdał, a przecież mało sobie tą rozrzutnością pra

wdziwie obowiązanych pozyskał: te dóbr darowizny, dopiero 

przy kOllcu panowania Zygmunta Augusta za nieprawne i nic 

nieważące osądzoue, i do korony przywrócone były. Za jego 

panowania Julinsz II papież roku 1506 pozwolił kanclerzom 

i podkanclerzym duchownym, ażeby mogli sądzić sprawy kry

minalne ua głowę, bez sciągnienia na się kar i cenzur kosciel

nych , którym duchowni, na życie cudze uastawający, podpa-
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dać zwyk li. Pod też cza~y uriąd sekretal'zów WW . ustano

wiony. 

Panowanie Zygmunta 1. 

Po zmarlym AI~xandrze, Zygmuntowi l hiążęciu Glogo

w~kipmu rządzcy Śląska *), bratu jego, rządy paustwa Polacy 

nA. ~ejmic piotrkowskim przyznali, którego też Litwa wprzód 

.jeszcze zaraz po !;mi~rci Alpxandrll. w Wilnie obecnego, ksią

ięcielll oglosila. Zygmunl. namaszczony na króles two w K t'a

ko\Vi ~ , sejm koronacyjny tamże składa; na którym spór był 

o miejsce między biskupami, a zlVła~ zcza poznalIskim i kujaw

skim, i radzi wraz zo stanami u podźwignienieniu państwa, po

ratowaniu skarbn przez niezmierną Alexandra hojnoM wyni

Szczonego. Wtedy tEli nowy urząd referendarzów świeckich i du

chowuych postanowiony. 

Tymczu"em Glillski za nie,pokojnego umysłu powodem 

idąc, nieustannie się z pany litewskiemi kłócił, II Jana Zabrze

zi,iskiego wielkiej powagi w Litwie człowieka, którego niedawno 

z godno 4ci wojewódzkiej wyzuł, uajechaw.<zy go w dOlllu jego 

własnym, zabił. Niespodziewając się więc po tak okropnem 

zabójstwie odpuszczenia i ła,ki królewskiej, do Moskwy. która 

nat~nczas Litwę plondrowaJa, z całą :,woją partyą przerzuca 

si~, i zasłony swym zbrodniom u cara szuka. Na pierwszą o 

tym bUlicie pogło,kę wyprawił król Mikołaja Firl eja z wojskiem, 

a wkrótce i ~ałll pr:!yciągni\ł pod Mińsk obl~żouy ud Glil\.-kiego. 

kt6ry wnet za przybyciem kr61a od ,zturmu odstąpił, i kil 

Dnieprowi się cofnął. Nadeszło mu wprawdzie s zesćdziesiąt 

tęsi'icy Moskwy, le~z i tli. nie smiejąc zwieść bitwy, w ucieczce 

*) Księstwo glogowskie otrzymał był .JA" Albert od brata swego Wh
dystawA króla czeskiego za to. io go Władysl"w do królestwa węgierskiego 
po ;miarci kr61a ~L,cieJa nic uop"'ci!. Zostając Jan Albort królem polskim 
zdoI k,ięstwo glogowskio bratu swemu Zygmuntowi. 

• 
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kl~sk~ niemah, odebrała. Hetlllaui wojska polskipgo zapędzi

w~zy się za niedobitkalIIi aż pod Hlmą "tulic~ Mo"kwy, kraj 

ognien. i mieczem, według zwyczaju przyjętego w owych wie

kach wojowania, "pustoszyli. Cal' zaslyszawszy o tej wojska 

swegu porażce, a bardziej jeszcze obawiając się tego, które pod 

bramami stolicy jego kraj pustoszylo, co pr,dzej przez posła 

swego o pokój prusi, i otrz)'llllJJe go do czasu, powróciwszy 

królowi wszystkie w Litwie zdobyte zamki. Glill.<ki za nie

przyjaciela oczywistego ojczyzny osądzony, i z kraju ze współ

towarzyszami swymi wywołany jest, z przyłączeniem utraty dóbr 

i majętnosci, słuszną zbrodni i zdradziectwa ojczyzny włao;:ej, 

zapłatą i uagrodą. 

Jeszcze jednej z Mo~k wą zaczt'pki i wojuy uie dukończyli 

Polacy, kiedy Bogdan wojewoda wołoski wtargnął na Pokucie, 

i pustoszy I, o wzięcie nawet Lwowa kilka razy się zapędza

jąc. Mikołaj Kamieniecki wojewoda krakowski, pierwszy w Pol

sce hetman w. korooD)', wpada 1. woj,kielll do \-Vołoch i nader 

pożyleczną dywersyą broni przylllusza Bogu'lUa du powrotu 

w kraj własuy; spotkały się wojska obadwa na przeprawie wla

l;nie Dniestru, i lubo uieprzyjaciebkie liczbą przewyiszało, atoli 

w6dz polski Ul,<ztwem i przezorności,\ rozrządzell swoich zastą

pił niedostatek ,iI, potrzebnych do pokonania licznej nieprzy

j"ciól zgrai. H.u;<proszeni bowiem, jedni wc;wsuą poradzili 00-

bie ucieczką; więcej ich trupeu. legio. Stanęło niedlugo po 

tcm zwycięztwie, za pośrednictwem Władysława króla czeskiegu 

i węgierskiego, ugoda, która Polakom hołd z Multan i Wo

lo,zy warowała, źrzódło długich kłótni i wojen. ktore dlli utrzy

mauia się przy takowam prawie, Polska w dalszych cza"ach 

przeciwko Turkom pooiesć musiała, 

Ostatnie lata pallowanili KazilIlirza Jagiello.\czyka i krt',

tkie czasy panowania synów jego Jana Alberta i Alexaudrs, 

co do stosunków politycznych są»iedzkich Polski położenie 
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znacznie odmieniły. Turcy od południa porty twierdze nad 

Dunajem i morzem Czarnem w Mołdawii opanowali, zapewnili 

sobie wpływ do Wołoch i Mułdawii; wojewodowie tych kraiu 

obrażeni wyprawą od Jana Alberta przedsięwziętą. nie byli 

już w dalszych czasach dosyć wiernymi, często naw el pod no

,iłi oręż na Polskę. Tatarzy przekopscy po zupełnym hordy 

kapczackiej npadku, widząc slabe królów J agiellouów władanie, 

częściej napadali i łupił i ją. Podlegali oni równie jak wojewo

wie wołoscy i mołdawscy Tnrkom, przez co zajścia z Tatara

mi lub o W ołoszcz)'znę stawały się zatargami z Turcyą. W tam

tym zai; wieku wchodzenie w stałe z Turkami mahometanami 

przymierze było -obrażające, zawIerano tylko czasowe ugody, 

które godziło się nie dotrzymać. Z takich stosunków Polska 

od południa potrzebowała wiełkiej pilnosci króla Zygmunta; 

i owoc wieloletnich staraó jego' już w drugiej połowie panowa

nia jego, pięknie się w polndniowych prowincyach Polski oka

zal. Szlachta zwykle na sejmach radziła wiele i niemało pro

jektowa/a o obronie niebezpieczuych granic, sama rada IV domu 

Rpokojne prowadzić życie. Próżne ich naradzania były, lecz 

król Zygmunt umocowywał warownie Rusi Czerwonej, obszerne 

~tepy ukraińskie aby od Tatarów zasłoniI, począł uapełniać 

ludem łatwym do orężnego naprędce ruchu: tworzyli się k.o

zacy, k.tórzy zbrojnie zaludniali Ukrainę i osłaniali prowincye 

krołestwa. Prostota i prawość Zygmunta, a szczere życzenie 

pokoju, po wielołetuich jego staraniach przekonały nareszcie 

jego sąsiadów i Turkó\v samych, że z PO\8ką i Zygmuntem 

można żyć w przyjaźni. Po roimych odnawianych traktatach dn

kazał tego Zygmunl, iż z P()t~gą ottomallską tak dla Europy 

podteDcza~ ,tra,zliwą, równa i stała (od r. 1543) zgoda i przy

jażó zawarta. Turcya Tatarów i W%chów powściągała, pa

nOwania poli'kiego nad Woło~zczyzną nie zaprzeczała, handel 

na morze CZRl'lle był wolny. Zaczem Ruś Czerwona Podole, 
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WOłYl\, szybko IV ludność i gospodar-;tll'o wzrastały i zakwi

tały. 

Z innych stron Zygmnnt zewsząd nieprzyjaciM lub niechę

tllych znalazł. Litwa ogromne w zdobyczach swoich poniosła 

była straty, a Glióski znalazł w Moskwie schronienie. Wielcy 

llli,trzowie krzyżaccy nie tylko że hołdu oddać nie chcieli. ale 

nadto różne rościli domagania. się. Naostatek Maxymiliana I 

cesarza ni~wypowiedzianie martwiło, iż dom JagiellolIski trony 

ezeski i węgicr~ki posiadał, i Zygmunt małżeóstwem łączyl się 

przemożnym w W ~'grJ,ech domem Zapolskich. Max)'miłian przeto 

nie mogąc sam przez siQ dział .. ć, podniecał i wspomagał 1\'10-

skwę i Krzyżaki. 

Wpadła do Litwy Moskwa pod kOillmendą Glińskiego, 

i Smoleósk przez wykręty i llalllowy zdrajcy tego ojczyzny po

~iadla. Przy,ługa ta. ze strony Glińskiego aczkolwiek znamie

nita była dla Moskwy, wnetże jednak zwykłym zdrajców lo

sem, na złe mn wyszła. Gdy bowiem car podług dawnej obie

tnicy zwłóczy powierzenie G1ióskiemu rządów i kommendy 

Vi SmoleM-ku, Głióski ,zuka spo~obów pojednania ~ię z Zy

gmuntem, IJrzez cu pod p a dłszy w podejrzeuie u cara, pojmany 

do więzienia, w nim czas niejaki przysiedzial *). Polne)' lubo 

pod kommendą KunslanyDa kEiąięcia Ostrogskipgo pod Orszą. 

mocno Moskwę porazili, atoli zląd korzyść bardzo mała dla 

Polski urosła, kiedy ucz)'niooem do czasu przymierzem, Smo

leńsk przy Moskwie pozostał. 

Maxymilian gdy tym sposobem skutecznie Polsce szkodzić 

nie możp. usiłuje drogą układów z Jagiellonów korzystać. Składa 

więc zjazd walny w Wiedniu (r. 1515) dokąd królów Wlady

~lawa i Zygmunta zaprasza, chcąc swemu domowi czeskie i we

gierskie królestwa przez małżeństwo pozyskać, jRko jnż był Hisz-

.. ,I Był potOm Gliuski w uicnmlćm w Moskwie zna.czDuiu. Po zgo
ni. Wasi la 1534 byl pomiQdzy opiekunami Iwan.~ WnsiIcwicu groźnego. 
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pan ii i Burgllndyi tym 'po-obem nabył. Stanęła w : ęc ugoda 

i przymierze wz>\jemlle między cesarzelll i krółami W ęgier~kim 

i Połskim . Ludwik syn słabowity WJ;ldy"ława miał pojąć Ma

ryą wnuczkę r e,arską, a Anna siostra Ludwika przyobiecana 

hyla Ferdynandowi wuukowi Maxymiłiuna. Zygmuntowi zu~ 

przyrzekł cP~l\rz, iż Mo~k wę do pokoju skłoni, a lI1ist.rzH krzy

żackiego lIo hołdu i zachowania dawllych z Pol"ką traktatów 

przywiedzie: CZl'go gdy ten nie chciał wykonad, obipcui~ kni

lowi do wojny przeciw KrzyżaKom dopoIllódz. Ze >tl'un}' SW\'

jej Zygmunt, ponieważ podówczas je~zcze z Turkami w ~tałych 

traktatach oie był, obiecuje cesarza przeciw nim, je~liby 1. nim 

do wojuy przyjść miało we,'przPl-. 

ObiecanI' posrednictll'o przez Maxymiliana Ilietylko h(·z

"kutecznem sit: .-tawalo, alp nadto gdy do wojny z krzyżackim 

mi,trzem AlbertPITI przyszło, cesarz pod kommendą slawllPgo 

Wodza Shoenberga Albertowi posiłki z Niemiec oade,łal. Opn

Iłowali byli wprawdzie wi~le mi""t w i-'omorskiej ziemi Niemcy. 

ale wnet na~i cllłą tę prowincyą odzyskali. Albert uprzykr7.y~ 

""zy ~obie wojnę, której podołać nie mógł, w której od kawa

l~rów mieczowydl niewielką mieć mógl pomoc i tej za ppwną 

opłatą zrzekl si{, a i kawalerów mieczowych od zwiąl.ku z Krzy

t.akami uwolnil, Albert zaufany IV lasce Zygmunta, z którego 

~iostr~ Zofiii rodził, się prosi o pokój który też otrzyma!. 

Za Zygmunta 1. czasów umysły ludu chrześcjatlskiego 

1\' wiell,iem były poruszeniu; nad językami staro7.ytnemi II z niemi 

pow'zechnosci Ilad starożytnoscią pracowano wiele: ,ląd odtyło 

moóstwo nowych wyobrażell od wielu wiekó,,' ciemnocie hnrba

rzyósniej niezDanych. UdoskoDalony i upowszechniony od czasu 

nit>jakipgo drll~. ulatwił wzro&t oank i oświecenia. W tychte 

Czasach, niedawno odkt-yte Dowe światy (Ameryka), coraz no\\'e 

Wynałazki. ,prawiały narody do nowosci pochoplIPmi. W takich 
12 
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e;'\asach poró~.nil" ti it chrzescjal\~tlVo w ,"'''(liCh wyobrażeniach 

religijnych. II' wi elkiej mnogosci niecierpliwie znol'iło 11Ieglo:k 

papieżowi i od związku z Hzymem odrywało ~ię. Ztąd po

wstały mianowicie II' Kicmczech różne sekty. Najpi~rw,za i Ilaj

Jllożniej_zn. Luterska prz~z blizkie Hqsiedztwo prędko się w Pol

sce krzewi" P,,(:z<:ła. Obywateje~dlłI\scy pi,~rwsi nowości chwy

cili si0, a zł"żywszy magi , traty dawne z urzędów, rzucili ,się na 

koscioly i klasztory btoli~kie . Z)'~IJ l llll t l wprawdzie nie omie

szkal natychmiast bezpra wia i gwałtów jJopelnion)'ch przykla

dnie w Gda{lskll ukarać., ska7.aws7.)' Ila ',mien: ezt ernastu pryn

cypalnych do buntu i rosterkow dowodcow, a innych na wy

gnanie z miasta pot,:piwszy; różnemi IHZ)' tóm uchw~łallli w,trz)'

m)'wal ~waltoll'lle szerzenie ;;iQ nowo,4ci, przez coli)' ~pokojnoi;{: 

publiczna wzruszoną byl' mogla; atoli ma10 to w,z)"t.ko pOIUO

glo, Wkrótce bowielll IIi,: tylko Gdlllisk, ule i caJ,' prawic 

Pru;.)' "ci Rzymu i katolickipgo wyl.llHllia odpactly, Zakon krzy

żacki po większej cz \?sci ~~\Y. ~amo nczynil, i wiel k i icb "'i,t'rh 

Albert. t.ak:i." chwycił ,ię "rkly In ter"I, i ".i otw"rcir, pudó .. \'cza~ 

kil'dy Z Zygmuntl'llI pokl\ju ,zuka!' 

OWIIŻ przy takiej IV 7,akollie krzyżackim odllliillli e, Pruski" 

<10 nich trzylIlane "iomie 11Iiały ~i\, Mal' r7.rcZYl""połitej II'la

'l1o~ciq, i król ZYl!llllllJt t'l wł" ,nośc il1 Pol"ki \I' nklarlach ze 

,iostrzeńcem , woil1l Albertem tak rM,dy"ponowal, ż e Alb~rl. 

1. margrabi,',w br3ndellbul',;kich zrz,' kl"i~ lytuill i dostojeI'J.<l.wa 

wielkiego mi,trz:l, zo, tał k,iążę r,i e lJl Pru,' \\',~!toclllirh, na które 

()~obi~ c i f' od hy('lJ1unta \ll'oczy>t,ą \I' Krllkowil' rllku 1.'>25 in

, wp~tyr.urę udbi era wnrująG dla siehip. i potoluków s wojich pki 

lII ę zkie,i, OI';'Z dla potomków braci wła,nyeh Ip"n o ś c , Za bli!,l 

w polityce w d:;l,zp CZ;l,Y ten po!'t ę pl'k Zy~lllllllta uwa.żano, 

ponieważ powinien byl jll'l.!'widYW3l', ż" dom brandenburski 

wielą !'l1kcP,~,yi w Niempzeeh IlRt.eIlC7.RS wZllIag 'l.iący "i~ (C1.rgo 
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.i", nll.\\'l'l i przuzol'llicjsi z Krzyżaków obawiali I-(dy niechętnie 

llij, Albn·ta wybranie z~zwolili), coraz b"rclziej \\'zrastae będzie 

i kiedyśkulwiek 8tri),ZIIYI1l lIrzynić s ię lIIoże Polsce, omawiano 

post~pek t en Zygmunta tćm, ż e on IV tym wit·ku jeszcze żył, 

gdzie int~ .. e"u hw i koligacyi między , królal1li nie umiano dosyć 

od intere:,u ,tanu rozeznać. To atoli pewna, że sc,kularyzaeya. 

hm, obraża/a rze~ z,' ni c'mi e eką, do której hakon krzyżacki na

I~żal. wcil,I"ni ll zaś do Po ls ki dotyl,aloby dom brandenburski, 

i uicwiadu!i1u jak dal ec~b)' lIieporozumienia Z rze,:zą zaji;ć mo

gly, ki edy tylllc:za seID, ruzerwanie niechętnego zakonu, a osa

dzenie dUlIlu pokrcwi el\.-tw€m ZWi1IZ:.ll1ego, lączy/o intere, Prus 

z pobkim, Łak jak pu];\czom, by lo Mazowsze, kiedy pou ba

stami zos tając Jagiellonom holdowalo. 'VV iai;nie w te czasy 

gasI dom Piastów \1' Mnzows/.1I i Mazow>,ze wieczyście'/. Pol

&ką połączcm' 1525 '/.o,( a ło, Podobnie po \\'j'gaśuieniu palom

ki,\\, JII~zkich od Zofii ,it»try Zygmunta pochądzących, zape

wniało ti; kirż Prus z p,,]"ką zj f' dnocz<'llie, tego zas Zygmunt 

1'1'1.,wic!zi"t ; ni e !IH;!!I, Żi> królowi(, pol,('y dal,i na.-ttpcy jego 

lillją el e ktur;ką do 111H~'pstl'!a przypu'zc"ą. l3yl), to wrc,zci e 

za Zygmunta cza,,)' , w któryrh jeszcze nie usta! zwyczaj roz

daw"nia lellnoi.ci hi11ż~t()\11 pokrewnym, i poclobn)'lIIże sposo

bem Zygmunt powiat y b)'tow,ki i 1"JIIbul'!;l;i J erul\IlI i Ba1'lli

lilOwi biąż\'tom pomorskim ~iMtrz('lIcolll swojim lennem pra

W P iti oddal i w lldal\,ku inw,·'styowal. 

TYIII "posobc·\U w>pukojona lo. tala ściallR od północy; 

od w~chodu guy żadue wez\\,'"1i p i prOIJOZFje "kutecznie do 

przy,tojll)'ch układów (~ara. ,kJóni,' nie mogły, cZII.l owie rozejlllY 

i obustronna nil'cz)'1H1Ość pukój przy ,mutnych dlu Litwy i Pol

ski ~tratach zapewniaJy. 

Miłośnik pokoju i zgody, skłoniJ do tego i s ą siadów sta

wal siC przyklad~m dla mie.<zk:l\\ców rzeczypospolitćj , W s zczę-
12" 
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$ciu opływający ~wobodnie czas tl'llwili. K~ztlllril)' .ię do pu

bliczn~go lin dal'ze cza~y życia pokolenia, niechęci familijne 

albo ustały, ulbo zawieszone: wszy~tkip stany dobl'l·go bytu za

żywały; ale podni6sł się nad jinne stan szlacbpcki, ktlll'Y swego 

stanu intcl'e" interesem rzeczypospolitej być mieni/. W tym 

stanie równość brater."a wszędzie f,l0wtarzu. na i powHechnie 

mieszczanie, fl tern bardziej kmiecie za niż!'zych uważani. Jedna 

~zlachta była wolna, bo ta. kraju broniła, i niż,zl' ~tany nie 

byly, chyba w naglych razach, do ;.łużby wojennej obowiązaue 

Lecz w tym stanie szlacheckim liczono braci >tarszych i Illlod

~zych, czyli możniejszych i nboższych. Możniejsi u,iłowali znaj

dować środki do odr6żnienia się, swojellJ źnaczenielll wpływali 

11/1 braci młod .;zycb którzy od nich łudzeni, dla jich widoków 

na sejmach uchwały !'tanowili. Sejlll)' ukazywały ,iI' już z zu
pelną jizby poselskiej przewagą, milczenie jizby było przyzwo

leniem, a wrza.wa. oporem. Możni umieli wrza.wy podnieCać 

a król chcąc wyjednać decyzją jnką, nie za.w~z P przekolJaniem 

do tego trafial, datk iem lub groźbą ciche przyzwalallie jednać 

Olu~iał. 

Z takiemi trudU'.,sciallli walezy I król, 11 li cwe prAwndawcze 

~ejwy (od 1'. 1507 do 1521) poświadczają, ile ,tnn I'zlachecki 

o sobie tylko myslał, ile król zabiegów czynił, aby IV nim j e dność 

i braterstwo utrzymać, ile pracował nad utrz)'l1Ialli em p orząd

ków w kraju i ulep~zenicm jicb, że myslał o lo,ie , tanów niż

szych. Obrażała go ujma. \\'olnosci kmiecych przez nieprz)'Zwo

jite wyrazy statutu Jana Alberta, chciał jich \\'tJlno~ć odz)'f;kać 

i zapewnić, c hoć w «im bez"kuteczllt' w;ilnosri czynił. Przez 

t"kie króla ,tarania pomnożylo się czasowych u'law tak da

lece, że już za. !'amego Zygmunta tyle jich n~ri~'\lv ' , CI! hyło 

napi.-anych przez w8zptkip poprzedlIich królów 1'1'8.11 "u»wców 

Telll więce.i zatem potrzeba w7.ra s tała a~rby j,·lilla k s ięga praw 
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dobrze ułożoną hyła. Chciał Zygmunt ażeby jedna k~ięga była 

prawem dla Polski i Litwy, jakożkolwiek różny był stan tych 

narodów, gdy jrdnak w Pol~ce _zły rz~czy z trudnością, w Li

twie możnym "przyjający statut r. 1529 ogłoszony, II. 1530 przy

jęty był. 

Przez to Litwa ze wHystkiem cieszyć się mogła, ~e miala 

przepi"y porządne, na których Polsce całkowicie zbywało. 

Oznaczył ten ,Iat.ut wielkiego księ~twa konstytucyą, gdzie wielki 

k<iążt: zaręcz" przywileje szlachcie, przyr7.eka jii Litwy gra

nice pomnażac będzie, a panów rad czyłi senAt nie poniży. 

Senat z wojewodów, ka"zte!anów i dziedzicznych k,iążąt zło

żony, <klad!!. ~ejlll prawodawc7.Y. Szlachta sama pelni służbę 

rycerską, "prawuje urzędy; może z kraju wolnie wyjeżdżać, 

w częsci za pozwoleniem i opłatami mnjąt.kami swemi dyspo

nować; naostatek może samowładnie nad niewołoi~twem. slutą

cem lub zajmującem ~ię rolą. panować. Tenże statut poda i n#\ 

owe wieki dobrze w porządek zebralle ustawy cywi/Ile; szproko 

~ię rozpi,uj~ i z większą jak \\' czemkolwiek dokładnoscią cad 

karami, daleko ostrzejszemi aniżeli w pra wie polskieIII były 

Teoże je,zc:Ge statut da wal przcpi~y porządku sądow~go, w ezom 

Litwa a mianowicie uboż~za ~zlachta wielkiego ucisku dozna

"'ala. Od wyroków zastępców starościll~kich lub wojewodziń

skich, szla appellacya do starostów łub wojewodów interesami 

pallstwa dortluwemi lub wypoczynkiem świątecznym zajct.ych. 

Dopiero naj wyższa instancya. w seuacie. Na wszystko nazna. 

czone ciężkie opłaty o ruinę pra~vnjących się przywiodły. 

Nip brakło podówczas IV PO/Me na znamienitych mężach. 

W polu jako wojownicy: Mikołaj Kamieniecki, Jan Tarnowski, 

Mikołaj F'irlE\j, Piotr Myszkowski. Mikołaj. Jerzy i Jan Ra

dziwiłłowie, Kon,tantyn k~ią1.ę O;t.rog,ki: or~z w inn~go ro

rllRjU u,lugi r7.PC7.ypo"po/itej Krzysztof Szytlłowiecki kas7.tellll1 
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kr~kow<ki kanclHZ koronny, Piotr Tomicki podkanclerzy, Jan 

Ła,ki kanclerz koronny potCill arcybi,kup, Samuell\1aciejuw,ki 

bi~kup krakow,ki. Z pomocą tych mężów przy pracach ~woich 

król nabywal powal!i tnk dalfce, że latwo wyjednal, że ~ynil .ie<zc7.e 

Jllillol, tniego Zygmunta AUl'll.<ta krol('nJ uznano kownacyi 

.iegO 1530 dopu<zcZO!lo. 

Najwiębzą Iltclli IV czynn ościach królew,kich pOJllocą byli 

Szyrlłowiecki z TOlllicki m. W bli,kich Jatach zbiegnji\ey S I ę 

CZil~ ~ll1iprci obli (Szydl owi rek i"l'0 J 532, TOllliek ipgu 1535). 

a zachodzeni,' w , t.aroś (: króla pocz{' ł y rozwalnia,! t ę(!OS (: do

tychcza sowe.i władzy wi elkipgo króln. I'i ennze t.P~o dowony 

Ilkazywaly ~ii' \\' zep' uciu kr/\I ." yskich ,t arali okolo wy!!Olowa

oia k, i('gi prAW. \Vyznaczonych "ze.<ci ll Ill~ŻÓW (Ta, zycki i .iiIlIIi ) 

wygotowali red "kcyq praw 1532. która w ogól" odp o wi e dzi eć 

mogla życz e lliolll i pOlrZ/'bOlll Illtrodu. L(' cZ gdy II:!. scjulir 

piotrkow~kim L,):~·1- w nieobeclloś ci króla a(!itll.ią c )'m ~i\' rcda

kcya t:!. ;:tanom do pot.wi erdzeni:l. \\,Ilic,ioną hyla, zaburzyli 

sejmowe obrady Piotr Kmita i ZbOI'OW' ("', prl('/; cu redakcya 

uchyloną zo,tal~, a .,p.im wrz:lIrą uk ol'l cznny. Tak \I nIwecz 

pO~7.ly I\',zy,tkie n prnworlaw'I.l\'ll Zyg '"llnta. starania. 

Tymcl,a,'PIIl poczynala !Ja dw orze wi elki(;j wzi\,t",ci naby

wa.c kró!"wa BOlla. Przywiozla UlH\ z Wioch nieZl1~"e na pol

skie.i 7.i cllli, pr7. e wl'IItll o.'ć i nirg ()dzi\\'o~('i; d~wala otuchę lu

dzi oll! puulym i zl~g () cbarnktorn, a wlaóa.iąr. krcil 0111 'larym, 

mludego I; rola wychowani '! lll opi e kując ,i\" starpgolllierl,ila II' obli

CZII n'l rodu, młod ego do nierządn rgo i ni c wi e ~ci"g(l życia zaehę

~~I a . p (,\, t.rz pg l , i~ !;ról ,tary jak dawnll harmonja \I' rzpczy

po,polivij psuć s i ę poczynala; od.iąl witc Z pod dozoru mlodego 

k!-óln. sam przeciw .ki woli dzialał. Lecz .ież e li kroi więk,zosć 

~obir przychylnych, hillOWi! znajdowalrt ludzi oie,pokojllych. 

kt.órzy je.i widokom czynnie ' odpowiadali. Poniechęcili ,ię byli 
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z lal. mlodych Pi"tr KI1!ita kasztelan i starosta krakowski z Ja

nelJl hrabią Tamow, kim wojewodq krakow~k im i h~tll1atJelll , 

a niech ... " ich dall'ala ~i,; czuć na różnych obradach publiezn)'ch 

i na ich ,tronnikach . Bona była Z:1 K l'Ilitą, król za Tarno

wskim. TYlllcza-cill już. ou lat kilku kallcler~two wakuII'ało. 

Królowa z Krzyckim pryma~elll i Kmitą ulożyli, że Galllrat I.>i

~kup krakowski, czlowir'k bardzo złego charakteru, a do legD 

bez żadnej zdatnolici, 'pieczr:ć otrzyma. Lecz król na kancler

~t\lO lG3G llUZllilCZyl z talentów Jana Chojoickiego biskupa 

plockiego. lS"a,t;,[y zatem otwarte g'Jiewy królowej, ktora wła

śnie poróżni la si(· z limitą o Odrowąża, mającego za sobą k<ię

żniczko;- łllllzowil' cl,ą 11 k tÓlego królowa nieul.>łaganir przesładu

wala. \V~nio,ly si" uIJll.l'kania pu calej rzeczypo,:politój na krlrla 

i króiową, podlJi~cane od I\. mity, Odrową~a, Zborowskich. :\'a

rzp!;aIJO na po stępki króla, na w)'oir~icllie za życil! swego syua 

do tronu, [Ja rozrzutllu~ć. lJa rozdawanie urzQdów nieszlachcir. 

przeciw prawu. na wi mych kró;owi cdrrików, na lIJia,ta i l/lk 

ualej. i'<a tych lJarz,· bIJia..JJ zry\L1ly ,ię ,ejlllow (, obrady wte

dy, kiedy rz~ezpoąlolita op;\ rrzeliia branie \\·ylll,,~;d". 

lS"apndl loyl na !'"];uci,, \\ oJewr,<ia uwlcl'iW.-ki od Tam o\\"

~k iego ou pa rty. \\')" paJa łu jednak nic·"pokojnego wo.i€wod~ po,kro

lllić lepi(;j i wypraw,: IlIJri WlljflJUi[ dnpdlJić. LiJy jednak i'Pjm zer

wau)' lJie w U!j IIJierzp nie lIchwilhi, \'.yJa l król wici na pu'po

lite runeni e. StalJrlO IV prr;dce pode LWl,welll ]:)U,UOO ,zla

chr.y, jakuy mieli jakie ognlllJIJC IIJ(jcar,two zawo owa,', ałe Ilzuro

jeni byli w pupier i pOllawiall;p Iwrzekauia. Słycha,: było roz

hukallego gminu przeciwko n1ijlep;<zplIJll z królów uiesworne 

glo~y, puwagę lmniJ lż'l!"!'. PrÓl,llo król IHgodził, rzecz do H'jlllll 

udkładal, wiązał ,i." l"(,kol-z i żnie w artykuły spi,;)'wi\I1l'. Po 

d \\IJJllie~ir;cwylll nipładzie ni~ przeciw Mołdawii nic przed,ir;

wl,i~lo, którą Turcy ,.ami za llal'''';l: ukarlrli, gmin zaś zakló-
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eony, l c1t'żkilll żalem swojilll do dOIlHiw wra caj/lc, l"f>zniti,1 

odgłos ~urop~ gorszącel!o poburzenia po cnlej rzeczypo'poli

tej, w której slIIutne lo zdarz~nie na wzgard", wojną kokoszą 

nazwano. 

WlloSiwoe IV cZil , ie tego ~t1burzeni8 projekta podzi f l"oia 

~taDu ~~Iacheckiego, ukazały si~ oraz Uli .,~jmi e nadchodzącym 

1538,'gdy podwójni p".łowie od Illożniej~zeji ubO:> . .<zój ,zlachty prz~'

byli. Ni e tylko za!; lIlożni ~tllrali ~iE: odróżnia!! tytułami książ/lL 

hrabiow, które ce:,arz ,zafów,,!, i Radr.ill'illoIn k ' iążąt , Tarnow

~kielllu hrabstwa użyczył, ale po telll zaburzHlliu, w,trzyll1ywlłlle 

od króla twurz~nie urdyullcyi, rnem w zu nczn ej ukaza/n ,ip, 

)Iczbie. R6wnosć jednak brater~ka zniknąć ni e mogla, t.ylko 

jiuup ,tany wję,~ej "ierpiały Król ,tary 1' " d wakroć . z , e.jlllu 

w 15 :~9 i 1545 wygaoianyeh IHj~ł6w Illi ej."kich wprowadzał, ale 

.taro~towie tamują nln'hdy lIIifj~kip., na magi .,traty pr"mowują 

ludzi niezdolnych. Więcej jeszcze pogum:ył 'lO; los kmieci, bo 

już opuszczeni ~ą: już IIni stali ~ię poddall.<t.\\'em do niewolni

ctwa litewskiego zrównanym, nikt już dowohwgo sądownictwa 

i odpowiadania za swojich poddanych panom nie przec7.)'. Pa

nowie przyznali sobie ~eni(i1'alne ~ądownictwu i nad nimi prawo 

życia. i .smierci. NilldLi " tego w usta wach Jli ~ było, ale nad

użyci" zwyczaj tworzylo. 

Pełen wiełk ich przymiotów Zygmunt, od całej I~uropy po

wsiany i czczony. opiekuj'lcy i ożywiający cnoty i tałenta, umi e

jący powagę kr6Iew.,ką utrzyllla ć jak żaden prawie z panują

cych wówczas królów, klIlIczył dlli świetllP .,woje w' ,tarosei 

i zmartwieniu r. 1548 w Krakowie *). Za pUllowania ZyglllUlltll 

I stanęła konkordat[. z rJworpm rzym l; killl wzgiędplll bi. kup,rwa 

Wo j Słusznie Paulus .Jo l" i a'> na.pi,'ial : ii KarnI V ćesllorz, Fr"Hlci~7.ek 

król fro.ncu!\ki, i ~ygmu nt I pol!\ki ł knżJy 7. o~olmi.l, piorwli7.eby między 

.... półiyjllcymi monarchami otrx~'mali mip.i ."'c~ , ~rlyb)' m1.t:ml nie hyli i,yli. 



ZYGMUNT I. 185 

warm'I\,..kiqlO, tiUmej tylko ,tolicy apo,tol,kiej podlegającego 

mocą której po z~szlym hiskupie, krój czterech prnłatów lub 

kanoników warmińskich rodowitą szlacht~ pru,ką lub indyge

nat w Prll,iech mających nOl1linuje, z których jednego kapitulll 

obiera. Ten pierwszy pospolicie w kandydacją polożony bywa, 

którego król życzy widzieć wynie~i()nego IHl ten ,topielI, przez 

co cień tylko prawa kapitula utrzymywała, gdy wyznaczoną 

oJe dwuru o,ubę chybić prawie tadną lIliarą bi~kupstwo nie 

może. Za Zygmunta takż" Leo X papież na crugilll latera

neliskim soborze nadal za przyczyną Zygmunta, Janowi Ła

~kielllu arcybiskupowi gnielnień~kiel11n i lIa~tI'P"om jego tytul 

legali nati, czyli urodzonego ,tolicy &więtej posla. Ta godność 

równie jako i prYlUacjalnH, daje im zwierzchność i wladzę oad 

duchowień,twem polskiem, tak dalece, iż za wyjazdem nuncy

Uszów 1. Polski, namiestnikom onychże nigdy nie puzwolili pry

ma.'owie urzędu uuncyuszowskiego sprawować. Lecz dwór rzym

-ki do~yć na [O ma polityki, gdy nie prędzej udwoły\\'a nun

cyusza, aż na~ępca jego do Pol~ki przybędzie. Za Zygmunta 

też wprowadzollo, że hetmBIIstwa dożywotIlem i "ię staly, gdy 

I'rzedtem nB każdą wujenną wyprawę wodza wyznaczano. 

Za Zygmunta :iylo wielu bardzo sławnych nankami ludzi. 

Mikołaj Kopernik IV Toruniu roku 1473 urodzony, a zmarły 

1543 r. 24 muju, który wielką stanowi w Mtl'oDomii epokę 

przez wyjasnieoie biegu ziem~kiego okolo 81011c8. Maciej z Mie

ebowa a'trolog, llifdyk i hi storyk (zmarly 1523), Bel·nard,Wa

pow,ki matelllAtyk i historyk (zmarły 1535), R.lemcns Janicki 

·Jędrzej Krzycki, Jan FłachsbilJd~r Dantiskus, Jan Turzo, wier

szem lub prozą po lacinie pi~ali. Stanislaw Zaborowski uczony 

11YAwnik i ~rHmatyk uprzedził f.a,ki"l1o, Szamtltnlski"go, Ce

rou,a z Tuchola i Przyhl,ki .. go. Pi,,,li oni. po łacinie, wsza

~l" zaczynallo r.ditWIlU l.nanrgo IV pi~lIli(, języka polskip!,!!) nie-
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mniej i w druku używać. W r. 1522 wyl'z~(lł po polsku w Kra

kowie in folio Żywot Chryl'tusa przez Opecia z łacillski"go 

przełożony. Jędrzej 7. Kobylina wide też tłumaczył, VI·'róbel 

prze/ożył psalm)'. , a Fałimirz ogłosił w polskillJ języku zielnik. 

Najpierwsi i uajsławnir.i- i wówczas drukarze byli IV K ralwwie 

Jan Haller; Ungler, Vietor i Szarfenbel'gowie. 

Panou'anie Zygmunta Augusta. 

Co tylko Zygmunta Augusta w Wilnie będącego o śmierci 

ojca wieść doszla., aliżci natyehmia~t z wielką pararlą sprowa

dził do zamku Barbarę Radziwillowll~, cork'i Jerzego ka~zte

lana wilelJ;;kiego, wdowę po Stauislawie Gasztoldzie wojewo

dzie trockim, z któri\ byl dawniej po z(·jściu pieJ'w;;zej małżonki 

swojej Elźbiety, córki Ferdyuauda l cesarza, potajemnie m"l

żellstwo bez 'wiedzy ojca zawarł. 1,\'m't z Wilna do Krakow/l 

król z królową udali się, i pogrzeb wspaniały zrnarlellllJ kró

łowi II' przytomno~ci wielu clldl.oziem~kich po~jow 'prawili, po 

którym zakouczunYIll, złożyl Zygillllnt Augu,t ,ejm w Piotrko

wie (I'. 1549), chc!!c na uim ~II obod)' i wolności lJ,u'od"wp \V~

dług zwyczilju potwierdzi(:, tudzi ei. o niektórych lIogkjszyeh 

króle"twa )J0trzp.hach ze stallan;i się Iwradzi,;. L,~ <:z c"-a8 "·.iJJlu 

,,,,,zystek na khitniach upłynął, z przyczyny przyj~t"go od króla 

pot~jelllnie z Radziwiłłówną malżellstw~, które r07.wil'!<': k{Jni l' '' 

rZllie niektórzy biskupi i sellatr :owie u,ilowali, lIlianowi,:ie Mi

kołaj Dzi('rzgowski prylllHs i K mita, podb",;htani od krói<l\': ej 

matki, którńj rZt'cz nieznosIla zdaw:lla ~i~·, poddalI,! niegdys 

~woję, widzid W dostojl'ństwin z ,obą por(l\VII~))ą, a Sercelll 

lIJ1odego króła zupełnie kierującą. Z tem wsz)'stkienl ZyglllUllt 

nieporuszunym w tej mierze pokazał sit, i owszem nacierają

cym !la siebie przrz Piotra Bor~tyń~kipgo llOi'lnllJ, wyrilznip od

powiedział: 1 toi s}Jlldzietvaci/? si" że wa.m dot1'Zy?lJf/.?lJ wia",lI 
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w r,·z,1jobier,anYt.'h oblJwiqzk<H'h., gdy chcecie, aby}{~ it!J ionie 

mojej nie dotl'zymal? Gdy \\"ię,~ nieporunooego w ,wem przed

~ięwziQcill króla przrprze6 żadn ym ~po ,ohell l przeciwna strona 

nie lIIogła, PUClt!;1 nUli nastawać, aby Litwę z Pol,ką wie"zy

licie złączyi, ~podziel\'ając się, ji7. gdyby król tćj tak p07.0ruej 

jicb o dobro pow~zechne żarliwosci nie dogod~ił j tedy okazal

szy na pokrycie swej pryw~ty do zerwania ,~ejlnn pozór zn ajdą . 

• Jakoż nmZl'dl .się nil telli, gdy !;r<il tak prtdko tego wielkiej 

wagi dziela dopelnić ni,'. mogąc, wymówił s ię, i:i: powolniej,zyru 

czasem związek ten obnj!!a narodów uczy ni, 

Kiedy k ... ·)1 Pl) skażonym ~ejll)ie 7. żal em do Krakowa po

Wrócił zmartwił go tam niepullwłu t;,kowy przYI'"clek. Stu

druci akademii krakow,kiej nie mogilc takiej, o jnk"ł dUllIil 

gali Ri~, otrzymać sprawiedliwosci, o zabój-two kiiku współ

towarzpzólV ' lI'ojich pOlwłniooe przel , Iui.ących CZlI1'llkoll:skiego 

porzu cilV~z y szkoly, hUl"Illem z rniasta wp,di, i roz~zedJszy się 

po rÓl.nych & ą,i(Hlzkich p:llistwach, ktl)!' r ~i\' Lutra nauki chwy

ciły, n"ukę t" za powrotem swojim roz,j ę li. 

Tatarzy wowu do Pol,ki wpadł i i kraj niszczyli: atoli od 

hrabi Tarnowskil'go pod Tarnopo lem do~cigllieni, na głuw~ [10-

ra~.eni z",tali. Tymczaselll panowie i ;:z lacbta nic.,zczęściami 

które za nierządem i~ć zwykły, pl'zyci~nielli, se.illlll żądać po

częli, łe cz król baczą!; na prz~;:zł)'m osoby i mnje~tatu ,wPgo 

zelżenie. długo ,ię złożeniem onegoż ocićjgal. Dopiero uwagami 

wiełkiego Tarnowskiego nakloniony, zwołaj rady koronne (roku 

1550) na sejm do Piotrkowa. Do siedmna~tego roku ZygmllDt. 

.Augll~t przy mat.ce 1.O,tnjąc. oic miał przyzwoitego osobom 

zrodzonym do rZlldzenia llaTodem wychowania. Oddany byl 

Wprawdzie pot.em August. w dozór Piot.rowi Opalió:;killlllu ka-

6ztelanowi gniezniellskiell1u, wielkiej cnoty i rozt.ropnoki panu 

~Ip uazbyt późno: bo omamiony już blaskiem okazałości &WO-
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jej, gdy I\' dzie,iątym znraz ży"ia ~wegu roku dzif,dzicRIlI i na

stępcą tronu był ogłoszony, nie przyjmolVał mądrych prz~stróg 

i nauk dozórcy ~wojego. Skłonny do wolniejszego i rozwią"ego 

tycia lubił jak ojciec spokojnosć i chęluieby się ni0c7.ylJlJości 

oddawał, gdyby go byly potrzeby kraju trudnosci z przf'ci

wnosciallli, których w rządzeuiu narodem doznał nie wiewolily 

do czyunosci, którym mocy i tęgości mu doda wały upór i za

ciętość w zdaniu swojem. 

Tym sposobem nie by/o ~posobów króła od żony odłą

czyć. czego je~zcze na nowo zwołanym sejmie (1550 roku) do 

Piotrkowa dokazać chciallo. Krół walazł w tej J1Jierz~ środki 

do uciszenia tych domar:ań się, przez zwrócenie UWlłlli sejlllU

jllcych lJa to, ie wielu po kilka dostojntlsci piastuje, kiedy 

obo~sza szlachta bezczynnie gnu~llieje. Wuiosek ten królewski 

tyle ,kutkował, że wnet po sejmie nastiI piła krółowej Oarbary 

koronacya w Krakowie za powszechną w,zptkich ~tanów zgodą 

i owszem ci sami, którzy najżwawiej prz(·dtelll o roz\yód "ię 

dopominali. pierwsi do oświadczenia królowćj ch~ci i u,ług 

swoich. zwyczajnym pochlebców i podłych dusz tryb~llJ się uga

niali. Atoli zwycięztwem tem z nieprzyjaci6ł swoich niedługo 

cieszyła ,ię królowa, gdy w tizeSć miesięcy po .'wej koronacyi 

z tego świata ze~zła. 

Tenże jeszcze sejm piotrkowski (1550) zaburzony był spo

rem o władzę biskupią sądzenia "zlachty, który ożywiony był 

z okazyi Stanisława Orzechowskiego. T'~II będąc kanonikiem 

przemyskim chwyciwszy się uowości i stan duchowo y porzuci

wszy, przeciwko bezŻPllstwu duchownych powstawał i sam żonę 

d z;pci pojął: za co wyklęty był od J anll Dziaduskiego biskupa 

przemyskiego piu;terza ,wojego. 

ponieważ od niejakiego czasu. nauk~ Lull'a i Kalwina 

w Połsce silny wzro, t brała, stan duchowny, Ił mianowicie 
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księta, bi,kupi chl'ześcial\stwu przewodniczący oraz ~zltołami 

i edukacyą kierujący, stal'alluitij chodzić około tego poczęli, 

aby w Polsce związków z Rzymem nie zrywano. Z tych więc 

powodów gorliw;izy z pomięzy nich Hosiusz (von Hosen), pi

'al wyznanie wiary które synod piotrkowski (1551) swoją de

cyzyą upuważnił j z tychże powodów ścigali tych, którzy się 

z pod Rzymu i po~łusul\;;twa wyłamywali, i jako kacerzy są·· 

dzili. Z dawna była znajoma. w Pohce inkwizycYIi święta, ale 

w nieczYDllosci prawi~ zost.awała. W owe czasy biskupi za 

herezyą do swoich $ądów powołując, Da jednym z synod6w 

inkwizycyą (1543) całkiem zakonowi odebrali i na siebie ją 

przenieśli. Tem przykrzej>ze .-ądy duchownl~ stawały się mia

nowicie ~tanowi ~zlacheckielllu, który mocno obrażał się o to, 

te w wyrokach dot.ykano jego czci i majątków. Zatem stan 

szlachecki. który już ścieśnił królewską władzę i poniżył stany 

niższe, powstał na stan duchowny i tl'n na czas przewugi szla

chpcl>jpj dowal. Na bliskim ~ejmic w Piotrkowie (roku 1552) 

odnowiły się hnrl.p. na biskupów względem ich juryzdykcyi 

i wludzy w sprawach wiary: a lubo król na stronę biskupów 

osądził, jednakże sami księża bi,kupi chcąc ulagodzić rozją

trzone umysły, przyrzl·kli zawiesić sw"ją na rok juryzdykcyą 

7.aczemby nie był obmyślony inuy jHki'po.<ób praw do wiary 

nałeżących sądzenia, którYllIhy sil' ani k<,scielnym ani koron

nYIll nie ubliżało prawom. Tamże Orz~chowski z biskupem 

prym~~em pojednany, wrócił "ię do jedności kokioła i bro

lIił mężnie tejże duchownych władzy której naruszenia stawał 

~ił; podnietą. Człowiek tt>n o",błiwne.i był nauki, zwany po

'policie Demostenesem polskim. Co zas do sądów biskupich 

t" odbywaly ,i~, ale w icb dopełnianiu rÓ~lle ustawy takie 

sci('~niellia poczyni/y, że stau tcn 11IIJWyŻ.<zy duchowny, Ili~ znaj

duj:\c WP władzy swej dosyt' lIloey, nie mogąc ju," podołać IV po-
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rządnem utrzymaniu szkól, ktore przecież ul epszel\ potrztuo

wal; pocz)'uały, tracąc przez to i kierullek edukacyi w jedliem 

zupeIJl(;1l1 J"(Izwolllieniu i utrzymaniu niezgód mi~dzy sektami 

chrzeSl;juliskiellli, mial nadziejt ich upadkn: z t~go powodu chcieli 

IV kraju utrzymywać soeyniallów tak naz\\'~o ych aryallów,. od 

wszystkich chrzescian równin wywania luterskiego jak i kal

wió,:kiego uiecierpianych, pOllicwUl. ci za przyklauem S"cin;L 

W locha., wcalll ua żadne dogIIlata nie zważali, fJ(l zwalając ka

żdemu wolno tworzyć s woje rozumowa nie. 

Po ~ejlllie (piotrkowskim r. 1552) król jCl'hał do Uuall

s ki( dla u"pokoje'lia. t>llllże uie;;pokojnoi;ci , które z I)OII·ouu 

nowo wpr~w"dzollćj .'e llty porlniccanc hyły. Ztallltltd udał ,i~ 

tiu Król ewca, pragnąc .sir: z Alb~ rtelll k s il\ż~cieul pru,diillJ zo

bl":ZYĆ. Talii podcza, fajerwerku prZtz uieo,tl'OlllOŚĆ puszka

rZ<I wystrzelouą z arlllaty kulą, CI wlos l.ycia ui e utr;,cil , a pal. 

królpw"ki biąż,:, Wii;uiowiecki przy krolu bli,k .. ,toj,\cy, tak 

że rlI Ol,l-( ielll ,Wl)illl ,ukui ' król~.II""kie opryskaJ. Zy~lllunt. Au· 

gil,!. plljIllU.i" IV IBalżt'llstwo KHtarZYIII; z dOlllu aU.<ITI·ackirgo, 

"io>tr~ pi e nv,zćj żuny swo.iPj, wd(lwę pu Franciszku Gonzadze 

k,iążęcill lllatualbkim. Korouacya jćj IV Krakowi e uJprawioll;; 

jest., po ktorej tylko kilkanaście lIIi e" ięcy z króklJl iyla, bo 

niekontent. z dumu au;tryackiego, a bardziPj przez ni~ ;; lat .('czność 

i plocho!;ć umy"lu przyrtldzoJl'l sobie. p", tarIlIVszy .się o rozIYód 

do Wierlnia ją odesiał. 

Okolo tych czasów był pierw,:zy roku 15D5 W IJoh_cc 

tych co od wiary k..tolickil'j odst'll'ili, IV h ożnlillie pod Ka

liszem synod. NiL ui:n Hu ssytó\\" lI'yznanie do .ir-dno~ci przy

j~L" i zll'ią~pk mi ędzy nimi i Kalwina ,~ktnrzallli uczyniony. 

Drugie tRki !'i zgromadzenie Ilu,:tąpilo w l'ilJCZowie, które to 

miasto gniazdelll heretyków b~·lo, dla 1II0C1Wj, ktorq im tam 

Jzit'dl.ic lIli f-j,:cil Mikolaj Ol"snicki dawal ourony i prot(, k~yi . 

\\' o.,tatnicl, zas panowilnia Zygmunta Augu,t" lalaell byl t.r1.cd 
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ich 'ynud w Sandolllirzu (r. 1570) na kt{')'Y!II jeszcze ~cislej

<Zy miedzy sobą zwillzek skojarzyli. 

Najpil'nv$ze dOllly w Pol-ce dawały pl·1.ytulcnie i podporę 

lIaue~ Lutra i Kalwina, wielu hi"kupów było podcjr7. an)'ch, 

na króla t e ~ nieplolllw p od ~jrz e uic padi1ł o , że n~\Ikom tym sprzy

jał: nie tylko bnwi('1I1 nic cz y nił przecw lIi/ll kroków, ale lI!1dto 

w li$towne wd/lWał się spółkowanie i od Kalwina dedykacyą 

wykłlldów 118 li,t sgo Pawła do 'l,ydów przyjął , a Lutrowi bi

lllię od ni ego przełożollą imielli ,'m królew,kielll za'l.clyci~ do

zwolił. U'l, ył nawet zhcn·tyczołpg-o franciszkulia Lizmanioa, aby 

si ~ IV S ZlI'ajcaryi jak najlepiej w)'wi e d7.iał o nauce ka!will,kiej 

której , i ę trz)'Iuała miłowa n a od króla GiŻallka. Strwożony 

tellli krok ami dwór rzym ski wys łał do P oJ,;ki legata "\Ioizego 

Lippomana biskupa werolleL\ .<.kipgo, kOllcelll utrzymania króla 

przy wi erl.e. Tymczao'elll królowa Illatka. l'obkr, o posciła. 

Z trlldnll scią od hola i Htaoów pozwolenie otrz)'lllaw6zy 

(r. Jf)f,6) wyj e chała Z Polski do Wioch ojczyzny ~woH zkąd 

więcej nie po wró ciła. \V tcm jHd Yllie od Polaliil\v żal o wana, 

ze zoaczn e "UIIlllly i l,ogilte .' PI·Zęty z krHjU wywi'~zla, które 

prz ez intrygi i przerlaż,> nGstoj81\stl\" zebrała. O , iadła w Barz", 

mia.,teczkn Apulii , pożyczy W",)' Filipowi ]f królowi hi"zpall

"kiemu i neapotiLlIlskiemu 4:{O,OOO cZ(JrwolIF h złotych, pod 

obowi'lzkicm orlbilTania z \lich prowizyi na komorze celnej 

w Fogin. S UIIII1l3 ta dzi edziCZlICIlI prawem na Zygmunta Au

gusta i s im'tr)" j ego sp a dająca, znaj'll\la jest pud imieniem !'Un1m 

II papoJitatiskich. Zy l! l11unt. III król pol. 1d cZ'tSć tych summ na 

"jebie s parbja cą po matce , durowaJ rzecz)' pospolitej, która 

w Illl s t t pujących czosach po kilk a razy u dworu madryckiego 

.i neapolitań,l;i cgu o od ebranie ollychżci nalegała, lecz zawsz~ 

L p 7.skuu"czni(.ł. 

\.y dal ;;zych cz" ' och gdy ._uhór I pow"z~cIlUy. katolicki 

w Trydencie od r. ]54~) )Jod truma pa pit>żami, Pawi elU 111, 
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wziljł swój kOllifC, UOWtl przy,łany Irgat. ezyli nuncyu>z Fran

ciszek KOOlmendoni, w.-party gorliwo~cią Hn,iU'Z8, (> ur.rzy

mauie wiary, wyj<,dnuł, że król i 'tany na ,ej lilie w Parczowie 

r. 1564 ustawy tego ,ubom t.rydencki~go bez r07.!rzą,auia ich 

przyjęłi: jak to ze swojej ,tron)' uczynilo dlwhowieJl,two ua 

syoodzie od PawIa Tarly arcybiskupa hvowski('go złożonym, 

bo JBkób Uchal\,ki pryma;:, dawniej już ~tolicy rzym"kiej nip,

przychylny, a mianu wicie po ll10cnem l,d Juliusza III upolOoie

niu i pogrÓżkach l w,zelkiemi .'ptl'ob:lll1i ich przyjęciu przeszka

dzał. Te jednak u,;tllwy >,oboru nie tak łatwo p"ttówcza, W ex(:

kllcyą wejs(' mogły. 

Wolne czas ni .. jaki "d po-tr"nnych wojen było Zygmunta 

Augu:;ta panowani?; aż Inflanty. przyległA Litwie i Pru,olll 

prowillcya, przyc7.yną i l.t'atrt:IIJ wojny przpciw Moskwip. ,-i~ 

~tały. Od owPgo CZ3'1J jn\; Waltern de Plettenbm'g, czyli 

Plettenbach mi.<trza kawalterów inflanckich, Albert w. mistrz 

krzyżacki w Prusiech, od hołdu, który byli powinni inflanccy 

mi .. trzowie pruskiemu czynie, uwolnił, a Karól V cesarz hicl

żęciem go pali"twa niemipcki('go Ilczynił. z nujwyżi'zą jui. nad 

~akon"1ll kawalerów mieczowych powagll j władzą, mi.-lI·zowie 

inflanccy calemi "Inflantami rządzić pn0zęli. Tellli czasy gdy 

G II iJ,.:01 81·cybi.,kup rY7.ki, który pierwszy chwycił się blędów 

łuten,kich. AlberttJ. książęcia pruskiego rodzony. a króla Zy

gmunta Angusta cioteczny hrat, wladzy naprzód Henryka de 

Gallen, ił potem Gwilelma df I?ii;/'stemberg \r W. mistrzów 

kawlc.!erów inflanckic.h ubliżać cheiał, i \\' rządy ich wdawać ,i~ 

osmielił, i ow.'zelll IlllmO \l'olą W·W. mi'll·zOW, koadjutorelll 

arcybiskupstwa rzyzkirgo Krzysztofa k:;ill).~cla IJH'kleOlhur,kipgo 

uczyni I ; Furstembet'g wyd~.i" arcyhiskllpOwi w".in~, IIblpgl,zy 

go w Kokenhauzie pojmuje, i w ni"woli blizko prz~z rok cliły 

wyzutego ze w'1.y,tkich majęt.ności, t.rzyma. 
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ZygillUtlt August wzru"lony krewnego ,;wujegu ni e.<zczę

,~cielll, wyprawił Llo Flir~tplllberga posłańca Łąckiego, dopomi

nając się o wyzwolenie z niewoli arcybiskupa; lecz gdy inflant

pzykowie gwalcąc święte narodów prawo zabili królew,kiego 

poda, uchwalono prz~ciwko nim na war.;zawskim .,~jmie po-

8polile ,'u,3zenie, do którego wprawdzie uie przy"zlo, i wyprawa 

ta z samym nadwornym i zaciąglym żolnierzem odprawiona. 

Ru~zy więc w osobie slVojpj kroi z woj " ki~nl pod kOlJlmeudą 

Mieleckiego wojewody podolskiego i książ'ici~ Mikołaja woje

wody wileuskiego, hetmana w. księstwa lit. zo~taiącyill. Do

wiedziawszy się mistrz, iż król pod Po~wole pl'zyci'lgnąl, ofia

ruje ugodę za pośrednictwellI posłów Ferdynalld~ 19o cesarza 

i książąt rzeszy niemieckiej, i owszem sam czóm prędzej spie

szy do obozu królewskiego, a przcpros iw~zy króla, otrzymuje 

pol,6j pod ciężkiemi bardzo obowiązkami, to je~t.: aby arcy

biskup z niewoli był wypu,<zczony. i dobra mu jego powrócono; 

tudzi(,ż aby królowi w. mi>trz IV nagrad" nakładów wojennych 

60,000 talarów wyliczyi , nao,<tatek aby lconwencya wolmur3ka, 

kton1 za panowania je,zcze PlcttembergiL na zjczdzie ~tanów 

iuLlantskich w Wolmar~e stanQla, przez którą arcybiskupi rygscy 

juryzdy.kcyi cywilIHlj ww. mistrzów podlegać zupelni e, powinni 

byli, skasowana została. 

Po takowej ugodzie scisłe wnet mi~dzy Litwą i Inflantami 

~kojarzyło się pr7.ymierze, k tórem obie dwie te prowincye prze

ciwko spoinemu nieprzyjacielowi carowi lUoskiew,kiemu obronę 

sobie przyrzekały. Związek takowy niezllliemie urazil Iwana 

\VAsilpwica cara, który uiczego bardziej nie szukal, jako po

zoru, by też najmniejszcgo, do rozpoczęcia wojny. Wpada więc 

z ogromuem wojskiem du Inflant, zwla$zcza, że też już wycho

dzilo przymi~r7.e do pięciudziesiąt lat z Wasilem ojcem jego 

i W'alt cl"pm cle Plettembel'g w. mistrzem inflanckim uczynione. 

Po~zlo wnet (I'. 1558) pod moc moskiewską bardzo wiele miast, 
13 



I !:l 4 I'OLSKA KWlTNAGA . 

i waleczny Fiir'lelllberg po długim i 'uporczywY'1J odporze, schwy

tany nareszcie, i do Moskwy odesłany, IV więzieniu życia do

konal. Następca jf'go Gottard Kettler imieniem obywatelów 

Inflant zawarł Pacta z Litwą, która wojnę wspólną wipsc: prze

eiwko Moskwie przyrzekła; a pożyczywszy Kettlerowi 600,000 

złotych na wojenlJc wydatki, w zastawie od Inflantczyków nie

kt6re włości wzi~ła. Tymczasem Moskwa coraz bardziej w kraju 

szerzyła się, i zwycięztwa pomykała. Eryk też król szwedzki 

Gustawa Dastępca rozgniewalI)' na brata swe'o Jana książęcia 

Finlandyi, iż królowi polskiemu szwagrowi swemu przyjaznYl1l 

pokazuje się, uwięził go (r. 1562) a IV Inflanciech (r. 1561) 

Reweł, Parllu.lVę, i wiełką częsć Estonii mocą osicga; reszta 

lEli jej wkrótce mil dobrowołnie się poddała. Kawalerowie in

flanccy przeciwko tak znacznej, i razem nit nich walacęj ~i~ 

pot~dze, uie mogąc :i,adną miarą oprzeć się, Z namowy i po ·· 

rady K~ttłl'ra z calym krajem swoilll Zyg111untowi ,ię Augu

stowi, iłe wielk iemu książ~ciu litewskiemu poddają *). 

Takowym więc sposobem August wplątał siC w dłl1g;~ 

uprzykrzoną wojnę. Moskwa r. 156:\. Połock 1'0 kilkooicdziel

Dem oblężeniu szturmem wzięła. Pomscili si~ tej straty ua.,i, 

gdy wkrótce potem trzy znaczne nad Moskwą odnieśli zwycię

ztwa; atoli z nich korzyść niewielka. urosła, gdy Połock przy 

Moskwie został. która dla zakłóceuia i zatrudnienia króla pol

skiego, Magnusa ksiąięcia hobztyńskiego, brata Fryderyka II 

hola duńskiego, królem inflanckim (r. 1570) ogło,ila, Waf.iło

wicz ~aś protektora jedYllie tytuł nud Iullantumi zachowywał 

i warował sobie, W szakie Zygnlunt dOlllowemi roztargniony 

inte,esami, nie mógł skutecznie p()l11y~leć o poparciu wojny 

moskiewskiej, dopiero kiedy Tatarzy kryUlscy (r. 1571) wpadli 

w kraj moskiewski, a mieczem go i ogniem pustoszyli, Inflanty 

.) O kawalerach mieczowych i Kurl.ndyi było wyiój Ila .tronio 41 . 
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i Litwa przez niejaki czas od wojny odetchnęły, l przymierze 

trzechletnie zawarte było. Magnus opuszczony od cara, Da da

wnem biskupstwie piltyóskiem i Oezelii przestawać musiał. Ze 

Szwecyą uiż, IV kt6rej po smierci Eryka, .Jan III szwagier 

krółewski opanowal. pokój zawarty. przez który się przy EstQnii 

utrzymała. 

Interes Inflant wielkie wojny rozpalający, stal się razem 

sprężyną wielkich IV Polsce i Litwie odmian, da·1 pochop do 

ostatecznęgo urządzenia się gminolVładztwa .szlacheckiego w obn

dwu ullrodacb, oraz ścisłęgo icll połączcnia się w jedno ciało 

połit)'czne; do czego dotąd tyle przeszkód było. Nie widząc 

król dllsy(: powolnej dła siebie Polski, ndał się do Wilna, i 

tam, ażeby Litwę więcej do rzeczy Inflant zachęcić, zaczął od 

nadania stanowi ~zlachcckicrnn, od czasu Kerouebkich za Ja
gielly obietnic przyzua nych mu WOhlOsci, ale dotychczas nie 

exystujących. Na sejmie (panów rad w Wilnie r. 1560) król 

pozwolił szlachcie obierać posłów, tudzież f1;dziów: przez co 

t.worzyła ~i~ reprezentacya narodu litewskiego (szlachty) jak. 

była. pohkiego, sejm począł się ,kładać ze dwu izb; powtóre, 

utworzyły się sądy ziemskie jak były w Polsce, przez co nie

zmiernie sądownictwo ułatwione zostało i prupisy ,tatutu ucią

żliwe być przestawały. Zaczęła ,ię owszem Litwa cieszyć swemi , 

porządnellli przepisy, gdy wkrótce nowa w uieh ulga nastala, 

jak wielki książę, wojewodowie, ~tarostowie sW)'l'h dochodów, 

przysądallli przypnstnemi zwanych zrzekli się. 

Nie~pokojol)a i obrażona Polska, że Zyglllllnt August Li

twą ~i~ zajął, i koło Inflant .iako w\elki książę litewski chodzi, 

odnowiła j~szeze za panowania Zygmunta Starego powtarzane 

żądania naprawy rzeczypospolitej i dopelnienia ściślejszego zwią

Zania Litwy i PI'llS 7. koroną; wy"lalle pMrlst.wR do Wiłna. na

legaly na króla, aby przybył i wielkiego dzieła, wielkićj wy

Illagającego pracy, wytrwałości i cierpliwosGi, dopelnił. Zjecbał 
13· 
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?atem król Zygmunt Augu~Ł IV groźnej po,tawil' lIa sejm dt) 

Piotrkowa (r. 1562, 1563) i na tylu sejmie jnko leż i nn na

,tępujących wielkiego dzieła dopełniał. 

Co do starostw i dóbr królew!ikich, ci wszyscy, którzy je 

przeciw prawu trZylIlali , musieli je opuścić. Dawna króla Alr

xandra ustawa zapewniająca ni cuszczerbienie tych dóbr, odno

wiona i do exekueyi, biorąc od czasu jak uchwaloną została, 

przywiedziona. Zatem poszlo szerokie opisanie dóbr królew

skich: wielkorządztw, starostw sądowych i nie"ldowych, kró

lewszczyzn, wójtost.w. 

Sam król Zygmunt Augllst ze wszystkich dochodów t.ych 

dóbr, tak jak to ju;i; był uczynił w Litwie, kwartę czyli czwartą 

częsć dochodów stale na l1trzylllanie wojs ka przeznaczył. Tym 

kOI'tcem wyznaczeni zostali rewizorowie, którzyby wielko ś ,: 

kwarty zmiarkowali, dochody w$zy,tki e królewskie zliczywszy 

i wytrą ciwszy roczne na ,taro,tow i dzi erżawcó,," dochody, któr'~ 

naowczas król ,am wyznaczał. Na nast\,plljtlcych ,ejlllach izba 

posebk,t ni~ zaniechała int"re.<o "",,: ,i, t-ą kWltr tą : wyrna!!ali 

(r. 1565) po·,lowi !! dl'l ,i,·hi " prawo, i.e na S"jlll " ch wybierani 

byli deputowani do boku pod-kar bidl rni':dzy,,'jmowir. Tym 

~posnbelll oddzielał ,i ę dochild rZl'czyp,,,, politei od króle\V~kiep"o. 

Sądy hyły rozmaite, ale " ę dziow.skie ohowi'lZki mianowicie 

IV wyj.szych insrancyach "iedbak dnpe1nionc były . Szczególniej 

wicca poczęły byt; 7.arzllo:ane , z(' swojej ' trony kroi I. powodu 

mnożą c ych s ię intere,ów ni p mógł (Jodolać \V sądowniczej wła

dzy "",oj ej : stąd mnóstwo "praw tak w d\\'orpm, jak do sejmu 

lub wiecll\v powoływanych zalegalo, Aieby to zalatwić, usta

nowiony jest (I'. 1563) IHl ten raz jeden, najwyźszy sąd, który 

wszystkie za.ległe sprawy IV imieniu króla jako najwy;i;sza in

stancya odsądzić mia.ł. 

Gdy wiele sLanęlo IIchwHI ulatwiających handel i wp\\'ne

rzną dla niego kommunikacyą, żądano (I'. ]fi62) aby każdy 
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y.lożyl dowody nil przywile.je swoje wybi~rania. cd , myt, gl'o

beluych, IlIU,towj'ch i tym podubul ch uplat. Miały przeto być 

ubzane listy, to jest dyplomata, dla wyjasnienia na jakiem 

prawie te przywil~je stoh, i czyli te dyplomata są autentyczne. 

Rzecz ta byh jedną z llajtrudniejszych do wyexekwowania, 

szczególniej miasta pruskie upol'llemi ~ię ukazywały. 

Chciał król tak jak ojciec i stryjowie jego być prawoda

wcą, lecz przedsięwzięcie nie pO"7.lo lepiej od dawuyel!. Praca 

Przyłuskiego, który z plebana został był pisarzem ziemskim 

przemy:; killl, od króla opiekowalla, że nawet ją drukować (r. 

1551) pozwolił, wcale slvemn celowi nie odpowiadała, gdy IV tej 

księdze podoba lo sil;! Przyluskielllu na duchuwnych i ubrządki 

kuścielne (Jowstawae. Cieszył się t) Iko Zygmunt August tem, 

że za jego clasów J lIU Herburt podkomorzy przemysk i prawa 

polskie z ł<l.ciÓskiego na język polski przełożyl, z których prze

kładów, przekład abecadłowy tak się upodobal, że pomimo to, 

iż nie uzyska I sejmowego upoważnienia począl by~ powszechnie 

IV sądach używally. To się działo IV Po Isce. 

W Litwie tymczasem snadniej krółowi szly rzeczy. Stan 

jćj polityczny wewnątrz swieżo się zmieniający i życzenia ró

żne wymagały udllliany "tatutu. Ja.koż ogloi'zony został drugi 

statut roku ]564 znaczuie pomnożony, w którym wielki książę 

i panowie rady czyli sellat przy swoich dawllych prawach zo

'taje, ale stan szlachecki odprawia sejmiki i sejm ze trzech 

stanów, wi'elkiego k~it\ż~cia, senatu i posłów jak w Polsce. 

Nieco póZnitij 1'. 1566 król Zygmunt August, zrzekł się 8WO

jćj, z prawa feudalnego, dobr szlacheckich własnosci: od tego 

czasu każdy szlachcic jest mocen rozrządzać swym lDajątkiem, 

. odłużyć, zapisać. darować jak lIlU się podoba.. Stan szlache

cki ze swemi przywilejami i st.an polityczny rzeczywiście ró

wnał . się z pulskim , mając ułatwiać unią obu narodów, do 

Czego nip. mały .ie~zcze krok uczynil król Zygmunt August, gdy 
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na sejmie warszaw,kim roku 1654 zrzekł się ~ dziedzictwa 

Litwy. 

Dopełuienie jednak unii Polski z Litwą okazywało się być 
jeRzcze najtrudniej~zą rzeczą. Unia ta od stu oSllliudziesiąt lat 

7.apowiedziana, utrzymała narody pod panowaniem jednej fa

milii, pomimo niechęć i zatargi oswajała ich wzajem i brutala 

Do Litwy wniosło się niemało szlachty polskiej, Litwa lUia

nowicie staraniem Zygmunta Augnsta porzucała swój ruski ję

zyk, polFki przyjlllllwala. Z językiem i obyczaj polski szerzył 

tiiQ. Przez tilką Polski prl:~wagę, IV związku z nią stan szla

checki widział wzrastające swe swobody, z którcmi ustawała 

wa~alska ku moinym pallom c1.yli ~eniorom uległoi;(~. Doświad

czyła też Litwa nie raz skutecznej pomocy ze strony Polaków 

IV odparciu zewnętrznego nieprzyjaciela, który ~tał Hię potę

imym. o wielkie już straty Litwę nabawił i świeżo zdobyciem 

Połocka zagrażał dalszym postępkiem. Wzmaga lo się życze

nip. zwil1zku. Lecz na czele narodu stali możni panowie rady 

księ~twa ,kladający. Spuat polski dziedz.icznych M'n:ltorów nie 

znal, l-BCZem przy unii nieodzownie senatorowie książęta z ,e

na tu litewskiego lJ~tąpić mają. Ciż sami możni panowie flie

chętnie' patrzali na uszczupleni!' granic Litwy, gdy różne po

łudniowe prowincye koroni~ od'itąpione zo,taną, Ciż sarni gor

szyli się i wytykali gminny w Pol.sce nielad , gdzie ani praw 

ani porządku nie było. Żeby nastąpił·1ł unia dwu narodów, na

leżalo przeciw statutoJll Litwy, panów rady poniżyć i granicę 

księstwa umniej,zyć. Jeszcze nowe truduosci zdawaly się czy

nić Inflanty. Już Litwa tę krainę krwią .~woją ohłała, a 1'0-

lae)' doruagałi Hię ażeby Inflanty równio do korony jak i do 

Litwy należały. Litwa. usiłowala je wyłącznie dla ,iebie za

chować. Król przekonany, że sllnwmi tylko litew,kicmi ~iłami 

Inflant. utrzymać nie zdoła, odnawia'ł z Iuflautallli układy, ale 

tylko jllko król polski. Tymczasem poumierali Mikołaj czarny 
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R~Jziwilł i Achacy CzelJl1l wojewoda malborgski , uniom z Pol

, kIl ni~chQtlJi, jeden Litw)', drug; Prus , zllczem rzeczy snadniej 

po~zły. 

Zwołany nul(oniec sejm (r 1569) do Lublina wszysko UkOl\

czyI. Zjech a ły ~ i ę tam wszystkie stan)' obudwu nnrodów: król 

senat i książęta lite w~cy, poslowie z ielll!'cy i miejscy, różni 

urzędnicy, by li t eż i 1,o~łowie rozmaitych dworów zagranicznych. 

Wiełu Litwinów H'jm ten porwcalo. lecz re~zta. zagrzewana 

od O~trorog1\ kijowskiego i Alexandra Czartory , kiego wolyll

skiego wojewodów, ua w, zystko podpi sywała. Podlasic zwró

cone koronie , Tnfliwty wsp61nie do kOr'lIl)' i Lit.w)' należą: 

Wołyll i k s i ęstwo kijowskie do koro oy też doląclone, Z wa

runkiem, aby . & i~ ~ tatutclll litewskim sądziły, Korooa Polska 

i wielkie ks ięstwo lil pwskic jest jedna wspólna Rzeczpospolita, 

która się ze dwn pallstw i n,lrodów, w jeden lud 7.niosła i "poiła. 

jeden pan i jeden !;ról będzie jej rozkn)'wał, wlipólnemi glosy 

w Polsce od Polaków i Litwinów obrany, potem w Krak owie 

na król e,two kuronowauy i pomazany, bez żadoego znaku oka

zująsego oi'obne podnaszanie na wielki e ksi ęstwo . Przymierza 

z postrollncllli wspólnie zawierac , HjlU)' i rady oba lwrody, 

nigdy odd 7. i e ln~, z:l\v, ze wspólne lllir6 będą. Sejm)' IV War

~za\\'ie . Sena.torowie duchowni i świeccy obu narodów pomię 

~zani i porządek za ~iadania Opi ~ {\ll y Li ~ kllpom , wojewodom 

i kasztclauolll , którzy w!'zyscy, tudzież urzo;:dnicy :<cuatorskiego 

rzędu, jako to: marszałkowie , wi elcy kanclerz!' i podkancle

rze, pod!'karbowie, marszałkowi e nadworni. wszyscy podwójni 

koronni i litewscy, ,kład~ją wspólny narodów senat. Z obu 

zaś narodów ze stllDU fizlacheckiego po s łowie składają izbę po

~elską. Liczba pos łów z prowincyi koronnych już była r. 1552 
~a Zygmunta Augnsta opisana, stósownie do t rgn urządzona. 

! łitewska. Podobnie województwom pruskim rniej ,ce w se

nacie i poselskiej izbie w)'znaczoue. 
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!)uk"lIl.\w.,zy wi elkiego >l trudnego. dzieła tego krół Zy

gmunt Augu >t. kiedy ,ię je:;zcze gotuje do. dal~zych urządzeń, 

oczpknjąc dluŻszego. życia w pięćdzie;:iątym wtórym roku życia 

swoj ego., a we dwudziestym piątym od smierci ojca, panowa

nia, z tym się roz,utł .swiatem (r. 1572. 7 lipca) a. z nim 

zgasło plemię .1agicllów od 200 lat prawic na tronie polskim 

7.asiadające. 

Na tymże je'zcz" ,ej mie lube];;killl 156~ nowy hią7.ę 

pruski l~il>ert Fryderyk p0 zmarłym ojcu swoim, zwycz"jnym 

o.brządkiem illwestytul"I: na ksiQstwo pruskie osobiście odebrai 

Poslom li)?' Blektora brandenburgskiego i anszpacbskiego cho

r1.\gi ew podana, była, na znak przyszłego. ich do. następstwa na 

toż hi,.",two prawa. 

Za Zygmunta A Ilgllsta, gdy Polska przez zajęcie J nIlant 

szero.ko. ponad br7.cgami morza Baltyckipgo panować poczynała, 

miasta hanzeatyckie straciw"zy swą dawną potęgę szukały pro

tekcyi królu. polskiego, lec/, interes ten przez zwykły Polsce 

nieporządek opuszczony. Z powodu wojen w Inflantach ze 

S7.wecyą król zatamował hand el i dla n,kutecznienia tego l1<ta

nowił był lekką silę morską pod nazwi"kiem freibiterów. Ztąd 

miast() Gdallsk wielce nic,'pokojnc się okazało, chciało pallo

waoip IV porcie nR, siebie zająć, u.,iło.wało frpibiterów w)"ni

~zczyć, lecz surowe st.awienie się króla a zręc7,n()~Ć wysianych 

ko:mlli,arzy ze Stanisławem Karnkowskim bisknpem kujawskim 

r. 1570 minsto Gdarl,k ucisz yły i spuko.jnie nawet miasto to 

przemożne Karnkowski ego konstytucye pr7.yj<.,lo. 

Czas)' panowania dwu Zygmuntaw oyly najpiękniejsze dla 

Pulski. Zaprawd~ stun ,;zlachecki ,am jedynie stał siQ panu

jącym, ale do,yć jcH statpczny i kierować się dający. "r sta

nie tym IV Połscp równosc: brll.ter"ka trwała, IV Litwie ma

gn"tyzm długo jeswze niższą szlachtQ pocierał. Dokonany 

związek Ilarodów 'prawił wzajemny na się narodów wplyw 
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czynniej'~yl1l, braterska rówlJoścO w ,tanie szlacheckim w Li

twie wzmagala się, zapominano o książęcych tytułach, a. prze

ciwnie w Polsce IV latach bliskich zgonn Zygmunta Augusta 

możni usiłowali się odróżnić tworząc ordyna.cye na wżór któ

rych swoje Rad~iwiłłowie w Litwie poformowali, w dalszych 

zas czasach chętnie cieszyli ~ię uzyskiwanemi IV Kiemczech 

hrabiów i książąt tytułami, chociaż r6wnie jak książętom li

tewskim bądź ruskim IV Polsce będącym ni eużyteczlle. Stan 

wiejski nic korzystać nie mógł, owszem przykłady Litwy. 

gdzie niewola głosem statutu uroczyście uznaną była, przeko

nywał szlachtę polską. że poddani ich zupełną są jak niewol~ 
nicy własnością. 

Wreszcie w różn~m położeniu stany wszystkie używały uo

br~go bytu, obyczaje przez to łagodniały, a tolerująca prze

konanie sumienia Polska, dająca przytułek o religią prześła

dawanym wzniosła o sobie odgłos, że jest przytułkiem uauk 

i światła. Rzeczywiscie też liczył pod te czasy naród niemalą 

liClbt lunzi pełnych wiadomości i nauki, kt6rej w różnego ro

dzaju pi ~mach w wyboI"JHij łacinie a surową pro~totą tchnącej 

Polszcz)'ZlJie wydawany .. b i drukowanych. Tym spo,obem wy

tłumaczoni! została na pobki i biblia, przez Seklucyana, Jan'!. 

Leopolity, Wujka, opisane dziejH narodowe przez KroIllera bi

skupa wnrlllió,kiego, Macieja Stryjkowskiego, Orzechowsk iego, 

Stanisława Sarnickieg(), Marcina Bielskiego, Bartłomieja Pa

prockiego , który o tamiliach pol,l;i ch księgi pisał. W porzyi 

zajasnieli, Rpy z Nagłowic, Kochanowscy Jan i Piotr, Kasper 

l\'li a,kow,ki, .Jędrzej Frycz Modrzew,;ki. sekretarz ZyglllllJJta 

Ąugusta, przez k8ięgi gwe de emeod .. nda republica II po-tron

Ilych nawet lIie lJlałe sobie poważanie wyj ednał; księgi te jrgo 

na ojczysty język przez Cipriana Bazyłika przełożone. Niplllniej 

znamienici v\' arszpwiccy, Groicki, HerbUl·t. W ielce uczonym 

był Grz('b, ki, CI ro~linach i lekach pi~ali Spiczyński i Siennik 
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Alchimikiem hył SQdziw6j; Stalli,law Hozyusz kal'dyn~1 bi~kup 

warmiński prezydował llfl sO(lorze trydellU.killl, a potem peni

teD~yaryuszCIll wielkim w Rzymie umarł. Uczonp tego "ławnego 

człowieka księgi, na franc1I7.ki, angielski i inne j~zyki 'ą przl' · 

tłumaczone, Najsławniejsze wówczas drukarni " były IV Krako

wie, Wierzbi.,.ty sZRcownemi dzi ełami, które w niej wychodziły 

i Łazarzó", nietylko pięknością druku, kt.óry najpięknipjszym 

europejskim równa! ~ię . Wtedy liczba drubrni po różnych 

miasteczkach połsk ich bardzo siQ mnożyła. W o"tatnich pano

wania Zygmunta AlIgu,ta leciech , wszrzęla się Rzeczpo~p()łitlt 

babilhka od wsi Babin w luheJ.,kiem woj r lVodzt.wie polożonĆ.i 

tak nazwana, kt/)rą dziwnie w!,g ołego i iilrtobliwego humorli 

szłachcic, nazwi,kirm Pszonka, wymyslił ku poprawie przez 

uczciwe ~a.rty obyczajów narodowych i bezprawiow niektórych 

w rządy wkradających s ię; hasło jej było: Ridendo ca~tigo 

mores. Piotr Cassovź.us, wielce uczony człowi ek. ka.nclerza 

funkcyą IV niej sprawowal. 

Bezkrólewie. 

Śmien~ Zygmunta. Augusta ostatniego potomka. krwi Ja
gi~lIol\skie.i, która w Polsce przez 189 lat porządki em ni"prz~ r

wanym królów dawała, pl'zynio.<ła Polakom wolne paIlujilcych 

obi eranie: Piastów albowi em dom dzied:t.icznem prllwem troll 

posiada, Jagielloń s ka famili:l. przez obi eranie 7. l1a~t~pstwelll 

złączon e panowalI!.. Po wygasłych zai; ouudwuch tych d01nach 

z o s tała przy Polakach zupełna wybierania jednego w olnllsć z pu

mi ędzy wiełu, jak bywa" zwyklo w obierfljąeych króła wolnell1i 

głosy nill'odach. kandydn.tolV. 

Bezkrólewie to dokładni~j. ile mi zamierzona dzieła ~ZC7.Il

plo,,; puzlI'olibL, opisał em. plllliewal. wzureIlI hy l: mia lo w~zy

stki,:11 ilJsl.ych t.akow'ch hel króla cza.~ów, i elekcyi. których 

odprawo\\'~lIia prawell1 opi~anrg" IIi.' Illam y ,pO,"JUU. 
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A naprzód zjazdy i ~ejmiki swoje Mała i Wi~lka Polska 

Prusy, Rus i Litwa usobno odprawiły, na których senatorowie 

i szlachta na ich utrzymanie wewnętrznej w kraju spokojności 

I bezpieczeństwa, konfederacyą, Kaptu~' n~zwaną, przy ją wszy, 

ściany tudzic~ pali~twa ".zystkie od okolicznych sąsiadów do

,tatuclllie opatrzywszy, nie mogli się zgodzić na czas, któregohy 

si~ na sejm zjechać mieli. Zapraszal stany na dziel] 9 paździer

nika do ·Warszawy prymas Uchwuki; ale kiedy tam mało 

nader gromadziło się senatorów, sejmu zacząć nie bylo mużna. 

Niedługo prymas i znaczua panów Malej i Wielkiej Polski 

liczba, na zje1.dzie mianym w Kaskach, województwa rawskiego 

lUia'teczku. zgodzili się, aby na sejm przedelekcyjny szósty 

dzieli stycznia w ruku 1.')73 był wyznaczouy, a przed nim, par

tykularnym sejmikom dzieli 13go grud nia nakazany, na któ

ryehhy ka7.d,'go województwa J'yceJ'~two, nwóch imi~niem ~woim 

posłów ubrało; na niehże zdało zupełną moc ustanowienia no

wego. rządów kształtu i o wszystkich rzeczypospolitej potrz('

bach zal'adzenia. Sejm ten nazywano naówczas CO'f/."/)ocalionis, 

a udtlld każdy sejm, który po smierci królewskiej na,tępuje, 

konwokaeyjnym ~ię zowie. MiPj,cem lIa takowe ,ejm)' zawsze 

bylit War'za wa. 

Zaczi.\ł ;;ię sejm konwokacyjny od sprzeczki () władzę pry

lllaga podczas bezkrólewia. W iiZCZęto albowiem pytanie, czy

czyliby prymas miał moc sejmów i sejmików ;:kładania, 

które prawo niemniej, jako i niektóre insze ;:obie przywłaszczyć 

chciał Jan Pirlej mar,zalek koronny. Ale nspokoiły II: wąt· 

pliwo~ć ,tany, moc sejmu i sejmików naznaczenia, tudzież no-

1V('go króla podług dawnych głosów mianowania, prymasowi 

przysądzając, a marfwłknwi obranego jn!: króla ogłoszenie zo

st~wując. Elekcyjnemu zatćm sejmowi dzielI piąty kwietnia 

.\ mipjsce pole pod War.<zawą przy wio~cc Karmeli na.d Wisłą 

wyznaczone, chociaż lit.nw~cy po,lowi~ Parczów na granicach 
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Polski i Litwy leżące, aZaLElm ouyd\l'lIl1l narodom wygodniejsze 

miasteczko, zalecali. Gdy zas ktos wZllliank" uczynil u spo

sobie obieraDiII króla, i pytał: każdy li w szczfgólnllsci szla

cbcic ma mieć: wolno~ć gloi<owania, czyli tylko wybrani z kil

żdegu województwa poslowie 'I Jan Zamoyski ,t·arosta i posel 

bełzki, tak to pytanie rozwiązał: że ponieważ prawa poli'kie 

zupełną pomiędzy senatorami i ~zlachtą stanowią równość, ró

wnie mają być wszyscy uczestnikami ,wobód i przywilejów oj

czystych, a 7,wlaszcza lIajcelniej ;;zego ze wszystkich. jakim jest. 

obieraoie króla: przydat uadto iż sprawiedliwa rzecz jest, ażeby 

jako do wszystkich uronić ojczyzny i za nią się zastawiać na · 

leźy, tak do obierania olHljże glowy i rządzcy, wszyscy się 

przykładali. Głos tpn Zamo~/skiego przypadł wszystkim do 

smaku, i był poczi\tkiem owej, którą w następujących czasach 

miał powagi. 

Nakoniec, że liczba i dostatki dyssydentów tak ~ię wzma

gały naówczas IV Polsce, iż więlisza częsć senatorów, fi zna

czna Hlachty, kosciół rzymski katJlicki porzncila, bać się bylo 

potrzeba domowej z Hij rÓ7.ności w wier7.e wojny, której śwież~ 

n. straszne przykłady, sllsiedzkie wystawiały pal\st.wa: Dyssy

denci, (które imie acz naówczas równie katolików jako i he

retyków znaczyło, kiedy 7.gromadzone na ~ejlllie stany wspólnem 

imiPDiem Dl·s.~idente8 de Religione nazyw~ły się, późniój atoli 

tern nazwiskiem samych tych znaczyc pOCZI,'to, którzy nie ka

t. ołickićj wiary byli, dys,ydenci, mówię, których naczelnikiem 

byli: Firlej lll ll rszałek koronny oraz wojewoda krakowski i piotr 

Zborowslci wojewoda ~andolllirski, niczego bardziej nie chcieli 

jako ieby sobie bezpieczel\stwo i pokój w wip,rze otrzymać i 011-

w'lrnwa,~ mogli. Katolicy serdecznie pragnąc wewnętrzną kraju 

nb(17.piecl,y(: spokojność któn;j nic tak na prz"'zkodzie nie jest 

jnko wynikające z różnosci wiary niezgody, Pllrlpi,;ali pokój 

c1.yli przymierza z dy~sydentami artykuły i on~ż ... ' konfede-
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racyą generalną włożono: która, że miała na tytule senatorów 

swieckich i duchownych, i rycer~two calej i uierozdziolnej rze

czypo,politej, to jest Wielkiej i Malej Polski i W. Ks. Li

tewskieg/">, znać zUld, że cokolwiek wzg!~dem wiary ~tano\Viollo 

za jednostajną wszech stanów zgodą nasttpowalo. Kiedy tak 

nowe to przymierze z dyssydcntami od w"zystkich, uietylko 

swieckich senatorów i posłów, ale nawet biskupów przyjęte 

było; sam prymas Uchal1ski o którym powszechnie dotąd 

mniemano, że kaGPr~kim TlOWOSCiOIll sprzyjał, nietylko się mo

cno podpisanemu z dys~ydentami pokojowi 'przeciwial, ale je

szcze przykładem swoim i wymową tyle dokazał, że biskupi 

wszyscy, jednego kra1;.owskiego Franciszka Krashiskiego wy

jąW81.y, ~wieckich tudzież seoatoniw i posłów wielu, którzy się 

byli wprzód ua prz}"lłlic'rzc to podpis<lli, od niego odstąpili. 

O~tatnia rZfcz, którą na tym ~ejmie roztrzą;:ilDo, była ksią

żęcia pruskipgo p ... 'tensya, który ,ię przez posła swojego do

praszal, aby na sejmie elekcyjnym mógł mieć miejsce: ale to 

n[)wemll królowi do rouądzenia zostawiono i zilkollCZODO 'e.im: 

w tem od illllych tegoż kształtu sejmów różny, że lIa nim pos

łowie nic obr;Jli, ale tylko koleją z każdego województwa ill:;zy 

po,eł co dzielI tę godnosć 'prawował. 

Gdy już nadchodził naznaczouy na elekcyą piąty dzielI, 

miesiąca k wietn ia zjechały się pod Warszawę taka senatorów 

i szlachty lIJoogoi;J, iż się zdało, że raczej obce jakie zawo

jować królestwo, niżeli swojego rządy oddawać mają. Na śred

niem równiny u wsi {(amienia miejscu, z rozkazu marszałka, 

namiot po zmarłym królu pozostaly, rozbito, gdzie senatorowip, 

i ministrowie koronni radzić mieli. Miejsce to senatorskich 

obrad, póżoiejszemi czasy Szopą nazwano, i stawiać poczęto 

budynek drewniany, którego wierzch od deszczu i slońca tar

cicami przykryty, a sciany lirankami zasłonione : pOS/OIII, gdzie

hy ~wo.ie odprawowali rady, miejsce przed namiotem wyZlla-
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czorw, które na elekcyi Stefana Kolem nazwane, dotychcza:; 

toż zachlm'uje imię. 'Województwa, to jest szlachta, która się 

oprócz posłów lIa elekcyą zgromadziła, daleko od miejsca se

natofokich i posebkich obrad, IV polu pod namiotami obszer

nego obozu I'0dobieil,two wydające, stały. 

Przy zaczęciu elekcyjnego sejmu ponowił swoją książę pru

ski pretensYą, ale mu tę samą, co i na konwokacyjnym sej

mie odpowiedź dano. Tenże uyl skntek podobnych żądz ksią-

1.ąt kurlandzkit'g() i pomor;,kiego, z których ten, oprócz wspólnej 

sobie z pruskim i kurlandzkilll przyczyny, dawne zwyczaje i 

prz)'k,lad pradziada swojtgo Bogusława, po śmierci Jana Al

oerta na nowego króla €Iekcyą, czyli potwierdzeuie lla~tępstwa 

.i~go do Piotrkowa zaproszonego, przywodził. Wszystkie te po

selstwa nil) nie wskórały, a prawo obierania króla, samym se

natorom i szlacccie koronnej i litewskiej, tndziei prowincyi do 

Kon'llY łub Litwy przyłączonych, pl'zywane. 

Dla obwarowania publicl.llego uezpieczelistwa i pokoju, 

Sądy kapturowe, od kapturu generalnego różne, postanowiono: 

na uich wszyscy, bądź to Polacy, bądź cndzoziemcy, którzyby 

co lm polu elekcji przewiuiłi, sądzeni być mieli. Sądy t.H, Ju

dicium. Composilum nazwano, bo ~ię składają ze senatu i ry

cerstwa, Trzech bowiem senatorów od prymasa wybranych, 

7. kaiuego uurudu jeJen, i dW~l1astn posł6w, z ka:i.dego narodn 

czt~rech, na nich zasiadają, oprócz mal'szałków wielkich obojga 

narodów, uo których pl'C1WU to z urz\;du jicll zaw=-=Ze naJ€ż,y. 

Po lem nstanowieniu i niektórych jinnych rzeczach, du po

rl\ądnego dekcji odprawienia należących, zgodnie ułożonych, 

audyencją posłom dlvorów clldzozielll ~ kich dano. A naprzód 

słuchany był kardyuał Commendoni papieża Grzegorza XIH 
p08eł, który imieniem Ojca św. dlugą i uczouą mową sta.noU! 

rauził gorliwegu o całość katolickiej religii, która c1ul4d 1\ icle 

u'zczeruku przez zamachy heretyckie poniosła, obr:,,: króla. 
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Po papi'lzkim pośle, mówili ce~arcy: Wilhelm Rosenberg i 

Władysław Persztein. Rosen berg, że byl Czech rouem, po 

czesku mial mowę, spouziewając się, ie używając języka do 

polskiego dużo podoblwgo, przypodoba ~ię tym i'po;;obem Po

lakom. W mowie swojej obszernie się z pochwałami domu 

austrjackiego rozwiódłszy, Ern esta arcyksiąż~cia rakuzkiego, sta

nom rzeczypospolitej za króla podawaj, imieniem MaxYlUiliana 

II cesarza, który trzymając si~ dawuego plzodków ~wojich 

w garnieniu pod się jak najwięcej królestw ulożenia. od kilku 

lat za życia je"zcze Zygmunta Augusta pruz X. Cyrw:a Cy

'tersa, rezydenta swego w Po;;lce, staral się o berło polskin 

dla tegoil EJ'Ilest.a syna swojego. Wyliczał zatem znaczne po

i.ytki, któr~by na Polskę z obrania arcyksiążęcia splynęły, i 

obiecywał między ill~zemi, że Eruest prawa i swobody narodu 

potwierdzi, odpadJe kraje od;r,yska, sprzeezki dawne miQdzy ' 

rzecząpospolitą i nicmieckiem paóstwem o Inflanty i Prusy 

uspokoji, szkol~ dla stu szlachty Polaków w Niemczech, luh 

jinnem p~{l"twie, k01:'ztem wJasnYIll trzymać hędzie, nakoniec, 

%e ud bratu swojego Rudolfa kr61a węgierskiego, wolne win 

z \Vęgier do Pobki sprowadzenie otrzyma. Chciał był Ro,en

herg , ażeby Don Pedro Pa8sardo poseł hbzpal\ski, albo ra

Zem z nim, albo natychmiast po nim był słuchany. dając po

zorną przyczynę, że jedlll'ż były, dworów madrycki ego i wie

deń s kiego, II'zgl"dem wynil.sieniu na tron polski El'!le,ta arcy

k~iąż(~cia l Żelazo. V"V rzecz;y zaŚ E,Huej ellchd sztuk'-l til posłowi 

hi'l.paJl,kiclllu przed frallclIzkim predcncj'l otrzymać. Poznał 
się na t.yll1 Ros€nberga podstępie Jan JJfontluc biskup Wa

lencyi, poseł francuzki, i przy houorze króla swojego mocno 

Oustawał Gdy zaś i ,tany rzeczypospolitej na jego stronę o~ą

Ilzi!y, jemu pierwej czas do mówienia wyznaczywszy, Pa8sa'rdo 

ubilwiajilc ,ię u dworu swojego nagany o ustąpioną pl'e cedencją, 

uo War,zuwy z pola elekcji, llie miawszy auóyencji, ustąpi/. 
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. Montluc ledy natychmiast po cesarskim pośle otrzyma! andy

encją Mial długą i flader uczoną mowę, w której zacząwszy 

od pochwal i ujęcia sobie uurodu polskiego, wyliczy! obszeruie 

familji Walezyu8zów pochwaly, a IV s zczególności Henryka 

ksiąl.ęci,t andegaw~óskiego przymioty, jego na króla rzeczypo

spolitej usilnie imieniem Karola IX zalecal, a wielkoscią i wa

żnością obietnic, daleko poslów austryackich przechodził. Że zas 

wiesć o idawnem niemniej jak okropnćrn Hugenotów wycięciu, 

w dzielI św. Bartłomieja w Paryżu pllpełuionem, nie w czasie 

właśnie przyniesiona, hydzila dnio fi'ancnzkic imię PolakolU ; 

zwła,zcza gdy nieprzyjaciela tego dworu i protestanccy w Niem

cz('ch książęta przekłlldać d)'i;~ydeDtom uie prze,t.awali, jak 

mała dla nich w panowauiu Henryka, który si~ sarn uużo do 

s~ro,nej lej 1'0 hot Y przyłożył, • b~dzie nadzieja; Mont/ne jak 

IlIÓ~!ł najdelikatniej i llajgruntowniej króla puna swojego i un

degawel1skiego ksią:ięcia wymówić, a w,zelkie o okrucielbtwie 

francuzkiem podejrzenia z umysłów wymazać usiłował, co tei 

już byJ pierwcj uczynił, IV wydanych pod jimil'lliem ,zlachcica 

polskiego, na zal'zuty i pask wile z tej okazji przeciw Francji 

od jej nieprzyjaciół po Polsce rozsiane, odpowiedziach. 

Wprowadzony potem poseJ szwedzki Jan Lorc", Jillla III 
króla swojego, lub SyUli jego Zygmuuta do tronn ofiarowaj, 

wspierając się ua pukrewielbtwie z jagidioMkim domem,. i obie

cując nstąpienie z niektórych miast inflanckich, które wtclIcza" 

Szwecja posiadaja, wspólną pomoc przeciwko Moskwie, gdyby 

ta od przymierza odstępować chciała, jinsze tudzież dosye po

wabne pożytki. Wszystkich zai; niewypowiedzianie obraziła 

],t:chwaloAć cara moskiewskiego. który prnz ostatnią pogardę, 

posłów nawet do rzeczypospolitej nie wysław~zy ws kazał tylko 

do stanów, aieby albo samego, albo Eyna jego na tron wybrali. 

oraz u.<tąpili Moskwie wiecznellli eza,y Inflant i Kijowa, tu

dzież aby przyrzekli, że berło polskie z fallliJji jego nigdy odti4d 
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nie wynijdzie. Propozycje tp w7.budzily ~prawiedliwy gniew 

~ejlllu i zaw.<lydzily tych. którz)' 7. prywatnych pochopów cara 

Ill()!:kiew~kiego .-tronii'· zdawali ~ię ,przy jap. Ni~iJlniej pelne 

zuchwalości hy-lv cc,arza tu,·eckiego li,t)', w których prawir. 

rozkazywał PułakulII, ażeby nie obierali Au~lrjaka, a brata 

króla francu7.kiego radził: jp~lihy ~ię za~ ten nie podobaJ, tedy 

Piasta mianowal : prymasa lub Illar ' załka koronnego, lub J az

łowieckiego wojowoclę ru~k.ie!!o 

Po wy,luchanych posel,twach i przeczytanych listach. 

Hany na cztery rozdzi~lily "ię p8rtye: au~tryacką. francuzką, 

~zwecką i Piasta pragnącą, IIIll.ki ~wska upadla . Sellat chcąc 

ułatwić obranip królII, przez du,kouałe pożytków z kaj.dego 

z tych co się do ]{orony uhiegali, wyniknąć mających zważe

nie, naznaczył Piastowi, królowi szwedzki~mu, arc)'książęcin 

rakuzkiemu i andegaweuskielllll senatora jednego. ażeby swo

jego zalecał i zachwalał kandydata. Utrzymywał Piasta Jan 

Tomicki ka~ztelall gnieźniet\ski: ale igdy Zamojski w mowie 

~wojćj przeciwko T07n,·ckiemu, naprzód wielą mocnych racj 

dowodzil, jak niepożyteczna, owszem jak niebezpieczna byłaby 

rzecz Piasta obrać: potem dopominał się, ażeby ci, którzy 

z obywateló\\' króla cheieli, równie jak cudzoziemskich książąt 

posłowie, z pola ustąpili, wolne tym sposobem zostawując obie

ranie; upadła Pia,ta żądająca part ja, kiedy żaden z tych, któ

rzy nadzieję i chęć o~iągnienia tronu mieli. z~ ~woją wyja.wić 

sic nie ~lIliał Hmbicjll. Nie dłużej sj~ utrzymała króla swedz

kiego part ja , acz ją dosyć mocno marszalek korono)', ltJ'-elecki 

podol~ki. GostIJmski rawski, wojewo.dowie i wielu jinnych pa

DÓW, zwla~zcza kalwinów, popierali. l\liędzy Ernestem zatem 

II Henrykiem CHla. ważyla się elekcja. Erue,ta, Da ktorego 

8lronc mar::załek koro,wy po upadłej szwedzkiej partji, z wielą 

'Ilożniejszy ych przeszedł, podawał do tronu Piot,- Myszkowski 

biskup płock i: a Henryka Stanisław Karnkowski bi~k.up ku-
14 
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jawski. Dali zatem swoje u kandydatach senatorowie zdania, 

a wojewód:lLwa do ilU miotów swoich J poszly, a~eby się tam 

z sobą naradziły. 

Ni m atoli przy;tąpiono do samej elekcyi, ulożono prawa 

podług których obierany król i wszyscy jego następcy rządzić 

rzecząpospolitą zachować się mieli. Arlykuły tych praw opie

wały co następuje: król następcy na pań,two-za życia swo

jego mianowa,\ i obierać, ani na H·n koniec ~ejmn ,kłada, ani 

komu do tego pomagać, owszem wzmianki o lelJl żadnej pod 

jakimkolwiek pozorem czynić nie ma, aby zawsze wolne no

wego króla po ianierci pierwszego obieranie stalJOm zostało. 

Król pana i dziedzica tytułu, od dawniejszych krółów ai do 

Zygmunta Augusta używanego, nosić więcej nie będzie, dyssy

dentów w pokoju zachowa; wojny nie podniesie, szlachty na ta

dną generalną wyprawę nie· wezwie, poboru nic wloży, ceł 

nowych nie postanowi, poslów w sprawach waluiejszych do 

dworów sąsiedzkich nie wyprawi bez dołożenia się stanów 

rzeczypospolitej i onychże sejmie zgromadzonych zezwolenia; 

w radach senatu, gdyby zdania niezgodne i rozdwojone były, 

Ilni do jednolllyslnosci przywiedzioue być mogly, król przychyli 

się do tego i za_te m pójdzie, które się najdoskonalej z prawami 

i pożytkami narodu zgadzać b~dzie; przy bok n swOjilll król sta

tecznie mieć będzie po 4ch co pół roku ~euatorów dla rady, na 

co 16 z sejmu na sejm: 4 biskupów, 4 woj~wodów, i 8 kaszte

lanów naznaczonych zostanie; sejmy walne co dwie lecie, a gdyby 

gwałtowna rzeczypospolitej potrzeba wyciągała, tedy i częściej 

składane będą, trwać dłużej nad 6 tygodni nic mają; urzędy 

i godności krajowe, starostwa, królewszczyzny, salllym tylko 

za.służonym Polakom, a nie cudzozielllcom dawane hędą; nao~ta

tek, i:e król ani żony uie pojllli~, ani rozwodzić ~ic: z ni" nie 

będzie bez wiadolllosci i dozwolenia senatu: na kOlicu fJrzydano iż 

jeżeliby król przeciwko prawom, woln08ci, umOWOlll, urtykllłonl lub 
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przysiędze w czem wykroczył, tedy poddani tern samem wolni 

być mają od wiernosci i posłuszeństwa jemu Fzy~iężol1ego*) 

Artykuły te dopełniały opisów i wolnosci i panowania ~tanu 

szlacheckiego rzeczywiscie już będącego: stały się prawem za

sadoweIII kODstytucyji rzeczypn5poliulj. 

Zebranie głosów ukazało większość za Henrykiem, zaczem 

part ja francuzka, którą oprócz wyżej wspomnionego Kamkow

skiego, ZborolVscy i wszystka Litwa przez Radziwiłłów i Chod

kiewiczów ku Henrykowi nakłoniona, wspierali, zbrojno oa miej

scu ełekcji stal1ąw~zy, królem Henryka obrała: austrjacka zas, 

której głową byl ]<~rUj z dpsydeutów złożona, do wsi Gro

chowa ustąpiła, uie tak z chęci utrzymania Ernesta, jako ra

czej chcąc przymierz& o wiarę od wielu katolików na sejmie 

convacationis podpisanego, potwierdzenie otrzymać. Wysłani 

do nich od parł ji f'l'ancuzkićj: Jan Sierakowski wojewoda łę

czycki, Hieronim Ossoliński ~&l1domirski i Jan Kostlca gdall

ski, kasztelanowie dokazali, że na ułożenie zgody, dyssydenci 

ze strony swojej wyprawili J~drzeja Górk~ kasztelana między

rzeckiego, z jinn)'llli do zgromadzonych u wsi Kamiem'a stanów: 

li otrzymawszy warunek swojej w wierzeniu wolności, tudzież 

aby do paktów nowemu królowi opisan)'ch, artykuł, pokój 

uyssydentom ubezpieczający, był przydany; na andegawellskiego 

książęcia pow~zechnie się zgodzili, Prymas więc królem go 

polskim mianował. 

Flem'yk Walezyus'z. 

Posłowie króla obranego, przysi'ęgli jego imieniem na obo

wiązki, pod kt6remi IIIU berło dawano: i chociaż niekt6re z nich 

przytrudniejne do wykonania były; atoli ~lontl1lc bojąc się, 

ażeby nie zepsował ju;: prawie do skutku przywiedzionego dzieła, 

<O) Artykuły te, z powodu, że pierwszy III\, uie Henryk Walezy przl'

"iogał, nazwane zosta.ły arfieuli H~fJ.rir:iani. 

14" 
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nic nie odmawiając, skwapliwip wszystkie punkty podpi~al. Przez 

te pacta ciJnventa, wiecznie między l~rllncY1\ i Polską przymie

rze, zawsze przeciwko Moskwie, lub innemu jakiemu nieprzyja

cielowi, Waskonów 4000, którzyby żołdem francuzkim podej

mowani byli, przyobiecane, armada kosztem francu1.kim na za

chowanie przy Polsce panowania na morzu Baltyckiem, także 

na odzyskanie portu i miasta Narwy; wypłacenie długów rze

czypospolitej od Zygmunta Augusta zaciągnionych: szkoła w Pa

ryżu na stu kawalerów Polaków; kupcom polskim jedneż z f'ran

cuzkimi wolnosci i przywileje otrzymane; na rozkrzewienie IV Pol

sce rękodziel , sprowadzenie z Francyi pewnej rzemieślników 

liczby, przyrzeczone; nadto, 450,000 zlotych pol~kich z dóbr, 

które obrany król we Francyi posiad !I. , corocznie do rzeczy

pospolitej I\karbu wnosić: prawa swobody narodowe o.<obnym 

instrumentem pObyierdzić, z dyssydentallli pokój zachować' 

Montluc i jego koledzy ~ ksiądz Idzi de Noaeilles opat. lilleeński, 

i pan de Lansllc przyobiecali. Takie i tym podubne warunki 

i obowiązki które nowo obierany król do uzyskiwania korony 

przyrzekał, ull.zywane pacta conventa. Po wykonanej przez po

slów francuzkich na te pacta przysiędze, odprawiło ~ię troi~te 

obwułanie, albo ogłoszenie obranego mianowanego już króla, 

zwykłym aż do Il8.zych cza.ów obrządkiellI. Picrw~l.e uczynił 

Firl'j marszałek IV. koronny, drugie OpalilLslli marszałek nad

worny kOfODlly. trzecie Chodkiewicz marszałek w. litewski. 

Po ukollczeniu tego, wyznaczeniu byli z obudwóch stanów 

obojga uar0dów pm-! 0wjp, którzyby do Francyi jechali zapra

szać do objęcia troIłu Henryka, przysięgę od niego na artykuły 

praw, podług których król()wie rządzić I'ZCCZllPO:,politą mają, 

tudzież na Pacta coavfllta, czyli obowiązki od Jlontlu"a pod

pisalJ ~ przyjąć, a rlekcyi dliJ/oma mu oddać. Zlecouo im takie, 

aby z Henrykiem o maIżelIstwie z królewllą Anną mówili. 

a przy.iazd jngo na. dzień 4 pazdziel'llika, korouac,'i wyznaczony 
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przy~pie~zyli. Tak się ~e.im elekcyi zakoóczyl, kiedy wprz6d 

stany opatrzyły zewsząd granicę pallstwa, wyznaczyły UD dwo 

rów cudzoziemskich po~/ów z oznajmieniem obraiirgo króla, na

koniec do pogrzebu Augusta i przyjęcia Henryka wszystko do-

8tatecznie rozporządziły. 

Tymczasem wyznaczeni do Francy i poslowie 7, senatu: 

Wojciech Łaski wojewoda sieradzki, TęCZY/Iski wojnicki. To

micki gnieźllieó,ki, Berbu1't z F'ulszlynll sanocki, Górka mię

rzecki, Krzycki raciązki, kasztelallowie. Ze stanu rycerskiego, 

książę R"dziwiłł marszn.lek nadworny litewski, l'trZej kazi

mirski. ZlInlOyski belzki Zborowski odolanowski, starostowie· 

Tomicki kRsztl'lanic gnieźnieński, Pr'UT!ski wojewodzie kijowski 

a na czele wszystkich tych, Adam KOntlr.,ki biskup poznallski: 

wyprawili przecl sobą dwóch 8zlachty z listem o dokollczonej 

elekcyi do Henryka: który natenczas Roszcllę (R1lppell~) 

twierd/.ę Hugenotów najmocnipjną w oblężeniu trzymaJ. a wia

domolić tę powziąwszy do Paryża pospieszyl, na posló\\' rze

czypospolitej tam oczekując. Ci wiele trudnosci w swojej przez 

Niemce podróży doznali, z przyczyny u\j, że cesarz urażony, 

iź syna jego ominęla korona, dla której IllU pozyskania 500,000 

talarów prze" posłów swoich (jako godni wiary pisarze swiad

czą) wy"ypal, przejscia i przez pa1\stwo nie pozwolił, dając po

zorną Slv.peclciem2! kasztelanowi lubelskiemu, posłowi uo siebie 

od rzeczyp()~politej. wymówkę, i:e tego bez ksillżąt Rzeszy Nie

mieckiej uczynić nicmógl. 

Przc~7.kody atoli te wszystkie posłowie nasi zwyciężywszy; 

dnia 1.5 sierpnia do Paryi:a wjechali, przy wysIanych naprze

ciwko siebie od króla. francllzkiego panów wprowadzeni. Miel 

naprzód u KarÓIa. IX audyency>\, a pOtlllIl U matki królewskiej 

Katarz!Jny de l~redicis, która dlugo z ukontentuwaniem wiel

kiell\ z biskupem poznal\<kinl po włosku rozmawia/a: Elibietę 

tliż królową francuzką powitawszy, królowi si", swojemu ~ta-
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wili: do któr~go biskup poznań8ki miał 1UOWę oznajmującą mu, 

że naród polski za króla go sobi~ zgodnie obrał. Na tę Hen

ryk uaprzód sam, a potem przez kanclerza swojego po łacinie 

odpowiedział. Witali zatem posłowie Henryka Nawarry króla, 

(który potóm królem francuzkim zostawszy, Frcmcyą pod imie

niem Henryka IV sprawował) i innych krwi królewskiej ksią

żąt. Dziwowano się wszędzie poslów pol~kich wspaniałosci, 

ludzkości; nade wszystko IV mówieniu rozmaitellli językami ła

twosci: albowiem według swiadectwa historyka Tuanu, po ła

cinie, po niemiecku, po francuzku, po włosku równie doskonałe 

mówili jak ojczystym językiem: co dowodem jest, w jakim na

ówczas poważauiu nauki IV Polsce były. Duia 10 września 

Henryk w kosciele katedralnym pal'yzkilll Palwy Maryi, w przy

tomnosci brata swojego króla francozkiego, przysięgę na ele

kcyi opi~aną, od kasztelana sanockiego sobie czytaną, wyko

nał; podpisane od JI10ntluca paeta conventa i wszystkie sobie 

podanel artykuły przy ąl i pismem stwierdził, nawet ów arty

kuł który pokój dyssydentom warowal, acz się przeciwko niemu 

biskup poznaó~ki, imieniem duchowietlstwa polskiego nroczyscie 

protestował. Najprzykrzejszy mu się zdawał być artykuł za~ 

strzegajll,cy narodowi wolne wypowiedzenie posłuszeństwa kró~ 

lowi, gdyby swych przysiąg nie dotrzymał. Ten atoli artykuł 

pOołowie polscy wyjasnili, że krótowi nie będzie poczytano za 

przestąpienie praw, wolnosci i przy~iąg, gdyby co przeciwko 

nim z krewkości uczynił, ale tylko gdyby gwałtownie i rozmyśl

nie łamał, na przestrogi i upomnienia senatorów nic nie dba

jąc. Rzez o małżelIstwie z Anną, do królewskiego do Poh,ki 

przyjazdu odwleczona, pod pozorem, że posłowie nie przywi~źli 

na piśmie wyraźnego !irólewny zezwdenia, w rzeczy zas samej 

it Henryk pragnął tego aby l!1alżestwo to nie do~zło. 

We trzy dni potem posłowie poI;:cy z wielką uroczystością 

Hem'YKowi w parlamentowej izbie, w obecności francozkiego 
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króla, królowej matki i krMowej młodej wszystkich krwi kró

lewskiej książąt, całego nakoniec dworu instrument elekcyi od

dali; po mianych pierwćj mowach przez KonarsTczego imieniem 
• 

senatu, a przez Radziwiłła imianiem rycerstwa. Po prześpie-

wanym hymnie Te Denm laudamu8 , przez który czas obadwllj 

królowie klęczeli, powstał ku Henrykowi Karól, i hólem go 

polskim powitał, ciesząc się z serca, że tak piękna i uczciwa 

pozbycia się Henryka, którego potęga nieznosn a mu była, zda

rzyła si~ ~posobnoSd. Nazajutrz wjazd do Paryża uroczysty 

uczynił król polski, z wielką oka7.ałoŚcil\. i oczywistE'mi po

wszechntJj radosci wakami. Posłowie nasi po przepędzonych 

kilku w wesołosci dniach, przekladali królowie swojemu. iż 

rzenpospolita prędkiego potrzebuje przybycia jego! gdy jej car 

moskiewski wtagruieniem do Litwy groził, urażony. iż naó ża

dnego podczas elekcyi nie miano względu. Ale Henryk. któ

relllu już nie bardzo ~makowało królestwo polskie, tak okre

alone prawami, i który będąc zrodzonym w absolutnelllp aó

stwie. mial do tego najbliższe nastąpienia na tron francuzki 

prawo, ile gdy brat jego Karol był bez nad.ziei potomstwa, ba 

i życia długiego; zwłóczył sw6j ode dnia do dnia wyjazd, bę

dąc utrzymywanym IV zamy~łach swoich od królowej matki, 

która mu się w tenże sam czas o kom mendę najwyższą IV woj

sku spr7.ymierz()nych stanów holenderskich przez &homberga 

starała. Nie dając jednak Henryk tego po ~obie posłom pol

skim poznać, wyprawil ze Zborow .• kim, pana Rambowllet, swo

jego do rzeczypospolitej posła., któryby o rychlEHn jego przy

byciu upewnił. 

Król francuzki, któremu podejrzane były te brata ociąga

nia się, i który się go chcia.ł jak najprędzćj pozbyć, pod po

zorem mu czynienia honoru, sam go aż do Witryaku odpro

wadził. Henryk po nipjakich jeszcze zwłokach, przez Lotaryn

giią i niemieckip, państwo, otrzymawi'zy na sejmil' rzeskim 
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w Frankurcie pozwolenie, jechał do Pobki, zkąd IIIU króluwa 

matka flrzy ostatnich IV Blumollcie pożegnaniach, rychly obie

'~lwlllu jJowrót. Na grłlnicach W ielkiej Polski w Mięuzyrzeczu 

powitał go illlienielll senatu i rycerstwa 1(arnlcowski biskup kn

jawski, zkąd przez Poznaó do Krakowa nil koronacyą pospie

szył. Na pogrzebie Zyglllunta Augu,;ta dnia 15 lutego odpra · 

wowanym, nie był o.becny ',"obą tiWOji~ król " ale tylko po~la 

imieniem swojem wYjJrawil l a U$lllllu,;tegu tegoż miesiąca du 

Krakowa wspaniale wjazd odprawii, IV licznej ~ellatn i staIlu 

rycerskiego asystellcyi. 

We trzy dni po królewskilll du Krakowa wjeździe, odpm

wiona zwyczajnYllli obrządkallli koronacya. Zaczął się potem 

sejm koronacyi, na którym przywilejów obojga narodów potwier

dzenie nastąpilo. Marszalkiem izby poselskiej na tym sejmie 

był Agryppa posel litewski: ale dla lliedo"tatku potrzebnych 

dla sprawowania urzędu tego przYllliotów, imie ~zczególnie mar-

. szałka zachował; powiIlIlosci zaś w~zystkie Stanisław Czanl

kowski za niego odbywa/o Przed kO{lCem sejmu, smutna. na. 

dziedziIlcu królewski~go zaIllku i prawie pod klólewskiemi oczyma 

przytrafiła się scena. 

Samuel Zko,.ow.~kl człowiek możny, i z naJplef\\'ti:lemi 

w Polsce domami spokrewniony, łekkomyślny i dumny, Jana 

l'ęczyliskiego kasztelana. wojnicki~go, z przyczyny bardzo bła

lilij, na pojedynek wyzwał. Z TęczYllskilll rn'ędzy inszemi jego 

przyjaciolrni i krewnymi, przyjechał przed zamek Jędrzej Wa

powab, kasztelan przemyski, który cucąc zawaśnionych pogo

dzić, gdy był smiertelnie raniouy od Zborowskiego, czyli tei 

od jego domowych, wszczął ,-ię wielki w zamku królewskim roz

rucu, który, król z senatu naówczas wychodzący, posłyszawszy, 

Ulocno się zatrwożył. Wapowski wkrótce z rany oduiesionej 

umarł. Zapozwano zatell] Zbol"owskiego do ,ądu. Król cJ,Y 

to sprzyjając domowi t~mu, któremu wstęjJ do korony po wid-
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kiej częsci był winien : czyli się t~ż potęgi jego obawiając. wy

wolał z kraju Sallluela, ale bez wydania nań niesławy: kara 

ta TęrzYIIskich partyi, ow~zem w&zy,>tkim do żadnej strony nie

przywiązanYIll, nazbyt się lekka <:dala: którzy zaraz źle o spra

wiedliwosci królew:;kiej rokowac l'obie pocze,li, i o zbyteczne 

króla ku Zborowskim, z krzywdą praw przywiązanie, obwiniali. 

Gdy ZIlŚ król kll:;ztelanij ą przemysk4, osierociałą po Wapows

kiegu śllli~rcj, Drohojuw.kiernu puwinowatemu Zborowskich 

oddal, a województwo krakowskie po Firleju, ktory w te czasy 

umarl, Piotrowi wO.lewodzie sandomierskiemu, rodzonemu Sa

mueła bratu, wszyscy pow~zecbnie na to sarkali j wszczęła się 

zatem Dliędzy króleiII i óeIIatem nieufność. Król IV takowym 

razie oClekiwal troskliwie pomyślnej jakiej dla siebie okoli

cznosci, i tę pr7.yniosla lIlU Iliezadługo śmierć króla fraucuz

kiegu: który jak tylko oczy zawarł, kroIowa matka natychmiast 

wyprawiła z tą tlo Henryka nowiną, oraz aby jak Ilajspieszniej 

do !<' rancyi przyjechał, jeżeliby utracić uie chciał kurony, po

trzebę nieodbitą przekładała. 

Wieść tę, na której utajeniu wielu zależało HeOl'ykowi 

Dudithiu,8 cesarski poseł, który u niej list IV tenże sam czas 

odebrał, między Pol"kulUi rozgłosił; zIIcz6m króla wprawił 

w potrz e bę zgromadzenia ~enatorólV przytomnycb natenczas 

IV Krakowie. Ci za rzecz potrl.ebną osądzili, aby król sejm 

złużyl, na nim pozwolenie wyjechania do Francyi od stanów 

rzeczypospolitej otrz)'nlał, a IV czasie krótkim powrócić przy

rzekł. Wysłuchu.wszy tego zdania cierpliwie król. udał, jakoby 

lIa nie przystawal. W rzeczy salll~j . uważał, iż 7.danie to jak 

prawom polskim przyzwoite, tak jemu niebezpieczne było: i bo

jlle się, ażeby kalwini francuzcy korzystlIjoe z jego opażnienia, 

innegu którego z książąt swej fllkcyi nie utrzymali na tronie; 

~os tallowil potaj l: :!lllie ujechać: co też dnia 18 czerwca. IV nocy 

ZP siedlllią ucieczki "iwojej towarzysl.ami wykonał j kiedy żaden 
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z Polaków myśli i podejrzenia o takowym jego występku nie 

miał. Tern więc większa trwoga i podziwipnie we wszyltkich 

było, im mniej ujazdu sposób spodziewany. T~czyjiski kaszte

lan wojnicki puścił się w pogoń za królem i dogonił go lIa gra

nicach szlązkich j ale ani prośbami, a.ni uwagami żadnellli do 

powrotu go nie mógł nakłonić Zosl.awił król IV gabinccie swoim 

do senatu listy, w których się wymawiał, pr",ez co tajemnie 

wyjechał: obiecywał jak naj rędzej powrót, dopraszał się tu- . 

dzież, aby mn przysłani byli do Pary;i;a. poslowie, z którymiby 

się o Fprawach rzpczypospolitej tym czasem naradzal. Były i do 

niektórych pąnów polskich, którym król więcej ufal, znalezione 

listy: w tym im podobuież wymawial się, a do statecznej ku 

sobie wierności zachęcał. Zlecił nadto Henryk Danz6UJ1zowi, 

francuzkiemu posłowi do Danii, który natenczas w Krakowie 

bawił, aby niepowiedny swój wyjazd jak najgruntowniej przed 

senatem IIsprawiedliwił. 

Pisał sellat do Henryka IV Wiepniu będącego, gdzie go 

Maxymilijan nad spodziewanie z wielką wspaniałoscią przyjął, 

prosząc, ażeby przedsięwziętej tak nieprzyzwoicie królowi dwóch 

narod6w pódróży poprzestal, obiecując przystojniejszy do Fran

cyi dostania się i onej utrzymania Rposób. Ale Henryk IV przed

sięwzięciu swojem nieodmienny, odpisał, że żądzom ich żadną 

miarą dosyć uczynić nie może, gdyż interesa francuzkie IV ta

kim są stanie, że bytności jego rychłej potrzebują: domagał się 

powtórnie, ażeby mu posłów, z którymiby o rzeczypo~politej 

radził, przysłali: obiecywał tudzież, że jak tylko SPOkOjIloSC 

Francyi przywróci, do Polski zbieżeć nie omieszka. Obadwa te 

listy jedenże miały skutek: gdyż ani król od drugi przed~ię

wziętej odwiesć się nie dał, ani senat po~łów mu uie wyzna

czył, lubo o to pisanym z Lugdullu listem potrzecie prosił: do

kąd z Wiednia udaw$zy się przez Wenecyą, Ferrarę, Mantu~. 

TurYII i góry Alpejskie, ~zczęśliwie przebył. 
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Kiedy więc nie można bylo przewieść na Henryku. ażeby 

do Polski powrócił. uchwalono na zjeździe warszawskim: iż je

żeli król na dziel\ 12 maja roku następującego nie powróci, 

tedy na sejmie, który do Stęiycy naznaczono, do elekcyi no

wego króla przystąpią. Dekret ten na piśmie z podpisem sta

nów, Henrykowi posIany byl przez Hieronima Rozrażew8kiego 

sekretarza koronnego, i Jana Drohojowskiego starostę prze

lnyskiego. Ci odpowiedź królewską przynicSli, iż przed czasem 

sobie przepisanym, żądzom ~tanów w powróceniu się do Pol

ski uczyni dosyć. Zamieszki atoli i niepokoje francuzkie któ

rych on przyjazdem swoim uie tylko nie uspokoi!, ale jeszcze 

pomnożył, przywieść do skutku tej nie pozwoliły mu obietnicy. 

Dwunastego więc dnia maja zaczął się sejm w Stę:i.ycy, 

który raczej się rozsypał, aniżeli porlądnie zakończył. Ukazały 

się bowiem zdania o ważności aktu elekcyj, do której przystą

pić miano, poróżnione. Szlachta miała zawód, bo do zapowie

dzianej elekcji uie przyszlo, a zatem rozbiegła sill zniczem. 

Dopiero prymas naznaczył na sejm konwokacyjny 3 paździer

nika.. Sejm ten jednodniowy ogłosił bezkrólewie, czas elekcji 

na dzien 4ty listopada. Pod te czasy Tatarzy na Podole, W 0-

lyń i Ruś wtargnąwszy, kraje te splondrowali. 

Panowanie Stefana Batorego. 

Podłng naznaczonogo terminu, nast.ąpił r. 1575 w listopa

dzie pod \Varszawą sejm elekcyjuy; zebrało się szlachty nie 

wiele. i zebrane stany, posłów cudzoziemskich książąt, albo 

samych ubiegających się do troDll, al·bo z:! jinszymi wstawia

jących się, sluchali. Najznakomitsi zaś między kandydatami 

byli: Ernest arcyksią~ę austrjaoki, syn Maxymiljana II cesa

rza, brat tegoż cesarza Ferdyoad; Jan król szwedzki i syn jego 

Zygmunt, Alfons k~iążę Ferrary i Modeny, nakoniec Stefan 

Batory wojewoda siedmiogrodzki. Teu ostatni naprzód przy 



220 POLSKA KWITNĄCA. 

dworze JaDa ksi,\żęcia siedllliogrodzkipgo, z Elibipty Zygmunta 

Augusta siostry i Jana de Zapol wcgicrskiego królo zrodzo

nego, przez nie.iaki cza~ zostawał, a pu te~o ~mierci nip przez 

żadne nastąpienia. prawo, ale , zczególnie przez cnotę i przez 

chęci wojska, nad któnim natenczas brat jego K rr.ysztof mial 

najwyższą władzę, na księstwo w r. 1571 wstąpii, do starania 

SIę zaś po ujściu Henryka o tron pobki, od Samuela Zborow

,kiego, który z kraju dla Wapowskiego zabicia wywolany, do 

uiego się schronił, był podhudzony. Senat. duchowny ledwie ni~ 

caly za 'prymasem Uchuńskim idąc. chciał mieć cesarza kró

lem, chociaż się podobno o berło dla siebie starać nie myślal. 

Senatorowie swieccy zgodni IV tem, iż sobie z domu austrja

ckiego króla życzyli, jedni cesarzowi, drudzy arcyksiążęciu 

sprzyjali. Sam ~zczególnie Jędrzej Zhorow.lki marszalek !lIId

worny na Batorego glosował. Jnn Tarto lubebki, Jędrzej Te
czy,l.&ki bdzki, wo.jewodowie, Piasta obrać radzili. Rycerskiego. 

także stanu nie jedne były pragnie[lia, kiedy niektórzy z nich 

Austryjaka, reszta, z Io.na obywatelów pana żądali , Jana Kostkę 

sandomirskiego i wspolllnionego dopiero. TęczYlIskiego bełzki~go 

wo.jew(\dów, jako najgodniejszych mianując. Drugiej tej w sta

nie szlacheckim partji głową, był ów sam Zamojski, który na 

elekcji Henryka, Piasta podobnież pragnącą partję, szczególnie 

powagą swoją obaliI. 

Przywiązani do domu austryjackiego. pano.wie widząc, że 

szlachty, Piasta żąUających, przywies.< do. jednomyślnośri ze 

sob/l, nie mogli; ustąpiwszy z placu elekcyjnego, na jinsze miej

~ce, dobrze IV bro.[1 opatrzo.ne, przeniesli si,: gdzie dnia 12 

grudnia. prymas mianowal, a llIarszalek w. kor. o.g ło.~ił iVlaxy

miljana cesarza krółem polskim: acz zaraz na owelU miejscU 

wielu się obraniu temu sprzeeiwilo. Rzecz ta pomuożyła zoa

cznie Zamo.y~kiego part ją: wielu bowiem senato.l·ów i ~l\lachty. 

o.brażeni takowym pryIIIasa postępkiem, odpisali się od niego., 
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a do pruciwlHij si~ pI"1.ylączywszy, Ann~ królewnę polską dnia 

14 grudnia na królelVą obrali, Ba.lorego jćj za małżonka przy

dając, któr~go razem królem polskim mianowałi. Ogłoszenie 

to stalo ~ię przez Jana Sienińskiego, cbuciaż żadnym jeszcze 

natenczas uic będącego biskupelIl : gdyż biskupi wszyscy prze

ciwOIJj ~ię strony trzymali. Przystąpiono zatem do układania 

Umów królewskich, pudu conventa zwanycb, których treść była: 

il! król prawa wszystkie i swobody IU'ajowe przy6ięgą stwierdzi, 

dlugi rzeczypospo litej wypluci . odęrwane od królestwa przez 

Mosk wę uiek tóre miasta. odzyska, o potwierdzenie z Turkiem 

przymierza postara ~ię, od Tatarów pokój ubezpieczy, ściany 

królestwa wszystkie obroną przyzwoitą opatrzy, do skarbu rze

czypospolitej dwakroc sto tysięcy zlotych przed swojilll przy

jazdem odlicz)" ": każe, Dakoniec, że szlachtę w niewolą od Ta

larów zabraną wlasnym kosztem wykupi. Przydano tudzież, 

aby opisane Heurykowi artykuly potwierdził, cudzoziemskich 

po~ilków bez dołożenia się ,tanów nie zasiąga I , najem

nych żolnierzy za granict uie wy"ylal, w gwałtownej rze

czypo"poliuij potrzebie żold na 1500 pipchoty ze swych docbo

dów płacił. Umowy le przyjęli i pudpisali wojewody siedmio

gro~zkil'go posłowie, Jerzy Bland,.ala i Marcin lIerzewicy: 

przyrzekli także, lie je pan jicb albo w ,wojćj osobie, ałbo 

przez po,łóll' przy.,i\,że Ila sejmie na dzieli 18 stycznia w roku 

przyszłym do Jl'drzejowa wyzuaczonylll, na poparcie elekcji 

z której oznajlllienielll poslów do Batorego wyprawiono, a na 

z~elt>. jicb Tarla wojewodt lubelski"go. 

Struna przeciwna pacta conventa posłom cesarskim odda

wszy, i wysIawszy do Maxymiljaoa zapraszaj lic go do objęcia 

trllllU, IInznaczOlly od prymasa do Łowicza :zjazd uchwaliła, 

nlajl\c na nilll obranie krola od siebie ucz)'ui'Jllc potwierdzić. 

W Jędl'zejowie ua dzielI opisany zgromadzeni zbrojno, jakby 

na wojenną wyprawę, ~zlachta do których Ilierualo swieckich 
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senatorów przyłączyło się, a z duchowych Mm KUI"nkowski 

biskup kujawski, obranie Anny i Batorego potwierdzili, a wszy

stkich mu sprzeciwiającycb się, jako powszechny pokój targa

jących, za nieprzyjaciół ojcżyzny osądziwszy, wujemnie się 

przeciwko nilU obowiązali. dzieli tudzież koronacyi i wesela 

królewskiego 4 miesiąca marca wyznaczyli. Przybył na ten 

zjazd od gatorego w poselstwie HI'ero/lim Filipowski , który 

jimieniem pana swojego poprzysiągł wszystkie mu opisane ar

tykuły, z obietnicą wiernego jich wykonania. Byli i od cesa

rza poslowie zachęcający szlachtę, ażeby gJ, jako od wi~ks7.e.i 

daleko części obywatelów obranego, za króla uznać chcieli. 

Ale im odpowiedz dano, że obrauie Maxymiljana stało się bel

prawne; zaczeffi proszono go aŻp.by odstąpił od ,wej pretensyi. 

Kiedy zaś cesarz ze swojim się do Polski przyjuzdem opóźniał, 

Batory przysiągłszy pacta conventa i arlykuły w~zystkie w mie

Bt,ie Meg9le.1 poljpisawszy, d. 22 kwietnia do Krakowa zje

chal, a pierwszego maja wraz z Anną ozdoby królewskie, na

zajntrz zaś ślub z rąk biskupa kujawskiego, prymas bowiem, 

do którego to z urzędu należało. przeciwnej trzymaj się partji. 

Po skończonym sejmie król serdecznie pragnąc przywró

cić krajowi spokojność, chciul tych, którzy aż do owego czasu 

przeciwnymi mu byli, do siebie pl'zycitlgnąć. Kiedy zaś tak 

o p(lzy~knlliu panów przy Maxymiljanie będących troskliwie 

myślal, odraziJ od siebie don] Zborowskich: ci bowiem dopo

móglszy mu niemalo do wstępu na trOll, spodziewali się. że 

po jich myśli pat\stwo rządzone, i łaski królewskie szafowane 

będą. fi więc z krzywdą zaslużonych, niegodne i niesposobne 

królowi do wakansów osoby narzucali, i owszelll Walentego 

DębiiuJkiego kanclerza koronnego przywiódlszy, ażeby kaszte

lanją krakowską przyjął) na jego miejscu Jana Zborowskiego 

człowieka wprawdzie cnotliwego, ale :lUlllierza lep~zego nii mi

nistra) królowi do pieczęci nastt'ęczali. K ról z przyrodzenia. 
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ku cnocie sprawiedliwości skłonniejozy , na jich w~tawienie 

się względu żadnego nie nczynił, i mimo jich wołą pieczęć 

wi~kszą Wolskiemu podkanclerzemu cddał, a mniejszą Zamoy

.• kiem1~, który :i.e był glównym nieprzyjacielem Zborowskich, 

tem uieznosniejsza ztą.d przeciwko królowi uraza w nich się 

zajęła. Jana atoli Zborowskiego ułagodził król dawszy mu kom

mendę nad świeżo za.ciągnionym od siebie regimentem gwardyi 

KOl'onnij, kiedy K1'Zysztoj Radziwiłł nad gwardją btew8kq" 
dawniej już nieco kreowaną. zwierzchnoSć objął. 

Okolo tegoż ezasu król uforlDował rodzaj trwalego wojska 

z Kozaków, nadaw~zy jim niektóre przywileje: tudzież wol

ilOŚĆ obierania hetmana, na którego rezydencją naznaczyl Trech

tymirów; zamek nad Dnieprem leżący, kraje jim na granicach 

królestwa do pilnowania wydzieliwszy: i tak naród ten ze sa

Ill~go :;teku po~pólstwa prowincyi rnskich do Polski należą

cych zebrany, codziennem łotrowaniem przedtem żyć przywy

kły, nczynił rzeczypospolitej pożyteczniejszym w bronieniu gra

granic ruskich przeciw Tatarów wycieczkom i pustoszeniom, 

OIV~zelll TurkolD i Moskwie sIVojemi najazdami był dingo 

~traszny. 

Prymas tymczasem, kiedy IIIU ~ię uw zjazd w Łowic:t.u 

llożony nie puwiódł, naznaczył jinszy do Warsztiwy; ale ztam

tąd part ja , której był glow!j;, uic nie uczyniwszy rozeszła się. 

Król l()Ż na kOllcu maja do Warszawy przybywszy, Litwę od 

Jana rńodkiewicza ku ~obie nakłóuiouą, łaskawie przyjął, 

I,raw jich i ~\Vobod caldć potwierdzając. Co widząc prymas, 

poddał ~ię z part ją swują królowi. Nakoniec Prusy wszystkie, 

Stefana za pana uznały, GdaL),ZCZanów wyjąwszy, którzy od 

KOI/&tantyl!IJ Ji'erbera, człowieka rÓwnie n pospólstwa, jak 

u ;;agi"tratu możllego, do popierania J\lJaxillIiliana elekcyi po

uudz€ni byli, a raczej o clłło~c swobód swojich troskliwi, 

('hci~li wpl'zod potwierdzenia onychże, ustaw zas Karnkow-
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skiego nad er ~ohie ucią:\liwych znie,ieuie, uraz religii protestanc

kiej wolne wyznanie, z.czenlby króluwi wiel'Jlość i po,lu,z€,I

stwo zaprzysięgli. otrzymać. Przyjął król od województw prll

skich przysi~g\! w Toruniu podcza.- ,;ejnlu, kUlry tam w mie

siącu paździemiku złożyl: gdzie mu też wyprall'ę generalną na. 

ukrocenie niepo.,lu~wych Gdallszcian6w obwieścić puzwolono, 

jeżeliby jich jinacze,i do powinności przywieść nie można Lylo. 

Gdy Gdal\szczani~ drogą per:iwazyi do posluszellstwa nie 

dają się nakłonić, za nieprzyjaci61 ojczyzny są o~ądzeni, i kr61 

przesiawszy przed SG bą .Jana Zborowshego z 2500 ludzi, 

sam się w osobie swojej na tę wyprawę gotował. Gdull-zcza

Ilie .do broui się IlIlljąc, wysłali 5000 wojska pod kOlumendą 

Jana z /{oZna przeciwko Zborowski~m'U.. SLoclonH między temi 

pocztalni wi~ksza nad liczbę żołnierzy bitwa. Gdlll)szczanie 

rozproszeni. Po tej porażce król Gdallsk obIegi, a fort~cit 

Milllda od Weihe1'o !;ciślt~ była opasana, lecz belskuteczni~, 

A zatem król miarkując oblężenia długość, cofnął się z wuj

skiem do Malborga, gdzie sprawa ta za pusrednictwel1l posł6w 

elektorów sa:;kiego i brundeuburg"kiego ugodzona, Gdalbzcza

nie obiecawszy wrócić wszy,tkip wojennc naklady, tudzie;i. kla,z

tor oliw~ki ort ,i, ·bie zhurzony naprllwić, do łaski kró lew."kiej 

przyjęci, i przywileje dawne jilll pOlwi('rdzolle. O konstytu

cY'1 ch l.:; ? Krn'nkllwskiego i o cle , rZCCl. ud wleczona dc, sejmu, 

który następującego roku IV Walnawi ... uyl zlużony . 

ho , tawszy Batory królem znalazł ,karb wypl'óżniony, 

z wieIkicIlI zmal'twieuiem jego "taoy czyli szlachta na sejmie 

w Toruniu podatk6w odlllówiła IIlU byla. Król zatem IIlu,ial 

jiunych szukać za siłk6w: znalazł t.eż duchowiclIstwo ochocze 

w dostarczeniu pieni~dzy IlU. potl'l.eby J\I'aju za co kr61 Stefan do 

podżwigllienia tego ~tanu, który w zatarWlch Z" ,zlHchtą od 

niejakiego CZfl"U poniżenia dozIlai, do odllowienia oraz zachwia

nych z ~won'm rzymskim związk6w czynnie ~ię przyłożył. Pry-
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mas Uchallski dotąd dworowi rzymskiemu nieprzychylnych, zwo

la.1 do Piotrkowa 1577 r. synod, na. którym potrzeby koscioła 

katolickiego w Polsce opatrzone zostały i ustawy soboru try

denckiego roztrząsane, jiłe rozwolnione być mają, aby do Pol

ski zastosować się dały. W tej mierze do Rzyalll po decyzyą 

posłano, a król w dalszych czasach nad jich dopełnieniem 

czuwal. 

Znajdował jeszcze Batory wsparcie pieniężne w damie 

brandenburgskim, dla. tego był mu przychylnym. Na sejmie 

tei: warszawskim 1'. 1578 Batory, Albertowi Fryderykowi ksią

żęciu pruskiemu,' do rząd7.enia dla pomieszanego rozumu nie

~posobnelllu, za opiekuna i administratora Prus, z pewnymi 

warunkami wyznaczył Jerzego Fryderyka margrabię An~zpach, 

z nieukontentowaniem samych Prusaków. niemieckiego domu 

nielubiących. Gdy margrabia opiekun uroczystą królowi wyko

nywał przysięgę, chorągiew jak jemu tak i posłom elektora bran

denburgskiego podana była, na znak przyszłego tegoż księstwa 

prawa, o co jizba poselska mocno narzekała, nie myśląc przy

zwalać na dziedziczenie linji elektorskićj podług pierw~zych 

z Zygmuntem ~tarych umów do Prus jprawll. niemającej. 

Tegoż ~ejlllu warszawskiego konstytucya ustanowiła. ażeby 

nikogo napou\m do szłachectwa, tylko na sejmie 7.a. zgodą 

wszech stanów, nie przypuszczać *). Na tymże sejmie posta

nowiony był l7'JJlY!mal główny koronny, którego obmyślenie 

jeszcze na jędrzejowskim zjezdzie zalecała królowi szlachta, 

sprzykrzywszy sobie, że z wielką niewygodą i przewloką de

kretów II dworu, dokąd wszystkie apełaeye nale~ały, czekać 

*) Podobnie w r. 1601 za.warowano, że nawet indygenaty tylko na 
Sejmio udzielano być mogły: d ot.ąd albowiom cudzoziemcy szlachectwem 
w s",ojich krajach zaszczycani, jak tylko w Polsce oOiedli, już tern Samem 
stawali się obyw:,telami jinszym 7..icmianom r6wnYUli, i praw jieh wolności 

UCZestnikami. 
15 
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potrzeba bylo. Nakoniec przeciwko Moskwie wojnę, na nią 

pobór dwuletni za powszechną zgodą uchwaliły stany. Gdy 

bowiem Stefan pod Gdl1l1skielll się bawił, cal' od przymierza 

dawniej zawartpgo z Polską odstępując, cale prawie bruni/ł 

opanował InHanty. Poraził tam na głowę czę;; ': jego wojska, 

ol,.I,:żeniclll H/lisi, alho Wellden ' miasta bawiącą si<;, Jędnej 

Sapie/Ul. K rół też mając wszystkie do wojny guto\\'o~ci, gra

nice tudzież pUllstwa obwarowawszy tak od Tatarów, którym 

zwyczajnego rocznego donativum postąpiI. jako od Kozaków, 

których IV bojaźni i karności utrzyma!, wodza jich Podkowę, 

gdy jakieS w Illultllusk iej ziemi niepnkoje i zlłllli,>szallia w."zczy

nal, złaraw~zy, i śmiercią ukarawszy, do 'Litwy pojechał: 

gdzie nad polskim woj~kir.lll, które 10,000 wynosiło, Jl1ielec

kiemu wojewodzie podolskiemu, nad litewskim lłndziwtllowi 

wojewodzie wileńskiemu, a nad węgierskI!- piechotą, której 

5000 było, BekIeszowi zwierzchno';,: pOl'Uczywszy, Polock, 

który za Zygmunta Augusta jeszcze Moskwa wzi~la byla, ob

lc;żeniem opasał, a po żwawym szturmie do poddania się przy

uJUsil. A gdy niezad!ugo Sokol, TurowI\, i Suszę zamki 

w ziemi połockiej wojsko polskie doby lo , krOI hol d od GolLarda 

książęcia kurland7.kiego przyjąwszy i uroczystą IIlU na to księ

stwo illwestyturC dawszy, wojsko na. zinlowe kwatery rozpu

ści!: sam ZElŚ na sejm do Warszawy pospieszyl, chcąc obmy

ślić skuteczną do dah;zego wojny prowadzenia pomoc . 

. Otrzyma w~zy od stanów zezwolenie na dwuletni 7.IlOWU 

pobór, udał się do 'ViIna, gdzie w : pośród wojennych Illysli, 

o rozkrzewianiu nauk, które i sam niewypowiedzianie kochał, 

i za najpiękniejszą paMtw ozdobę uznawal , nie przepominająC, 

akademią XX. Jezuitów w rządy oddaną, która potem od 

Grzegorza XIU papieża potwierdzona była, w Wilnie założy!. 

Wtem król o porządnym wOjoWlIllia sposoLie z Janem Za

'II1oyshm, któremu 1,.)'1 niedawno piec7.Qć wi~ksza. po W olskilll 
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oddał, naradzał się; Mo~kwa widząc znaczne przygotowania 

od Stefana poczynione, pro~iła nieustannie o pokój, a przy

najmniej o kilkolliedziclny od wojuy wypoczynek; lecz król 

uieporus7.olly w przedsigwzięciu rozpoczętej wojny, Wielkie Łuki 

obl egł i szturmem wziął. Zamoyski też Wieliża, a Radzi

will Uświatu dobył. Kewel także, Zawlocie, Jezierzyszcze, 

Porchow, Opoka Starodubow i jiusze niektóre poddały się 

zamki. Król Zamoy8kiern'l!, którego niedawno po dobrowol

nem od jWieleclciego kOllllllelldy ",łożeniu, hetmanem w. kor. 

uczynił, poruczywszy dokończenie poczętego od siebie oblęże

nia PIeskowa albo Pskowa, dr> Litwy sam odjechał, gdzie 

uchwalony na bliskim spjmic trybunał, na WZór koronnego 

założył. 

Zatrwoion" tak pOllly~nelll Polaków szczęsciem Moskwa, 

a uadzieji otrzymónia pokojn "'goła nie widząc, IVypr/lwiła do 

Grzegorza XIU posłów, prosząc go o pośrednictwo i ugodę 

między nią i Polską. P/lpież spodziewając się, że ta rzecz 

może zdarzyć jaką pociągnienia obrządku grecki~go do uniji 

z kosciołelll rzym~kim pogodę, ochotnie na się ten obowiązek 

przyjął, i natychmiast księdza Antoniego Possewina JezuitI;! 

do zawarr.ia zgody między królem i carem wyprawił. Król 

chętnie się chwytając okoliczności oswiadczcnia swojich ku 

rzymskiej stolicy względów, zezwolił na traktowanie o po 

kój, który w Zapole Z.'iczęty, IV K iwerow6j Horce dokoń

Czony, i podpisany był z tcmi warunkami: król wszystkie 

podbite ' miasta i zamki wrócił Moskwie; ta wzajemnie wszel

kich do lnHant ustąpila pretensji, a PoJoek ze wszystkiemi 

pobliższemi zamkami, podczas tej wyprawy od polskiego w'Jj

ska odzyskanemi, przy Litwie pozostał. 

Po zakol~czooym traktacie, Zamoyski od Pskowa oblę

żenia, kt.óre pięl; 1lli e ~ięcy trwało, odstąpił, a król do Rygi 

pojechał, aby Inllanty na wojewodzt.wa rozporządził. Ztamtąd 
15* 
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wyprawił pose],.two do Jana króla 87.wedzkiegu upominając się 

o przywrócenie J<.;stollii, do Inflant niegdys należącej, tndr.iei: 

zamków ni~których pl'lCZ Szwecyą podczas wojny z Moskwą 

wziętych; ale posłowie, z ktych naprzód był wypra.wiony Ale

mani kuchllli~lrz koronny, potem Krzysztof \Varszpwicki, Ila

koniec W Ilwrzyniec Goslicki, który potem biskupem pIJzllań

~killl zastal, polityk i krasllolllówca wielki. nic Ił szwedzkiego 

dworu w sprawie tej nie wskórali. Bo Jan naprzód odwlo

czyI, potem się o posag Katarzynie królewnie pobkićj, mał

);once swojćj należący. dopominał. Tymczasem król admini

st.racyą In{];\IIt poruczył Jerr.emu książęciu Rad7.iwiłłowi bi

skupowi wileńsl(jpnl1l, (kt6rpgo potem Grzpgorz XIII równie 

jako i Alberta Holbonetll swojego w Pobce po,la, kardyua

łem lIa Ilominacyą królewską IIc7.)'nil). n" kOllcu za'; r. 1583 
Inflanty na trzy województwa: wcndellskie, derpckie, i parna

w~kie podzielił, bi~kupa, któremu stolicę IV Kiesie czyli W cn

denie wyznaczył, i który się razem nazywał piltYljskim, wo

jewod6w 3. tyle): kasztelanów, podkomorzych, chorqżych, sę

dziów i inszych urzędników. postanowil; czaI' i mi<,jsea na 

sejmiki partykularne naznaczy, nakoniec wolne religii protes

tanckiej zostawił Inflantczykom używanie. D;i; takiego Iullaut 

rozporządzenia wielce królowi dopomógł llIąo wysoką nauką 

i prześliczną wymową zaszczycony Dymitr 8olikoUMki, za co 

wnet arcybiskupem lwowskiem po śmierci Seni,iskiego od króla 

był nadany. 

Na początku roku 158:1 zaszła sprzeczka między Stefa

nem i Fryderykiem li królem duńskim o r.iemiQ piltyńską 

w Kurlandyi, którą po smierci Magnusa brata króla duńskiego 

obadwaj ci królowie sobie przywlaczczyć chcieli. Uspokojcne 

atoli poróżnienie to, od którego ledwie do wojny nie przyszło, 

gdy Batory Fryderykowi 30,000 talarów za I'iltyl\~ką zicllIiQ 
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wyplacił którą zaraz książ,<ciu Ilru~kiemu dał IV za~taw, po

~.yczyw~zy od niego pl'zerZeC7.011ej summy. 

Uspokojuna królewskiem staraniem od po~tronnycll Pol ,b, 

dziwnie wewnątrz zamieszana była ze Zborvwskich osobliwie 

przyczyny, których po smierci Piotra wo.iewody krakowskiego, 

czterech braci rodzunych bylo: Jan kasztelan gnieźnieński, 

J ~drzćj marszałek nadworny, Samuel i Krzysztof. .J an najstar-

5Zy wielkich cnót i przymiotów mąl., uietylko nic si", do fak

cyi braci swoich nie alię,;zał. ale U;ż z 7,am0!J.~/;irn w wielkiej 

przyjaźni, kn królowi z wiel'llością i przywiązaniem osobliwszem 

zostawal. Trzej zas ostatni rozjątr7.eni, że dopomógłszy kró

lowi do tronu, takiej od niego nie doznawali, jakićj si\) spodzie

wali, wdzięczllosci; naprzód ~zlachty serca i unJy~ly odwró

cili od króla, nakoniec sprzysitgli się mil:dzy s()bą. żeby kró

la, albo królestwa albo życia pozbawić. Samuel zas o zabi

cie Wapowskiego podczas koronacyi Heoryka popełnione bau

nicyą skarany, gdy ;r. królem. u którego się był w księstwie 

"iedllliogrodzkiem ~chronił, do Polski wrócil, dufając w kre·, 

dyt swojego domu, Z najmożniejszcllli IV Polsce i Litwie fami

liami "pokrewlJionego, i IV Ia"kawos,; lm\lmvską, której długo 

doznawał, a najbardziej w liczną a~sy~tencyą, bez której się 

uigdzic nie pokazywał, anietylko smia)o ze wzgardą uczynio

nego prz"cill' sobie rlekretu IV Polsce bawii; ale jeszcze jak 

,i~ rze kło, spisek z bracią przeciwko królowi uczynił, i Tur

ków, z klóremi rzecz]Jo~polita w przyn,ierzu była, zaczepił, 

Kozaków na rabunek IV kraju ich podmawiając. Zamoyslcl 

zapobiegając okropllicj~zylll skutkom, których "ię niechybnie 

trzeba było spodziewać po niespokojnym Samuela umyśle, 

ostrzegł go naprzód przez j.·go przyjaciół, aiehy s ię w woje

wództwie krakowskiem, staroscinskiej jego jurysdykcyi podle

glem, nie zoajdowal: a. gdy mu się Zbo/"owski zuchwale pod 

samym nawet Krakowem nadstawiał; złapae go i uo zamku 
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krakow;; kicgu zaprowadzi.!, i tum podług dekretu i woli kró

lewskiej, listownie sobie oznajmionej, ściąr: rozkazał. Prze.d 

śmiercią spytany o spnysię:i:enie się przeciwko krójowi przy

znał się i braci swoich Jędrzeja i Krzysztofa powolał ; a król 

te:i: już pewny był o tom ich spiknieniu częscią z listu przeję

tego, częscią z oznajmienia prymasa Karnkowskiego. 

Wymówić trudno jak zajątrzony wszystek dom L;borow

skich o wziętą Samuela gl owę, równie przeciwko królowi, jak.. 

przeciwko Zamojskiemu zootllwał. Możlla zat,im przewidzieć 

było, jak.i miał być skutek sejmu, który król po mianej w roku 

1586 senatu radzie w Lublinie, do Warszawy wyznaczył. Na 

nim, oprócz wielu innych materyi, miał król radzić wojnę prze

ciwko Moskwie, któi-ej poniżenia pory wygodniejszej nie było 

nad tę, kiedy po śmierci Iwana rządy jej między Fiedorem sy

nem zmarłego cara, i opiekunem Fiedora, kl6cącemi się wza

jemnie rozerwane były; leez do tego nie przyszlo, bo si~ sejU! 

na. sprawie Zborowskich bezskutecznie rozszedl. Gdy albowiem 

król Krzysztofa o występek zelżonego majestatu obwinionego, 

i osądzonego mimo pro~bę wszystkich jego krewnych, a zwła

szcza ka.sztelana gnic;i:niCJIskiego, statecznie królowi przychyl

nego, na utratę życia i sławy skazał, a Jędrzeja sprawę do 

sejmu przyszłego odwlókl; krewni oskarżonych rozgniewani, że 

nic przez swoje wstawianie się wskórać nie mogli, podburzyli 

poslów, którzy protestowawszy się przeciwko uczynionemu nu 

Krzysztofe Zborowskiego ńekretowi, jako szlacheckim przeci

wnemu, sejm skazili, i tak o żadnym wołnosciom z walnych 

owych rzeczypospolitej illtetosów, dla których osobliwie był 

sejm zwołany, nic zgoła nie uchwalono. Jnstrument szczególnie 

w roku przeszlym GdańszczRIlOll1 dany, niszczący opisane im 

od Karnkowskiego ustawy, nowe tudzież rozporządzenie cła 

i insze niektóre rzeczy ku pożytkowi. tego miasta zawierający 

wyszedł. 



S'l'EFAlS BATORY. 231 

Kiedy IV Polsce te ze ZborolV~kimi kIMnie wrzały, IV Iu

lIanciech wprowadzenie ka lendarza rzymskiego od Grzegorza 

XllIgo poprawionego, przyczyną niemalego zamieszania było. 

To IV Parna wie prędko uśmierzone, ale IV Rydze do niebez

piecznego buntu przyszło. K ról oba wiając się, ażeby rzecz ta 

.. gorszych za sobą swoją; do za01ie~zek tych uspokojenia sku

tków, zjechał do Grodna, chcąc się osobą swoją do zamieszek 

tych uspokojenia skutecznie przyłożyć. Atoli rzecz puszczona. 

IV odwłokę, gdy króla częścią potrzeby naglejsze rzeczy-

. pospolitej, czę·~cią świata chrzeAcjlulskiego żądze dokądinąd 

wzywały. Pogody albowiem lepszej nie było do zawojowa

nia .Moskwy, któri\ krół my~lal wprz6d posieść, niżeli Tur

kom wojnę wydał, do której go wszyscy chrzescjańscy ksią

żęta zachęcali, a mianowicie Syxtus V, Grzegorz XIII ' na 

stołicy rzymskićj uasto;;pca, ktory też i posilki pieni~żne kró

łowi' przyobiecał. Pozwolenia więc tylko stanów żądając, sejm 

do Warszawy wyznaczył, a przy·gotowania tymczasemwszyst

kie do wojoy czynił. Oprócz tego, ponieważ swobody szla

checkie zbytecznie rozwolniune były, i stąd od niejakiego 

czasu o niebezpiec~eJ\stIVie i upadku rzeczypospolitej przema

wiano, ponieważ w takim . ~taJlie królestwa czasy bezkrólewia 

i elekcye narażały go na największe uiebezpieczei1stwa, król 

Stefan chcąc uratować naród od klęsk IV dalszych czasach trapić 

go mających, jął si~ potężuie zamysłów dopełnienia wielu urzą

dzeu na zbawienie kraju, a naprzod przedsiębrał zapewnić dzie

dzictwo tronu. Pukazalon byl IV rządzeniu talent wielki, i na

ród w uczuciach ~woich do tych króla życzeu przychylal się 

dnchem; atoli w posród tych zamy8lów Stefan niespodzianie 

IV Grodnie r. 1586 żyć przestawszy, Moskwę z bojaźni uwol

nił, Polskę w pogorszaji\cym n~ladzie zostawił. Panował lat 

Iliespelna l J. 
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Nigdy Polska bardziej, jak za tego króla postronnym na

ropom nie była straszna. Był to pan niemniej w sztuce wo

jenoej jako i polityce biegi)'. Cokolwiek mu od publicznych 

interesów czasu zbywało, wszystek ten na nauki lożył. Dzie

jów Jułiusza Cezara nigdy prawie z rąk nie wypuszczał; z wielką 

łatwościt i przyjemnoscią mówił. Przcciwno~ci, których doznał 

w trzyletnim areszcie, w którym pierwej uim jeszcze książęciem 

siedrniogrodzkim został, z rozkazu MaxymiJjana I cesarza, 

u którego od Jana de Zapol książęcia siedllliogrodzkiego po

selstwo sprawował, osadzony był, utworzyły w uim serce do 

IitoSci nad nieszczęśliwościami poddanych swojich skłonne, UCZ)

niły go miłym, przyjemnym, ludzkim i przyst~pnym. Do któ

rego to poloru i wydoskoualenia umysłu i serca, nie pomałn 

mu też pomogło zwiedzenie włuskich krajów, gdzie pu rozpę

dzonem szczęśliwie grubjaństwie, przez Gotów i Longobardów 

zaszczepionem, wyzwolone nauki i sztuki od wielu osób mia

nowicie do domu de Medicis w Toskanii we Florencyi wła

dnącego opiekowane i zachęcane, wielkiego wzrostu nabywały, 

przez co z grubej niewiadomosci, w której Europa przez długi 

czas pogrzebiona zostawała, trnmf i zlVyci~ztwo odniosły. Po

dróż tę odprawi! Stefan, odprowadzając do Mantuy królewnę 

w';lgierską córkę Ferdynanda natencza.s króla węgierskiego, a po

tem cesarza, na. której dworze zostawał, zaślubioną książęciu 

llIantual\skiemu. 

E P O K A IV. 

POLSKA UPADAJĄCA. 

Panowanie Zygm'Unta iII. 

\Vszcz~te za ;.ycia jeszczu Stetilna llIiędzy Zborowskillli 

Zallloyskim niezgody, gwałtowlli~j podczas bezkrólewia tego 
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wybuchnęły. Zborowscy albowiem, któl'zy się spodziewali, że 

. z królewsk ą smiercią upltdnie głównego domu jich nieprzyja-

. ciela powaga, uiyli wszystkich na sejmie konwokacyjnym spo

~obów, żeby w nienawiść u >zlachty Zamoyskiego wprawili. 

Mając tedy po sobie wielką przyjaciół liczbę, między którymi 

uajznakolllitsi byli: Stanisław GÓ1'ka wojewoda poznański> 

herszt kalwinów, i Stanisław Czarnkowski, obadwaj u szlachty 

bardzo wzięci, naprzód o pomstę za wziętą Samuela Zborow

skiego glowę, potem o skasowanie uczyniouego przeciwko Krzy

Rztofowi na bannicyą dekretu, nakoniec o poniżenie hetmanów 

władzy knsili się ntiilnie, Wszak~e niozego więcej nie doka

zali, tylko że na zlość ZlImoylhemu i na uszczerbek jego po

wagi, moc zaciągania na zaslonienie granic żołnierza, nie jemu 

ale stanom rzeczypospolitej zostalvioua, i kommenda nad ternie 

pallstwa granic strzedz mającelII wojskiem, Mikołajowi Her

burtowi podkomorzemu halickiemu, jinnym tudzież do Zborow

skiGh domu przywiązanym osobom poruczona, Po ułożonych 

zas na tym sejmie kapturowych sądach. dyssydeutów o obwa

rowanie sobie pokoju i bezpieczeństwa pretensja niemalo za

mięszania wzbudziła. Tego bowiem od sen~tu świeckiego i od 

lV~zystkiej szlachty przyjętego, gdy podpisać biskupi żadną miarą 

nie chcieli, oburzono ~ię przeciwko nim jako pOIV~zechl1ą mię

~zającym spokojność. Kiedy zas prymas Ka1'nkowski dla sła

bości zdrowia, a BiM'onim Hozraiew8ki biskup kujawski ta

kże pod jakimisis pozul'em w senacie nie znajdowali się; wy

trzymywanie wszystkićj burzy na Dymitra Solikowskiego Iwow

ski~go IIl'cybiokupa, który dopiero z po"elstwa do Syxta V pa

pi"ża puwrócił, i IV/JU) , zyńc(J Gośłickiego kamienieckiego wów

cza" bi,kupa spadło: Goślicki uwaiaji\c roztropnie, że zepso

w~ Ilego sejmu i zatalllow;<!lćj spokojności ojczyzny przyczyna 

na duchownych zwalona b~dzie; punkt teo konfederacji, pokój 

ubezpieczający dy""ydentlllll od wozystkich stanów uchwalony, 



234 POLtiKA UPADAJĄCA. 

dla pokoju podpisał. Zakończyl si\; tak kouwokacyjny ~ejlll,' 

ale na elekcyjnym, któremu 30 dziel! czerwca wyznaczono 

spodziewać się nieolIlylnie było potrzeba okropnych względem 

obrania króla rozróżniell. 

Ta boja.M że sprawiedliwa była, skutkiem ~ię samym po

kazało: Górki albowiem i Zboruwskich fakcja z dziesięcią ty
sięcy zbrojnego ludu na elekcją przybyła. Zamoyski tćż nie 

wiele, ale podczas !)liskich wojen dobrze wyćwiczonego żołnie

rza przyprowadziwszy, obóz niedaleko od elekcyjnego placu 

rozłożył. Pięć prawie tygodni sejmu zwlekło się na wzajemnych 

JIIi~dzy dwiema telIli stronallli kłótniach, których uspokojeniu. 

gdy daremne były senatorów starani", szlachta słusznym gnie

wem i gorliwości" zdjęta, że szczególnych osób prywaty pu

bliczne tamowały dobro, do rokoszu się' miała, gdyby jich od 

tego przedsi~wzięcia prymus i niektórzy jiusi senatorowie nic 

odwiedli byli. Szóstego aż tygodnia. sejmu do samej elekcji 

przY8tąpiono; wszakże tam próinosię było zgody spodziewać 

w rozróżnionych między soblje ulllysłach, i wielości tych, którzy 

się o koronę ubiegali. Oprócz albowiem J~laxymiljana arcy

książęcia austrjackiego, brata Rudolfa II cesarza, Żygmunta 

królewicza szwedzkiego, i Fied01'a moskiewt>kiego cara, jawnie 

o berło proszących, s)'no\Vc:owie zmarłego królił. pragnęli tronu, 

się oswiadczyć z tern pragnieniem, nie smieli; nakoJliec było 

niemało takich, kt6rzy Piasta iyczyli. :"Iullcyusz papie!.ld Anni

bal z Kap1ty acz w mowie swojej jedynie króla katołika za

lecał, rzeczą jrdnak samą na arcyksiążęcia głosy, podarunkow 

a Ujm bard7.iej obietnic nic skąpiąc zbierał. Tegoż .MaxymiJ

jana, cesarski, hiszpański, ejektorów pal!stwa n:)'Jllskiego, arcy

ksiąiąt i książęcia pruskiego posłowie ~tanom za króla ofia

rowali. Cesarski, hiszpański i arc)'k~iążąt, ponieważ jeden WHy

scy mieli interes, razem do audjencyi przypnsLczeni byli, 1 JI

mieniem jich Stanisław Pawłowski bisknp ołomuniecki mial 
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mowę· . Moskiewscy za carem' swoim Fiedorem lwano\·!'iczem; 

'szwedzcy obri\~eni, l,e jim aż nazajutrz po mo~ki(lV~kich ulldjen

cyą dano, za Zygmuntem królewiczem slVojim obstawali. Na-

. koniec poslowie Batorych sluchani byli, dopraszający się, żeby 

jim oddano to, co na nieh dziedzicznem prawem po Stefanie 

. ~padalo. Podczas audjencji posłów cudzJziemskich, Litwa odłą

c,zoną pod namiotanii u wsi Kamieni(6, rady swuje osobno od

prawowala, czckując uu kogo się nakłonią Polacy. 

Gdy się ci między Austrjakami i Szwedami podzielili, Li

twa nie chcąc ~ię do żadnej strony przypisać, do domów się 

swojich powróciła. Rudziwiłłowie, t.ylko Jerzy kardynał biskup 

wileóski i brat jego Mikolaj kasztelan trocki, tudzież Chodkie

wiczowie za Maxymiljanem arcyksiąi:ęciem się oświadczyli. Tę 

part ją G61'ka i wszystka Zborowskich familja utrzymywała; 

przeciwllą zaS królowa wdowa. prymas, Zamoy8ki, biskupi Le

dwie nie wszyscy, świeckich także senatarów i szłachty wię

ksza częsc, którym podejrzana była zbytnia domu austrjackiego' 

'Niemce, Hiszpanją, Czechy, Węgry posiadającego potęga, i któ

rzy ze świeżego Czechów i \,v ęgrów przykładu, obawiali ~ię 

1V01llosci swojich u8zczerbku pod Austl:iaka panowaniem. 

Nip, opusciw8zy nic prymas, aby part ją przeciwną do je

dnomyslności przywiódł, widząc że wszystkie usilowania jego 

są bezskuteczDt', Zygmunta królewicza szwedz.kiego królem mia

nował. Temu Polaków żądze, oprócz nieśmiertelnych w naro

dzie tym ku Jagiellollskiemu domowi, z którego on po !Datce 

K.atarzy/lie Zygmunta Augusta siostrze pochodzil, obowiązków, 

zjednały powabne pOtiłów szwedzkich Ervka Sparyusza i Eryka 

Braheu.8za obietnice, które oni po obraniu swojego pryllCypała 

za króla, natychmiast podpisali i przysięgą ,twierdzili. W tych 

wieczne mi~dzy Polską i Szwecją przeciwko wszelkim nieprzy

lacio·lom przymierze, przywrócenie królestwu Estonii, ustąpieuie 
rzeel-ypospolitej części SUlllnl neapolitańskich za Zygmunta po 
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matce przypadającej: armady wolnej na mur:w Haltyckićm' 

i pięciu fortec na granicach Polski własnym kosztem wysta

wienie, uspokojenie niektórYl'1! rzeczypo"politej dlugó\\'. opatrze

nie rynsztnnkiem wojennym paustwa, nakuniec praw wszystkich 

i swobód narodowych, artykulów tudziel. od Hemyka i Ste

na przysiężonych potwierdzenie i poprzys iężenie obiecane bylo.· 

Po podpisaniu tych obowiązków, gdy pl1ł'tja Zygmuntowska 

Marcina ' Leśniowolskiego kasztelana podlaskiego z jinszymi 

w poselstwie do Szwecji, aby elekta jich do objęcia berła Z1' 

praszali , wysl.la, a na poparcie uczynionego od siebie obra

nia zjazd do Wislicy na dzień 7 października wyznaczyla; Za

moyski w niebytności marszałków Zygmunta królem polskim 

ogłosi!. Widzqc partyzanci Maxymiljana między który,ni sze

sciu szczególnie senatorów bylo, a szlachty bardzo mala liczba 

że przeciwna strona nie czekawszy jich zezwolenia i zgody, 

króla obrała; nieomie,zkając prote,tację przeciwko jich elekcji, 

jakoby bezprawnej. zUlliesli. a sami przez JakóblJ WOl'oniec

kiego biskupa kijow,kiego, Maxymiljana królem oglosili, pacta 

con'uenta spisali, i pósłów do niego, wspomnionego wyżćj bi· 

sknpa z .Janem Zborowskim kasztelaltem gnie7.niel\skim wy

prawili. Arcyksią:ię w Olomu/l.Clb zost.ając, wyglądał tęskliwie 

sejmu elekcyjnego. Ta jego bliskosć zad:lla. nową Zygmunt.ow

skićj partji troskliwosć, ażeby ~ię przeciwko interesom ubra

nego od nich króla co nie stalo. Zaczem zjechawszy ~ię na 

dniu wyznaczonym du Wiślicy, którą wprzód dobrze wojskiem 

obwarował Zamoyski, obranie Zygmunta potwirrdzili, do Ma

xyllliljana wysIali, przestrzl'gając. ażeby do kraju nie wjeżdżal: 

mieniąc, jii nie byl, tylko od Inalój nie.<pokojn)'ch obywatel6w 

cząstki, obrany; nakoniec Zallloy~kiamu rzeczypospolitej obrouli 

z wladr.ą zaciągania woj.,ka i ohwieszczenia, gdyby tego po

trzeba byla, pospolitego ~"n8zenia l pornczona. Ni(, uczynilo to 

żadnego wsrtętu Maxymiljallowi, który z 6,000 żułnierza do-
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brze \\'~zy,tkim rynsztunkiem wojennym opatrzonego do Polski 

w~zedlszy, kiedy part ja z nim t.rzymająca przyłączeniem 6WO

jich .<ił znacznie j"go wojsko pomnożyła, Krakowa dobywał; 

ale Zumoyski lI1ę~ny mu odpór dawszy, do odstąpienia przy

musił, i bitwę z nim stoczywszy, wygrał. 

. Tymcza , em Zygmunt z wielkim ojca swojego żalem ze 

Szwecji wyj,'chaw~zy, i nie wprzód od niego wypuszczony, tylko 

aż Lcśniuu; ols7ci pogroził, że Polacy gotowi 'ą cara Fiedora 

nieprzyjaci~la szwedzkiego obrać, dnia pierwszego października 

do Gdańska przypłynął, gdzie od Bozrażew8Hego kujaw. kiego 

i f1a1"lmol.llskiego przemy,kiego biskupów przywitany, po ołu

gich ,przeczkaclI wzglęrlelll Pl·zywrócenia Polsce J~stonii (który 

interes aż do Amicrci ojca Zygmunt odwlókł), diploma elekcji 

w kosciele oliwskim przyjął, pakta conventa poprzy"iągł, wy

jąwszy artykuł o Estonii, II~ której przyłączenie do Pol~ki, ni

gdy IIIU nie kazał zezwalać ojciec, mając podobno nadzieję, że 

gdy przy preten8ji swojćj obstawać uporczywie Polacy będą, 

syn jego wolny zostanie od pol.,kiego b~rla. którego 'prawo

wanie za jarzmo raczej uciążłiwe, niżeli za panowanie poczy

tywał . Dnia pirrwszego grudnia wjechał do Krakowa król: 

powitany 00 Goslicki~go, koronę ai, dnia dWlldziestego si6dmego 

tegoż miesi/lell z rąk Karnkowskiego prymasa, a nazajutrz przy

~i\,gę wierności od senatorów przY.iął: wi'zy,;tek albowiem czas 

na klotniach wzgltdem artykułu paktów o E"tonii był stra

wiony, który, gdy król gotowym był raczej królestwa po~tra

dać, niżeli przeciwko woli ojca nal\ zezwolić: do smierci króla 

~zwedzkiego, jak przedtćm, był 'łdwłeczony. 

Nie mógł się ani król bcrlll pewnym, ani rzrczpospoiita 

za ~pokojlHl poczytać, pókiby Maxymiljan za granicę nie wy

Szedł. Zllczćm n/l ,;ejllli~, który zwyczajnie po koronacyi na

stąpił, hetmalIowi w. k. zlecollo, ażeby \':szelkich sposobów na 

wyprowadzenie Maxymiljaua z państwa uiył. Hetman dogo-
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ni wszy go pod ByczYł1ą, miastem l;lą~K.iem, nipgdy~ biskupa 

wrocławskiego katedrą, naprzód wojsku jego zwyciężył, a po

telll miasto, IV którćllI się arcyksiążę ze wszystkimi partyzan

tami swoimi po przegranej zamknął, do poddania sil.' przymu

si!. Arcyksiąi.ę sam w niewolę wzięty i do Krasnostaw,kiego 

zamku odwieziony by!. Odniesione to przez Zamoyskiego zwy

cięztwo cale zrujnowało au,tyack'l partyą, ugruntowało Zy

gmuntowi tron pol~ki, a wszystkich mu, którzy ai dotąd albo 

przeciwni, albo obojętni byli, pozyskalo. So/ikowski z lIiekt6-

rymi ruskimi pany, i Litwa wszystka uutąd niepewlla, za króla 

go uznali, i posłll;;zel\stwo przysięgli. Zawdzięczając król tę 

Zarnoy8hern1~. usługę, dwa n,\ l{llSi starostwa krzesow,,Jde i za

mechskie dzieuziczll(im prawem za pozwoleniem stanów daro

wa!. Mając zas wzgląd na zacIJe przodka swojego na tronie 

polokim ku rzeczypospolitej zaslllgi, ~)'nowców jego J gdrzeja 

kardynala i Baltazara Batorych do indygenatu pr~yjął i do 

wszY/itkich stanu szlacheckiego praw i swobód przypuścił, z tern 

ostrzeżeniem, ażeby mn wprzód i rzeczypot'politej wiernosci 

przysięgę uczynili. Pierwszy to był danego indygonatu w Pol

sce przyklad, J ~Ul"ZlJj Balory kardynal w następuj!\c)'1ll roku 

wyniesiony byl na biskupstwo warmińskie, osierociale po smierci 

KromerQ, Na końcu tego roku odprawił król uroczysty po

grzeb przodkowi swojemu Batorernn, którego ciało do Km

kowa z Grodna. troch.; pierwej sprowadzono, wszystka zas po

grzpbowa parada publicznym ko"ztem podjęta byla, 

Hozpoczęte w roku prz"s:lI)'m traktaty u wyzwołenie arcy

książęcia , r. 1589 na ~e.imie wal's/.awskim dokollczon€ były, 

kiedy poseł papiezki Hipolit Aldob?'andini, (który potem sto

licą rzymską pod ilJlieniem Klemensa \lIlI rządzil), insi tu

dzież od cesarza, i ud katolickich kEiiqiąt pOt'lowie, mocno o to 

u króla Zygmunta i rzeczypo'polit<'~j nalegali; umówiollo Zlt,; 

wprzód, ażeby Maxymilian zrzekł się wszelkiej do trollU i na-
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zwisl\a króla pol~kiego pretensyi, żeby wszystkie urazy IV nie

pamięć poszły, dawnll między Polską a domem anstryackim, 

tudzież Węgra mi ·i Czechami przymierza odnowione i potwier

dzone były, nakonicc, żeby obietnice te arcyksiążę ~am, ce

sarz, czeskip i w~gi e r~kie stany przysięgli potwierdziły . To 

gdy poslowie cesarscy przyrzf~kli, otrzymali wolnoś~ dla ~la

xymiljana, którego wizytą, nieco wprzód od Zygmunta króla 

w Krasnym Stawie uraczonego, ztallJtąd aż do granic ślązkich 

wyznaczone od króla o,oby, mi~dzy innemi GośJicki i Zebrzy

dowski, odprowadziły. Ułożone lUi~dzy komisarzami , oboje.i 

artykuly w .lJitoniu i w Będzimie arcyksiążę przysi~gą acz 

długo opierający się, zaufany w konwój, z którym go tam JJlel

chio,- Rede,- czekal, potwierdzić musiał. Krój wszystkich, 

którzy arcyk.,iążęcia na troll forytowali, alllllestyą dawszy, przy 

dawnych majętnościach i nrzQdach zostawiI, sam szczególnie 

Zborowslci IlllLrszalkowstwo nadworne postradał, które Stani

sławowi Przyjemskiemu oddane było. W roku 1559 pozwo

lenie królowi dane jechania do l~ewla, aby się tam z ojcem 

~woil1l widział, i o tyczących si~ Szwf.'cyi interesach naradził. 

Wieść, której poslowie unikając z podatku, wierzyć na 

sejmie nie chcieli, prawdziwą si~ na końcu tego roku pokazała_ 

Nietylko bowiem Taian>;)' Podole i Rui; ~rabowali, ale i ce

sarz turecki za Kozaków do ~woich państw wycieczki, wojny 

~ię na Polsce mszcząc, Begle,-bcja Romelii baszę z wojskiem 

na granice Polski wyprawił. Hetman koronny ani wojska go

towego dosyć, ani pieniędzy lIa zaciąganie nie mając, zebra

w~zy co mógł naprędce nadwornego swojego i od przyjaciół 

żołnierza, szpdł na ruskich krajów obronę, i tyle slawQ raczej 

imienia swojego, aniżtli wojska wskórał, że baszę do odstą

pienia przywiódł _ obiecltw~zy, iż Kozaków rozpusta skarana 

i pohumoll'ulHI będzie, lt rzeczIJospolita p\J,łów do Porty jak 

najrychlej wyprawj. W Rewlu naówczas z ojcem swoim zo-
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stawał król Zygmunt, kiedy ta na Polskę trwoga była. Po

lacy, którzy z królem przytomni byli, a zwłllszcy.a Baranowski 

biskup przemyski, podkallClprzy korouny Lcśniowo[skr" ka~zte

lan podla~ki, J( rz)'sztof RadziICiłł wojewoda. wilell,ki i hetman 

w. lit. niebezpieczeństwem ojczyzny przerażeni, prosili króla, 

ażeby nie odwlóc!.y/ .'Ivojego do Polski powrotu; ale gdy 

widzieli, że ojciec nie chce go od ~ieuie puszczać, \Y.<zczęlo się 

naprzód między nimi porozumienie, a potem gogloska IV Pnlsce, 

że Zygmunt do Szwecyi powrócić, :J. królestwa polskiego Er
nestowi arcyksiąż~ciu rakuskielllu pod pewnerni obowiązkami 

ustąpic ma. l lubo król na pocr.ątku grudnia do ';Varszawy 

powrócił, atoli wieść ta nie ustala, owszem, gdy żaden z Po

laków nie widzial, co za rady i rozlllowy królowie miedzy sobą 

midi, tak była potwierdzona, że ju~ obowiązki, pod któremi 

król mial tron dać Pobki Erne~towi, publicznie rozsie\vano. 

Porozumienia i podejrzenia te gwaltowniej niezadługo wybu

cbnąc mające, przytJullliła na czas, wi<,;k'za wojny tureckićj 

bojazrl, i Zygmunta powrót do Warsza wy. 

Mikołaj albowiem C~yie1U,'ci, który po smierci Pawła 

Uchańskiegu woje,wody helzkiego, ()d rzeczypospolitej do ,tAIlI

bułu po,la, poselstwo to za niego dokolIczyI , przyjechał do 

Polski z oznajmieniem, że Porta do pokoju przy~ć l-Hdnym 

sposobem nie chce. Zaczem wipjkie po całlij PolI'ce na danie 

Turczynnwi odpol"U przygutowunia czyniono i nadzwyczajne 

na sejlllip war>zawskim ucuwalouo pudatki. Z czego nickou

tcnci niektórzy, a zwłaszcza z dawna Zygmuntowi przeciwni, 

przywieJI i Ka"nkoIV8hego prymasa, że niesłychanym i niewi

dzianym nigdy dotąd przykladem, \Va~.yl się zwołać wielkopol

skie sejmiki w Kole na 8ka~owanie "ejmowej o poborl.c kon

stytucyi. Zjechało się tam kilku senatorów, i wielu szlachty. 

którzy za poduszczeniem GO?'lci wojewody poznaI'lskiego, wiele 

niegodziwości uu hetmaua koronnego uchwalili. poboru wspom-
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nionego nie wybierano, gdy potrzeba, dla której był nakazany, 

ustala: albowiem za posr~dnictwenl królowej angielskiej El

źbiety, u porty ottomnMkiej Polacy pokój sobie wyjednali. 

Na zwyż także w~pollJllionylll Hcjmie stanęla. konstytucya, ażeby 

po wyga8!ei męzkiej pIci Gottarda Kelt/era, Kurlandya na 

prowincją polską, wzorem Inflant, obrócona byla. Dochody 

królewskiego stolu tak rozporządzono, że wylączywszy staro

stwa, następujące dobra przy królu wiecznie zostać mialy; 

żupy solne krakowskie, góry olkuskie, ela w koronie i na Rugi. 

ekonomie: Mndomirska, Malborska, sambol'ska z Oziminą 

i Mednicą, rogozillska, Tczew, wielkol'ządy krakowskie, cia 

gdańskie, elblągskie, ruskie i plockie, nakoniec wszystka z pod

wód i mennic intrata: a wielkiem księstwie litewskiem nastę

pujące na dobra królewskiego stOllI wydzielone ekonomie: gro

dzieilska, szawelska, lllohylowska, olicka i brzeska z Kob

ryniem. 

Na 'ejmie 1591 rrzymierze z Mo~kwą do lat 11 prze

dlużonp. Poseł kl'ólowe,j angielskiej pro,zqcy o woloość mie

'zkania w Elbl<]gu ella ,wojego lIiIrodu kupell\\' , otrzymal soa

dno czego ż11dal od ,tanów, pamiętnych jego w wyjednaniu po

koju z Tllrcz)'nem u'lugi. H~na też tntar,kiego goniec o zwy

czajny podarunek upominujący si~, sluchan)' b)'l, któr€IlIU od

powiedziano, iż jeżeli sit Tatarzy od rabowania wstrzymają, 

i na potem spokojnej \'\'Zgl~dem granic pobkich z::chowywać 

będą, rzeczpospolita obietnicę im uczynioną wykuna. Prymas 

z Zamoyskim pojednany, uczyniony za króla Stefana na K l'zy

sztofa Zborow,q/oego bannicyi dekret skasowany, Z warunkiem, 

aby się IV Polsce, aż po dwudziestu leciech nie pokazywał, 

nie niezadlugo. IV wojsku cesarskiem zostaj1lc, zginą!. 

Zdawal si~ do~yć spokojnie zakol\czony sejm, atoli wskrze

sił ugpione już niby między stanami i królem rozróżnienia. 

K.ról albowiem. który po~tanowij u siebie w sci,;Jy z domem 
l6 
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am:trya.ckim wnijśr związek , nic "t.anom o swojej myW i skłon

ności nie doniósłszy. ogółnie tylku l) lIIałiPI\,twie ich ,ię $\\'0-

jem mdlił; i kiedy Wf'7.pcy 7. Austryaczką odradzali, do przy

f' złego niby sejmu rzecz tę jako nipuchwałoną , odwlec przy

rzekał, 11 tymcza.em I) mlllżcli s [ WIJ z AmIą, Karóła ul'cyksi<ł

żęcia austryackiego i Maryi bawar,okićj córką, a Ferdynanda I 

resarza wnuczką potajemnie traktllwał, wszystkie wprzód do 

wykonania. swojego zam)'.<łn pr7.e~zkouy uprzątnąw,zy. i żar

liwsze o dobro powszechne osoby od rady swojej oddaliws7.Y, 

Pową chali przecie senatorowie. choć do brze tajony krółewski 

o po!:lubienin sobie au<tryaczki 7.amysl; z<lczem naprz!ld odra

dzać mn to, potem a by dll sejmu orlłoiyl. i t<lln f'ię ,t.anów 

rzeczypospolitćj podług praw. kt.órych zachowanie przyrzekł. 

poradził, prosić zaczęli: lecz król tern pr~d7.ć.i uwin<łć >;ię chcąc , 

knrdYl1ll.ła Rndziwilln krakowskiogo po Myszkowgkim hiskupa, 

w po~el.<twie do Wiednia wysła!, ażeby nrcyl"il]żniczkę do 

KrR kowa f'prowndził. Prze ciwni t.emu ma/żPli,t,Wll panowie. 

lIli~(lz)' którymi riprw~zy rój prowadził Znrnoy.<ki zjechali f'i \.' 

do .lędrzrjow(t. i tam uhrtowali, ażeby w.sZYf'tkie od Ślą
ska i Węgier przejl;r.ia za,tąpiwszy, oblubienicy królewskiej 

do krók,twa nir. puszczać. Ale arcyhiężniczka wprzód w gra

nice wkroczywszy, IVsz~lI{ą ich oszukała ostrożno~(:. Dnia. 26go 

maja w Krakowie slub z rąk kard)'nnla Rndziwl'la, P0f'łR. pn

pi ezkip!!o na t~n akt rrzyozdohionrgo godno~cią przyjąl. a na 

zajutrz królową koronowa! R()zr"zewslcż biskup kl1jaw~ki, pry

mas .1" nokią ,i~ zdrowia wymówił. 

\VkrÓlrp pll orlrr~\I'inni,m wpsplu królewskieIII i korona

cyi króle.wskiej . nfl,tllpil 1592 ,cjm nadzwyczajny w War"za

wie. InkwizycJdnpm nazwany . lila t r'g0 że n<l nim w pO f' tę pki 

król ewskie, i tHjt'mne z d\\orcm ,wicdpt1f'kim intrygi pilili" wglą

dfll10. Głow?, tej przeciwnej partyi był Zamoyski, najgorliw~z)' 

praw i wolnosci ~tró;i;. Bronili króla oprocz I-tadziwiłlów i ku-
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jawskiego biskupa, wszys~y insi Zamoyskiego powadze nie

przyjaźni panowie, Król statecznie i jedno,tajnie wszystkich 

zarzutów zapieral się, wszakże dla uspokojenia królestwa, dal 

stauom rzeczypospolitej przyrzeczenie na piśmie: iż cokolwiek 

przedtem trafić mogło, odtąd przecie ani królestwa nie porzuci, 

ani przywilejów narodu niczem nie ubliży; ani o następcy po 

sobie nie pomyśli. Nakoniec chociaż interel'a Szwecyi bytno

ści jego tam potrzebują., atoli pOFtara się, IIby je przpz peł

uomocników swoich uspokoił; a gdyby ślIJierć ua króla ojca 

j~go przyszla, t~dy nie inaczej, tylko z wiadomością stanów 

do Szwecyi pojedzie. Dobroć królewska w takowĆIll uspra

wiedliwieniu się dokazała, że z wrzawą wielką zaczęty sejm 

cicho się skor\czyl. 

W miesiącu listopadzie tego1: samego roku umarł król 

szwedzki Jan, Zygmunta ojciec; zaczem kroIowi na objęcie 

dziedzicznego tl'OOU j~chać chcąc~mu, potrzeba było nowego 

sejmu, na którym IV 1', 1593 w maju zloioll)'JU. otrz)'I1lf11 od 

,tanów pozwolenie wyjechauill do Szwecyi, przyobiecawszy po

wrót owój po wyż.szym ruku jednym. Na tylllż~ ,<ejmie wol

nose elekcyi lIbrzpieczoua., ~ądy i kary na tych. którzyhy co 

prueiwko niej zamyślali, uchwalone: posłowie od dwurów cu

dzoziem~kich, jeżeliby którzy pod oiebytllo~ć krt'llew~ką przy

jechali, naznaczono, ahy od pryl1lasa IV przytoulIIości rad obujga 

narodów słuchani byli. Królowej na oprawV uuhra Vewllc z kró

lewskirgo stulu w Pu!';ce, w Litwie i Prusiech wydzieloIle, 'po

sobem dawIIemu zwyczajowi przeciwnym: gdyż przedt(~m ua 

królowych oprawę w jednymże 'kraju. lub pow;t'cic dobra. za

pisywano: przydano zas, iż królowa oprawy tej używal' niema, 

jeżeliby król mąż jej rządy państwa nie do smierci ~prAwował. 

Nakuniec podatek Da wszelką potrzcbę był naznaczony: gdyż 

Tatarzy wpaść na granicę gotowali , się, a Kozncy za powodem 

I\.olrhiskiego rozruch na IN olyniu czynili; atoli po,kromił, i po-
16" 
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"zet ich kilkoty~ięcZlly rozpędził Janusz książę o.stro.gski 11'0.

jp-woda wołYliski , któremu król za tę tak znakomitą ojczyznie 

wyswiarlczoną przyslugę, pierwsze w świeckim senacie krzesło 

oddal. Sam zaś w drogę się szwedzką z królową malżonką, 

i Anną siostrą SWo.ją w nssystencyi wielu panów po.lskich wy

brawszy do. Gdaliska popłynął. IV mie!wie tem w niebezpie

czeństwie zostawal, z przyczyny wszczętego. między po.spól

stwem gdallskiem i swoimi IndziIIi rozruchu 

Ostatniego dnia wrl.esnia przybył szczęśliwie do. Szto.kho.l

mu, gdzie od zgro.madzonych licZDi(~ szwedzkich panów po.wi

tany. następującego. roku w Upsalu w .• panialy. po.grzeb ojcu 

.5wojenlll odprawiwszy. nn arcybiskupa upsah;kiego Ab"ah(l'lJla 

Adreae protest.anta koronowany był, pot.wierdziwszy wprzód 

szwedzkiego narodu swobody i woln('ść religii prote't:1l1ckićj. 

wprowadzonej do Szwecyi przez Gustawa TVazę dziada swo

jego, warowawszy. Nakonie,-; zwyeiężywszy niem~ło trudności 

i niebezpieczrń!'tw IV odziedziczeniu prawni~ sobie należącego 

berb. powierzył jego. rządy K urolo.wi ksi[\żęciu Sudermanji, 

,tryjowi swojemn, który o nic7.em hardziej nie mysl/lc, jako 

ażeliy opanował t. 1'0 n , Zygmunta z niego 7.1'zuciwszy, popsował 

w szlachcie i w pospólstwie sZl'icdzkiem ku Zygmuntowi ży

czliwe chęci, odmianą pewlIą religji, od króla w katolickiej 

wierze wychowane(!o, i utratą wolności trwożąc. Król, żeby 

nie pokaz~ł 'l.arlnpgo o .iego ku ,obi" stateczności pOIV1\tpienia, 

owszem, żeby go sohje now~lII dohrodziejstwpm obowiązal, zdal 

na nie~o wprlnil IIIOC pllll>twern władania. 

Kiedy Zyglllunt w Sł.wecji ba\\'ił, nie przc'tawalo się mno

żyć niepokojów przez rożne dOlllu hahsburgskirgo, który w Hi

-;zpllnii i IV NieIlIczech panowa.ł, zabiegi. Rudolf JT ersar? 

podu,zezał 1593 Kozaki; przez jich naczelników Chlopockiego 

i Łobodę dosyłał jim listy, buluwy, chorągwie pieni!\dze i działa, 

zatem napadali oni na t.ureckie granice, ztąd ze 8trol]y Tur-
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k6w narzekanie i wzajemue Tat~rów na Pobkę uapascl. Nim 

jeszcze Zygmunt powrócił, posłowie cesMscy 1594 przyjechali, 

do przymierza przeciw Turkom zapraszając, oraz ai.cby Tat.a. 

rom na pomoc do W Qgier isć Turczyoowi mającym, przejscie 

przez kraje zabronionp. było. Przybył t.el. i czausz turecki o po

twierdzelli~ pokoju z Portą pro~zI1c, ale go do królewskiego 

przyjazdu zatrzymalIl'. Cesarskim prymas z radą scnatu odpo

wiedział, że uez króla w żadne traktaty rzeczpospolita wcho

dzić nie może; atołi Tatarom wnijscie do W ~gier przez grallice 

królestwa nie będzie pozwolone. Lecz CI gwałtem przeszli 

wszystek kraj przez który przechodzili rabując. Kozacy wza

jem pod uowództwclTI Nalewayki, Łobody. Sawuły, spie,zyli 

do Vi' ęgier bić ,się w "zykach ce,ar,kich, A gdy niekipdy 

własne jich ziemie pobkie bywaly od nich zamię/iZalle, pr/.e

cill'ko nie~pokojoylll i Ukrajill~ pod wouzą Nalewayki łupią

cym wyprawionym r. 1596 Stanisław illlkiewski hetman polny 

koroDny jakby przeciw nieprzyjacielowi, na,eraszył jich i do 

poslu>zeństwa ~k)onil. Nalewayko śmiercią ~karany. Przy tem 

zdarzeniu duwodnie się pok~zal(), jak cesarz Kozaki podniecał 

gdy znalezionc u nich cesa.r.,kio znaki, były przez !lich wydane. 

Tymczasem układy z domem habsburg, kim Il:ł niczem ,c!IO

dziły, albowiem pełno w nich ukazywało si~ oie,zczerości. Na 

~ejl1lach nieskutecznie. o tem radzono. Przybył r. HiH6 Henryk 

kardynał papiezki, Gaetano, Kitassy bi$łlllP Kolo~za, .Jan bi,

kup wrocławski, i .f~olJkiewir7. cp"ar.<cy, orl1Z ]\fendoza hi~z

paó"ki, po~dowi(', wzywnjąc do w'J.>óJ,,,,gt, IJI·Z) mierza. Polacy 

jedu'l.k f;rzymit1l·za przeeiwku TurkuIII I;'rz)'jql: uie chcieli, pókilly 

bendzYllskie układy od ce,.arza dOJ.>dL1iollc Ilie zo,ta.ly, tlIdziez póty, 

p6kiby do tego przymierza 'Inny nicUIicek i,' nie prz)'stąJ!ily, i o du

chowani!! jego warunków upewnienia rzeczypo<politej nie dały. Nie 

przyszłu zalolll do trv.ktatów, jak"ikulwiek Pul,ka równie z Tur

kiem w zatargach uyła, jak Rudolf II. Tymcza'elll Zamoyski 

multańską ziemię od Zygmuuta B~(ol' cgo k,iąi-,tcia siedmiogl'o-
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dzkiego orężem opanow~oą odzy~kał, a wojewodę ,y oiej Jere

mjusza Mut.dę z obowiązkiem hołdowania Polsce postanowił. 

Tatar/lw, których 70,000 na pomoc Batoremo do Multan przy

szło, zwyciężył, i do traktatu, którym potwierdzony na pall ·

stwie Mohiła, przywiódł. Po wyjściu z tej prowincji hetmana, 

Batory znowu wojsko swoje na wyp~dzellie Mohily posłał, ale 

od zostawionej r.alogi porażony, zostawi! l\1ohiie ~pokojne Mul

tan posiadanie. 

W Szwrcji uczynioy od króln administratorem Kar61 

Sndermanji książę, jawnie ju:i. rządy jej sobie przywłaszczył, 

Zygmuntowi ~amo tylko królewskie imię zostawujllr.. Za jego 

namową w 1'. 1595 ;;tany ~zwedzk iA bez wiadomosci, owszem 

przeciw woli Zygmunta , sejm zlożyłyby wmieścip Suderkoping 

i oprócz wielu jinnych rzeczy do podeptania władzy królews

kiej dążących, us[auowili: ażcby wiarakato!icka żadnćj w paust

wie wolno~ci nie miala, apellacje od sądów do króla w Polsce 

będącfgo zabronioDr., zo~tawiooe w niektórych miastach od 

króla [(amizony wyrzucone; wyznaezcui od króla w rnia,tach 

i z3mbch burgrabiowie odmienieni, nakoniec regencj:l Karólo

wi potwierdzona, 7, t.ym dokliLdem, jii mu od samego króla uie 

będzie mogla być odjętn. Zygmunt przez swojich komi~sarzów 

do Szwecji wysIanych, u,kul'zal ,ię lIU tę nic::prawiedliwosć , 

i aif'by ustawy tego srjmu, jako królew,ką obalające powagę, 

zniszczone były, olllegal; ale st:llly odpowiedź rlały, że znosić, 
tego nie mogą, co raz o~ą dzil)' do ocalenilI. swobód swojich 

koniecznie być !potrzebnem. Karól zaś, aż~by wybil królowi 

wszelkie o sobie podejrzenie, składał niby z siebie regencją, 

a sekrHnie podmawia I stany ,zwedzkie, ażeby mu ją znowu 

oddawały: a tak zmyśIRjl\C, żę poniewolnie i na usilne tylko na

rodu żądze do rządu powracał si~, IV rzeczy samej niczego bar

dziej, jak tronu; nie pożądał. 

Wszakże wnet .. ię 'jawnie zamysły jego wydaly, gdy Da 
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pOC7.ądku roku 1597 sejm w miescie ,h-boga powagI! swoj'b 

i mimo rozradzenia niektórych seuiit.orów l.h1żył, i II!! Ilim po

twierdzenie uchwalouych w Suderkepindze u~talV wyjednal, za 

nieprzyjaciół ojczyzny i wywołaJlców z kraju ogłaszając tych 

w~zy"tkich, któl'zyby się t akowemu rozrządzeniu 'pl'zeciwiali. 

Po zakOllczollym ,;ejlllic Karul Finlandją, ktorej przel. cza~ 

niejaki brOili! za Zyglllul1ta .ńIikoluj Fleming, wocą opa1)o

wal, wszelkie dyspuL.ycje do dania odporu Zyglllulltu\\i, 

jeielibysię o odzyskanie królestwa kusił, poczynił. Lecz król 

z przyrodzenia. opieszały IV zalllycilach, ł eniwo o stracouew już 

prawic dzicdzicznćlll pUtlstwic Illyślił: zlożył wprawdzie sejm 

W War,;zawie, chcąc Ila nim pozwoleuie jechania do Szwecji 

otrzyma(;, i I'l'zyzwojite do utrzYlllauia W posłutiz eustwie pod

danych uczynić kroki, Polsce tudzie~ bezpieczeust,\\'o opatrzyć 

od Turkow, kLól':Óy po odni esiouych wielu nad \Vęgrallli zwy

ci~ztwacb, E1'lau fortecy węgi e rs kiej i gra.uicolJl pobkilll przy

ległej, dobyli; lecz ten sejm przel. fakcją I"trów za Szwedami 

obstawając)'ch, bez żaduego rozszedł się skutku. A przeto król 

wnet jinszy złożyć ll1u s iał, Ila którym daws:t.y rzeczypospolitej 

ua pi~lllie upewllieuie o swojim ua czas w)'waczuu)' IJulI'rocie, 

otrz)'lllal do dziedzicznego królestwa Jechania woluośc *). Na 

t Y III sejmie pobór królowi uchwalony na podróż szwedzką, którą 

acz Zamoyski radził, uie jillllCZllj ty!:.o z dobrelll wlljskieJl I 

przed sitwziąsć; przecież król, który IV szweclL.kich jillteresach 

zawsze zwykł był Szwedów rady słuchać, z pi~cią tylko tysi ęcy 

"") Na. tymźe sejmie zakoJlc:Gyłr się pięciolet.nie prawie o wileós~ie 
biskupstwo nicsllilski. To nlbowielll gdy król Ber'lUJ.1·do-wi .Maciejo'Wskiemu 
biskupowi luckiclI1u. Pol<t.kowi, R(td~iwill(1. on. krakowskie wynioslszy. 
oddal; Litwa. i.adl.lYII1 spmwbfJm prz)"l'uści c go do objęcia tego bisk up8tWll 
nie chciała. lllicmi:}c zc litowski e gouności. samej litc\v.skićj :izlachcic Lyc 
t.ł t\ w i\nc powiany. U:d,'H,il J.ohrowulnir. 1\1acic.i owski BOled!!ktrllvi Il'v,tln i<1 
Litwinowi, i tak s iQ klótuic te 1..'Lkońc1.yły. Kr/ll zaś prZ: }' l7. ck ł' , l.C odtąd 
urz ~tly i goduosci litewskie. rodowitl;j szlncbcic lilcw.kiój dawać b~dzic . 



248 POLSKA UPADAJĄCA. 

żołnierza do ::lzwe'cji si ę puścił, t.usząc sobie, że stryja i pod

dane włu, n e dobrocią i ła"kawo~ ci,\ ~!lmą do posłuszel1stwu 

przywiedzie , chociaż Sa.muel Laski kOllli,arz krół e ws ki do Sztok

holmu oznajmil mu, że SzwecJa IV takim już ,tanie jest, jiż za

chowa~ jćj nie będzie jinilczej można, chyba bronią. 

ÓSllIrgo sierpnia do ](alm(l?'~' król przybył, ktore miasto 

garnizonem swojim osadzone , równie jako i Sztokholm pod 

mo c wziąw .• zy. pod Stef/ebU?'giml, zszedł ,.i ę 7. książęciem Su

derlllanji, który widząc d osy ć pr],j'"powbione do bitwy króle

wskie wohko, zmysJil , że chce być posłu szn ym królowi: wsza

kże gdy król do oi ~g() w"kazal, ażeby żołnierza rozpuści I , od

puwiedział: iż tego uczynić póty ni e może, póki UlŻ król cu

dzoziemskiego wo.i sk~ do Pobki nie orJeSle. Obludą takową 

wytrącił królowi zwycię~.t\Vo, które już Polacy prawie w rękach 

mieli, gdyby .iim zaczętą pod Ste,gebl~rgiem bitwę dokończyć 

bylo poz wl'lono. Odstąpił pod Linkoping król, a Karol lepiej 

w żołlJl e r~a i ry n~ztunek przygotowany, bitwę z jego woj,kielll 

stoczywszy, zwyci ę z t. w o odnió-ł, kędy królewskich ludzi 2UOO 

na placu legio, jego ledwie czterdziestu, Po ti~j przegl:anej po

godzil "ię z :"iąż ęci e l1l król, . alnn~styą IIlU wf: zy,tkiego dając, 

E.jm tudzi eż do Sztokhuhmt 1I":'lIl:\czyl, na którym za pośre

dniclwPlu st'lUOIV, w,zy_tkie llJi\;d~.y uim i książęciem niesn."ki 

spokojune być lilia/y, Ki edy na ZHIJowiedziany czas zgroma

dzone w Sz tokholmie .t.lllly król,wskiegrJ oczekiwały przyjazdu, 

on nieuważnej , owszcm /luder szkodliwe j Szwedów przy sobie 

będących rady chw yciw <zy .ię, spo,obelll haniobu)'f1I i właśnie 

do uci eczki podubnym ic Szwecji wyjechał. 

Ni e opuscil Kawl Ulj tak sposounej do uh yrlwni a h óla 

narodowi szwerlzkif'1ll1l okoli czności, głn,ząc, i,e trakt.atu nie 

dochował. i lin to do Pol,ki pojechal, ażeby ll'pi ej \V wojsko 

opatrzony, I'0wróciwFZ Y .orężem na wollloi;ć ",zwedzką nastal. 

BojRźll tę " 'ladIlO 7. 11 p\'~wdziwi\ przyjęli Szw edzi; wszakże po-
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siali do Zygmunta, ażeby alLo sam do Szwecji zjechał, albo 

syna jim swojego Wladysława, którpgoby ooi w religji protestaD

Ckiej i IV obyczajach slVc,jich w nadzieję tronu wychowali, przy

sial. Ale gdy nic otrzymą': Iłi,~ mogli od krola pochlebstwami 

OIuamiollego, i samych tych używającego rady, którzy nic moiej, 

jak radzić dobrze nie umieli, wypowiadają mu posluszeIlstwo, 

senatorów jemu sprzyjających sądzą, i pod miecz katowski 

poddają: nakolli ec odebrawszy króJ,lWi i wszystkim jego po

tomkom bedo, oddają je Karolowi, który acz dopiero w r. 1604 

królem mianowany i koronowany był, odtąd atoli wszystka 

jimieIlia król e\\',kiego powaga przy nim zostawała, i Zygmunta 

Za kI'óla już więcej nie zuano. Żalil si~ on oa tę niegodziwosć 

przed stanami rzeczypospolitej na sejmie warszaw.<kim, prosił 

oraz o przyzwojitą do odzyskania dziedzicznego tronu niespra

wiedliwie utrllcouego pomoc; ale Polacy nil' chcieli ~ię Illię~zać 

w wojn ę o lItraconq Szwecją: rozumiejąc, ż e to był szczególny 

króla nie rzeczypo._[)()litej tyczący się intere •. 

Na tymże sejmie radzono o poskromieniu Michala woje

wody woloski ego, k tory Mohiłę Illultańskiego wojewodę, wier

nego hołdownika Polski z pallstwa wypędził, z czego jako i 

z niektóry ch z\\"yci~ztw w bięstwie siedmiogrodzkiern otrzy

manych dumny, nawl'l o polskim tronie zamyi;lal. Ale wszczęte 

o wakanse po Radziwille krakowskim, i Rozl'aże\nkim kujaw

skim, biskupach swieżo w Rzymie zmarłych, nies I1a~ki, tak 

zaprzątnęły nietylko duchownych, ale i posłów, tamtych dla 

sirbie, ty ch dl" przyjaciół, lub krewnych wyrobić co usilują

cych; że dla nich sejm na niczern zniszczał , ani na zgromienie 

Woloszyna podatku, ani na wsparcie króła przeciwko uzurpa

torowi posilków żadnych uie obmyśliwszy . Przecie oieAmier

telnej sławy IlIąż Zamoy~ki, częścią za własne pi eniądze za 

ciągnionćm wo.iskiem, cz~{;cią dobrowolną pOIIIOCą wielkich i 

praWdziwie kochlljących ojczywę ludzi, kt.órych tu nie godzi 
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się zamikze~, biążąt Zbaraski('go i \Visniowicckipgo, Tęczyl'l

skich, Danilowiczów, Potockich, Karola Chodkiewicza ,]; •. wnego 

potem woj,k litc,wskich hetmana, Sienia\\'~kil'go czp.śnika ku

ronego, Żólkiewskiego hetmana polnego, Drohojowskiego referen

darza koronnego, Stl'llsia, Kozanowskicgo, którzy ,ię do Zn

Illoyjskiegu rla dkilll i godnYlll na śladuwania przykladem zp swo

jemi przyłączyli pulkami' Zamoyski, mówię, Mohilę 1111 pall

stwo prr.ywrócił, W o!o'zczyzn(, Mich ~ !owi odjętą odrlal SyJlleo

nowi bratu 1\'lohiły z obowiązkiell1 hołdowania rZl'czYI'Qspo!itćj, 

a nac: 60,000 nieprzyjaeielskipgo woj,ka chwalebne otrzyJUa

wszy zwyci('ztwo zaslonił ojczyzn<; od klęsk, kt'Jrych jój sej

mujących b ezraclJloś~ o malo ui e IHlulIwila. Wszakie Polacy 

chociaż si " wojny ze Szw ecją wzdrygali, byli przecie do niej 

acz pooiewolnie przywiedzeni. 

Gdy albowielll .JOj·zy ]i'ct1'8mbach wojewoda wl!J\dcl'lski, 

któremu Inflant poU,ich oorolla pOruCZl>IIll. była, czy (c' z po

tajeJlIU ('go królewski ego rozkazu, czyli tei. z Wla"llCgO dOlllysłu, 

ażeby się przYl'odoba.1 królowi, do E stonji wtargną!; Kand 

mszcząe się o zgwałcenie traktltt6w, Pm'nawę i jill~Z ': niektore 

Inflant pobkich llliasta, a wkrótce calą pmwie prowineją opa

nowal. 'Wypowiedziany tedy w l'. lGOl Szwl'cji pokój jilllie

!liPni rzcczypo~politej na war~zawskinl sejlllil'. , i wojna la, n,L 

któn!: znaczne uchwalono podatki, pol~colla hetmanowi korun

oen,u daremnie oię podeszlym wymawiającemu wiekiem. Wprzótl 

za!; Zbigniew OS8olinski starosta drohicki kohl rycerskiegu 

marszałek, glówny ni egdyś Zamoyskiego nieprzyjaciel, a Z\",

rowskich adherent, wyborną lilOWą podziidwwal mu rzeczypo

spolitej jimieniem, za tak chwalebne i użytecZll c luól ew,tu 

w Multanach i Woloszczyznie czyny. Kiedy s ię Zamoyski na 

wuju~ inllllllcką gotowa!, Litwa tyll1czasem za powodem Krzy

sztufa Radzr'willa wo.iewody wilcl"H:;kiego wo.i ~ko s7.wodzkie pod 

zwierzchnoi;cią Ka1·oluzyna, syna naturalnegu Karola, uie da-
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lek o Kokenhmtzu poraża, mia~to Wenden I JIIlSZC niektóre 

odbiera: 'ale gdy wnet sam Karol na czele wielkiego wojska 

do Inflant wkroczy!, wszystko znowu oprócz Rygi, Dnnamundy 

i Kokenhauzu pod jego moc poszlo. W miesiącu wrze~nill we

szli do Inflant z wojskiem kr6l i Zamoyski; Ille kr61 Rygę 

tylko zwiedziwszy, i do wiem~ści ku sobie upomniawszy, do 

Litwy się powr6cił, Zamoy8ki zas Wolmnr, kt6rego 2000 

Szwedów pod kommendą Kllroluzyna i .lakóba Ponte de la 

Ga?'die zo~tających, broniło, oblegl~zy miasta WP trzy mie

siące szturmem dobył, zamek przez ugodę sam mu ,ię poddał, 

garnizon ws~ystEk wolno puszczony, sami tylko Karoluzynu8 

de let Gardie do Polski odesłani. 

W roku nastl'pującym po zakollczonclj zimie, Zamoyski 

pod moc swoją częścią przpz ugodę wziąwszy Anzeelm, Ermez, 

l1elmet, jin'ze niektóre zamki, Felin miasto dobrze obronn e 

oblężeniem opn,a!. Bronili ~ię z wielkiem męztwem prze? nie

jaki czas oblężeni; atoli Zamo!}8ki wszelkie trudności zwycię

żywszy, do poddania się obywatelów przymusił. a wojsko swoje 

dla niepl:lconego ~obie żołdu, do buntu ,ię już mające, częścią 

własnemi u5pokojiw>zy pieniędzmi, IVeissen .. tein wziął, a he

tmanowi poln~mu Ż<'lJkiew~ki~mu Wescnbm'g ~ię poddał. Za

moyskI: mia,ta i zamki przyzwoitą obroną opatrzywszy, kOIlI

mendę nad wojskiem Karolowi Chodkiewiczowi ~taroście zmu

dzkicmu zlecił, sam zaś powrócił do Polski, gdzie mu na sej- · 

Illie IV Krakowie mianym r. 1603 imieniem senatu Maciejowski 

biskup krakowski, imieniem rycerst.wa Felix Kryski, izby po

selskiej marszałek za odzyskanie 1l1fl~nt llalfŻyte dzięki Ilczyni!. 

Lecz ,ejm ten na kłótniach wzajemnych zeszedł nic nie Ilsta

nowiwszy, oprócz tuk szczupłego na wojnę inflancką Chodkie

wiczowi z administrucyą prowincyi poleconą. poboru, że wojsku 

i za przeszłe zaslugi wystarczyć nic móg!. W roku tym nic 

sławnego obadwn wojska nie uczyniły w Inflantach. Ałe w r. 



252 POLSKA UPADAJĄCA. 

1604 Uhodkiew'icz, któremu s ię bulllwa w. lit. po Radziwille 

dostala. wojsko Karóla krolem już szwedzkim oglo,zonegu kiedy 

Weissenstein IV obl~żeniu trzymai , poraził, i Derpt aż do owego 

czasu w mocy nieprzyjacieJ,;kiej b~dący. odebrał. 

l'rzyprowatizil wnet większe nierównie wojsk o do inflaot 

Karól, spodziewając ,i~. że nielll pewnie cnią zawojuje pru

wincyą. GrallMansfeld j(~ den z genem/oli' szwedzkich D11-

nanwnde wziął, sam zaś Karol Ryg,! Illljglówniejslc inflanckie 

miasto obiegI. Chudkiewicz który nie mial tylko 1500 jazdy, 

i 1000 piechoty, z wielką ostrożnoscią po stępując, ,zukal spo

sobności, jakhy mógł pójść oblężonym na pomoc; alc gdy llad 

Dźwinq pod Kirholmem stanąl, król szwedzki llIalością jego 

wojska wzgardziwszy, opuści I obl~żenie, i ze wszystkiemi silami 

przeciwko niemu poszedł. Stoczona krwawa bitwa , na którćj 

Chodkiewicz wsparty posil kn u'li Fryderyka książ~cia ktJrlan

dzkiego, zupełop. odniósł zwycięztwo. Padlo trupem 9000 Szwe: 

dów, 7. generałów najpierwsi ranieni albo zabici . KarM ranę 

odnióslyszy ledwie z życiem umkną!. Zwyci,ztwo to, które tal, 

szczuplelll wojskielll odniesioD(" lIIiędzy najslawniej,zemi i naj

pamiętoiej"zerni mieĆ powinno miejsce, uwolniło od oblężenia 

Rygę, i cale na niejaki czas oswobodzilo Influnty. Wszakże 

przyzwoitej odniesć korzyści nie dopuscila zwyczajna królowi 

Zygmuntowi opieszalosć, a bardziej jeszc.ze domowe Polski 

rozterki. 

Od zgollu Zygmunl.a Augusta zmieuia/y si~ dla Polski 

czasy. Pierwsze zaraz lat cztery do czasu ob.ięcia tronu przez 

Batorego, ukazały, że wyłączne ,,,tanIl szlacheckiego panowanie, 

lacuo uciążliwem dla ludu st~ć si ę moie. Przez 'urowe Bato

rego panowanie , złe ztąd wyniknąć mogące skutki powścią

gnione i uciszone zostaly: ale gdy malych zdołnosci król dłu

gie swe panowanie rozpoczął, uczuła Rzeczpospolita nieład 

wzrastający. namiętnościami ~tanu i pojedyńczych osób inte-
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reselll podniecany .Jeszcze czas niejaki odzywaly się życzenia 

ulepszeń. Lit.wa zawszp. lepszy co do porządku wzór dająca, . 

przepisała sobie trzeci statut zaruz IV początku panowania Zy

gmuuta III przez niego wladzą sP.jll1ową r. ) 588 28 stycznia 

upoważniony. Statut ten dotąd Litwę obowięzuj"cy pisany 

po rusku, wnet na język pol,ki prywatll~m ~taranielll przeło

żony został. Ru,ki i polski text zostaly jeden ]5!l8, inny 1614 

drukowane. Ruski byl istotnie obowiezujący, lecz polski wszedł 

IV użytek ~ądowy, zatem pl'zerlrukowany z coraz liczniejszemi 

Omyłkanli, przez nadużycie stal się prawem, a ru~ki IV za

pomnienie poozedl. W dalszy eza~ rożue koronne ' prawa lub 

zwyczaje w Litwie powszechnie przyznane, dopelniały pI'/lWO

dawstwa litel\'~kiego. 

Jnl1~ prowincyc p~";kie mialy także wyjątki swclje i sta

tuta . Tym >posobelll pl'owincya lIIazowiecka jP,zcze za króla 

Batoregu lu bo przyj ę la pra wa koronne .. jednakże ui(,które wy

łączenia sobie zastrzegla. T e wyszły tYlIlcza;l!wie roku 1577 

i nadal zostały iuncmi nic zast!lpionc. Cule prawodawstwo ko- . 

ronne .ie~zcze ,laby krok czynilo, w życzeniach popr""')' r. ]589. 

Wyznaczeni zo,tali na to kOllJi.-IIrze , a z pumigdzy tych Fir

lej woj ewoda krakow, ki wezwał do prac)' Juszkowski"go, ktliry 

kończył swe usilnosci na ułoż c.uin w lepszy porządek praw 

znanych i przedrukowaniu onych. Pracę s \\'oję abecadlem ulu

żoną Jalluszew, ki na spjmie roku 1592 ukazał. Od tego już 

rza,u prywatne tylko stilrania o calośl;i praw polskich mówiły. 

Pr()wincya pruska ;dur.hała zdawna prawa niplDieckiego 

lnbeckiego, tegoż .-aluego co w~zptkie mia., ta pru,;kie. Po nie

malym czasie zhlczcoia Prus z Polską, poczęlo hyc szlachcie 

nieZllośną, na równi stac z t.ego powodu z miaszczany, wzna

Wiały się przeto projekta odmiany prawa. Te pl'zed~ięwzięcia 

przywiedzione zo~tRly do skutku za Zygmunta Ul roku 1598 

gdy s:llachla pruRka prawo swoje lIliej ~ kie niemieckie pod illlie-
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niem korrektury rÓżnemi odmianami w szlacheckie zamieniwszy 

urządziwszy potwierdzenie jfgO nzyskała. 

Dawna harnlOuja w narodzie staraniem Jagidlouów utrzy

maua, coraz bardzićj się psuła. Polska pełna byla różnych 

wyznań, a król z jedno,;tajuq spokojnoscią na nie spoglądać 

nie mógl: życzył sobie aby wszyocy jego poddani byli kato

likami, do tego nakłaniać ich przez się chętny, znalazł je,zcze 

p'ldnietę do czynności tego rodzaju w zgromadzeniu księży Je
zuitów. Nawracanie prot.estantów i dyslloitów rÓl.I1Pllli dro

gami popieraue, zamieuiło ~ię nieraz w prześladowanie, przez . 

co jedna część narodu z drugą się niechęciła, a różne miejsca 

gwałtami napełllialy. 

Na końcu r. 1595 częs,: Rusi l która z tym warunkiem 

przyłączyła się do Polski, aby zaw,ze wolne miała greckich 

I>woich obrządków zachowanie, za ~taraniell1 niektórych ka

tolików do seislejszej jednosci z Rzymem przYtitąpila. J.J1iclwl 

BolLaia arcybiskup metropolita kijowski, arcybiskup polocki, 

bi,;kupi, włodzimirski, lucki, chelmski, pil\~ki, zlożyw~zy synod 

Ila nim po,tanowili złączyć się z katolihmi; a rozumiejąc, 

ŻB inni Grckowie ZIL ich przykladt' lII pójdą, Hypacego Pocieja 
włodzimirskiego i Cy?'Jllla TM'leckiego luckiego, biskupów z po

między. sipbie rio Hzymu wy,;lali. aby iiwojćm i wszystkich 

Greków imieniem, stolicy rzymskiej po,IUSZt'lbtwo swiadczyli. 

Ale gdy się temu wiple Greków ~przeciwilo, mając na r.zćle 

Konstante.ąo książęci~ ostrogsl,icgo, wojewodę kijow;.kicgo, 

który wśzelkiemi sposobami tC'mni zj"dnocl,€niu prze,zkadzał, 

dla tego samego, iż ~ię jego w tem nie dołożono; zajęla się 

tab. między nimi niczguda, iż na dwie podzieliwszy sit częsci, 

złączeni z katolikami uoiti, a w schizmie odłl\czeui disunit-i 

nazywał i ,ię. R"zróżnipnip ich w kłótnie, nit'lllało w nastl'pnych 

cza,ach ,tl'apif'llilt i kksk HZPczYP'J'politli.i zadaly. 

Stall wiejski na kaprys panów swoich wystawiony, miasta 
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po więhzej części drewniaoo i he;"hronnp wystawione na prze

IllOC, na poniżenie i ucisk od starostów i wojewudów. Żydu

stwu tyle czasów IV dobrym bycie oplywające, w pożyciu ze 

szlacht.ą 't równające się, narażone więcej na zdzierstwa. Szla

chta cieszyła się, że wszystko stanowiła i wrzaskiem lub nie

ładem sejmy napełuiała. Potrzeby Rzeczypospolitej nieopatry

Wane jakby należało, bo sejmy niesfornością i swawolą gminu 

szlacheck iego mięszane i psute, a to na podmuch przemożnych 

fakcyi, które Rzeczpospulitę szczepi/y, lub podniecane od zajść 

wzajemnych pojedyuczych osób niechęci. 

Wzrastllli IV rówllosci szlacheckiej przemożni panowie*) 

otoczeni liczną czel'pdą dworskich po swych zamkach w prze

pych wysadzając się , pyszni przywilrjami, które przy swćj 

przemożności lepiej niż uuoga szlachta nżywać mogli, utrzy

mywali mnogie pucz ty ludu zbrojnego, i z famiJi,inerui chorą

gwiami mogli pojedyuczo male wojny podl1o~ić. za granicę wy

prawy czynić. Tym s~o<obplll nieraz dumie ~wćj dogarlza,jąc 

odwiedzali Multany; .1 ich ni echęci Rzcczpospolitę rozrywaJy, 

kroI zgody wyj pdnae nie umiał, sa m Ilil'ch~cący "iI,': Zamoy

skiego, który umiał dumę magnata z braterską miłoś cią go

ozi.!, bez ublil.pllia podle~ł()sci t.rollowi grozić IUU, Zam(ly~kieg(l 

llIowię zgrzyhialy wrek chylił do grobu, i Polska mogła ocze,

kiwar smutnej burzy, ktora niebawem wybuchnęła. 

Zygmunt z nalllowy Rudolfa ces~rZlI s tarająe się w mal

żelistwu o KonstilucytI rudzoną siostrę pierwszej żuny swujej 

'*) )'1l)wiło się wyiój że dla utrzymania swćj wi p, lkości różne domy 

tWMzyly ~;ohill ordYIl.1cvc. Takich ordynacyj WiQKSZych za. Zygr..\unt.a, ] li 
Cztery powSt.1}O. ()l!lcku. w r. 1580 od .Mikol:ljn. Albrychta i S tanisława 
kSi:}żąt Rilll'!.iwi1ł!'lw znloion:L; Zanwyska w r. 1380 od J:l1ln h:\1uo)'skicgo 
ka.nd cn:a i hetmana. w. kor.; Pi.ilC:JOI!/skfl w r. I()OI od Piotr.1 \vojcwody 

r"~\V'ikiego i Zygmunta. kn!'z. wojnick iego }.{ys7."kow~kich; ()st·ropskn czyli 
Du"ie>i3k((, w r. lG18 od .Inuusza ksiąi.~ci" ostrogskiogo k>sz, krakowskiego. 

- - Zalllo)'sk i pod te cZllsy zaloi)'ł akademiI! w Zamo,<ciu. 
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Anny, która IV r. 1598 z tym się pożegnała światem, sejm do 

Warszawy naznaczył. Na nim wielka część Renatorow i po

,Iów za Zamoyskim idąc, małżeóstwo rozradzali królowi, części1\ 

z polityki, częścią, z zada II niolJej domu au~tryackiego nienawisci 

i bojaźni, częscią, że im ~ię to przeciwko uczciwości być zdawało 

w takowym pokrewiel\stwie brać małżonkę. Sejm ten rozszedl się 

nie bez szkody Rzeczypospolitej, której dolegające interesa 

o posilkacll na wojnę szw0dzką, o obronie granic przeciwko 

tatar,kim wycieczkom, o opisaniu obowiązków hołdu Juahimowi 

książęciu pl'U8kiemu, dla których umyślnie sejm zlożony był, 

IV odwlokę po, zły. Król mimo to wszystko do Krakowa co 

zjechawszy, wyprawił w po<el,twie Jlly.<zkowskiego marszałka 

koronnego i Marcina Szyszkowskiego biskupa łuckiego po ar

cyk<ieżniczk\' KOłl!'tullCyą, którą do Pol.<ki "prowadzoną złą

czył z królem przez U1ałżellskie śłuby Maciejow.\ki kardyna.ł, 

nuncyU~ 7.a papiezkiego na tpn akt godnością ozdobiony, a Ty

licki bi~kup kujaw"ki hólową koronował. Wesela nie widział 

Zamoyski, w miesiącu albowiem czerwcu mając lat 63 umarł 

równie w pokoju jak w wojnie wielki mąż. Upadła z nim wielka 

i mnjestatowi kr6łew,ki emn pudpom, i II'oll1o,;oi polskiej obrona. 

PotUJIlka jednego ,zczególnic zo,ta wił Tomasza Zamo.1Jskiego 

z Barbary Tarnowskiej kanteJanki sandomirskiej a drugiej żony 

,wojej. Opiekę nad nim, póki by nie dorósł , poruczył Jerzemu 

Zamoyskiemu biskupowi chelmil\skicllIU, Mikolajowi Zebrzydo

wskiemu wojewodzie krakow~kiemu i Ż6Iki,'w,kiemu hetmanowi 

pol. koronnemu. 

Zebrzydowski uczyniony od Zamoy,kifgo opiekunem sy

naczka jego, rozumiał, że i "prawy publicznćj przeciw królowi 

obrona po Zamoyskim na ni ego ,padła. Jakoż odtąd zamyślać 

począł o wzruszeniu rzeczypospolitej i droM torować do od

miany kró]e,twa, aż nakoniec rZI r2. do '·oko.':u i do Ivojny 

domowp.j doprowadził. W"zakże do prywatnych uraz swojicb, 
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że mu król z pa/acu, gdzie jaku ,taro~ta krakow,ki przemie

szkiwał, u~tąpic kaza/, powszechne wyrazy h\cząc, głosił: :i.~ 

król przeciw wolnej elekcji, Władyslawa syna swujego nast~

pcą po subie lIa tron wyznaczye myśli, i władzę królew,ką 

z u:izczerbkielll wclno~ci pulskiej powiększye: pokazywał tu

dzież jako obowiązki od niego przy wstępie na tron rzeczy

pu"politcj uCZyllioue i przysięgą ~twierdzolle, dotąd ,kutku nie 

miały. 1\1l proswwickim lody ~cjlDiku, s~jm do \Varszawy dła 

rÓj,uycl! rlecl.ypospolitej potrzeb au króla zlożony poprzedza

jąCYlII, podburz)'ł województwa krakonskiego szlachtę, że zll\

czywl!zy ~i\: z województwem sandolllir~kielll i z niektóremi jin

'zemi, pod StężyclJ si~ lIa raJę ua kOI'1 wsiadlszy zjechali. Do 

tego;i; związku usiiowal Zebrzydow,;k, woje\\ ództwa wielkopol

skie pociągnąe przez Naeieju Smogoleckiego, starost\' bydgQ

~kiego, :;wojcgo zi~cia; w Korczynie połączyli ~i~ Wi,'lkopo

lanie z Małopolanami, 'f, litewskiój szlachty niemało się do. 

Malopolullów fJrzypisalo, podbudzeni od Jaua ksią;i;~cia Radzi

wiłla cZeSnika w. ks, lit.: który ural.onj na Iil"()la, że nie jelllu 

ual starostwu dydYlbkie pu ~llIierci ujca, ale Chodkiewiczowi, 

z Zebrzydowskim ~i," związał. Ze ,t,życkiego tedy zjazdu szla

chta :;kargi bwoje na. pismie wyrażone, w kilkudziesiąt arty

kułach za!llkni~te, na sejm posla/a. Krół z wielkielIl umiar

kowaniem i "prawiedliwoscią na wszystkie odpowiedział, nie

których wcale się zapiclu.i4c, zbijając jiulle: nakaniec żądal, 

ażeby wspomnione art)'kuly od zgromadz0pych stanów roztrzą

~ane u)'ł)'; a z'ltelll n'l :;rjm wojewodQ i 1. nim zlączonych wzy

wał, ,,'nat także Baranowkiego biskupa plockiego, Stani,lawa 

Krrt.mi.kiego wojewodę płockiego i Jądrz.ja Przyjemslcicgo 

kaszt,danu gniel.niel\skiego do Zcbrzyduw,kiego swojem jirnie

niem wy,llll i du zgody l.'.praszal. Le·,'z gd), to nietylko nic 

nie pomogło, ale OW~UIll zuchwalszYIll czynił o wo.iewod~, i '~.illl 
17 
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mu.-ial Ilieszcz~śliwie "peJzo!\ć. Z ~ejrnu tego ZAraz Jan Ra

dziwili :l po,lallli łitew~killli udał się pod St~życę. 

Wojewoda naznac7.yw,;zy swojilll jing7.y zjazd no Lublina, 

na nilU rokosz pod Pnknywnicę obwirścił, na który w~zy"cy 

~zlachectwa kl~jllotem zaszczycający si~, pod jE>goż utrilt'l zhrojno 

~tanąd powinni byli. J akoż ~to~ownie do tego zebrała ,ir pod 

Sandomirz liczba tak znaczna, że 60,00U podpi"ało akt ro

koszu. Ztąd zaniesiollll gravamina: ahy król zatalllowal intrygi 

cudwl.ieIUCZe, aby wyznanie greckie w dawnym jego ,tanie za

chował, at..y Jezuitów, cud."ozielll~ki z;lkoll, który IV 'prawy 

Bwiteckie ~i~ wdaje, młodzie;;' psuje, luuzi uu t"lmuŁów pod

nivca, ode uworu odsuną(:, z cudzozirlllcow oczyscić i dal>zy 

j"go II'zro,t z:ttamown~; aby król natychmiast kWHCinn" woj

~ko od siebie oudali!. Gdy Zygmunt o8wiadcl.yl. że o tełJl bez 

sejmu "tanowi~ mu nie wypada, rllk"-złnie ogłlJ~ili po.-połitc 

rU' l.enie. \\'irlu jednak było chwiejących się, wil'hl praflllący~h 

utrzymać prawa ,wuje, <lIc nie wzniecać wojny JOlllowej, wi elu 

ciekawyeh: a gdy wujpwoua nic na czysto i jasllo uie wytknąl, 

zaczęli oi~ rokos1.anie rozbipg,tc. lA' Krakowie zntrz)'ll\ując ~ię 

król, ,enatorów oobil'. którYllIby osoby swojój obronę lIIógł 

poruczyć, jednał, 1. orlpowiedzill Tylickiego biskupa kujaw

skiego i StanislltWa 1I1ińslciego podkanclerzego IwronneKo do 

roko,zanow wyprawia!. Pracowal dł\l~() łaskawie l.koło przy

wiedzenia. do qouy, jużto przez posrednictlVo ,..enatorow nie

któryell , już jinnycll l.Ilako!!!itych osób; ale widząc, Żl' dare

mne wszyslkir. dotąd użyt" ~rodki. po miantij w W iślicy Z s€

natoralui sobie przy\\ ią%anYlIli radzi", szedł z woj,kiPIII prze

ciwku ro\;usZHIIOIII. Zcbrzydow~ki i Radziwill widząc w sIVojich 

pozostałych puJ Janowcem najwyższą uo wujllj I1il·ch~·ć . do 

unil.enia się ,klulIIIi byli. JUI. do bitwy p,.zy~IIU"/.i,; flliało, 

ki ... dy ,cliatorowie niel,torzy. a zwlaszc/.a Alr.1:ander Clwdkie

wicz trocki, Zbi,qnicw Oleśniclci porllaski • .!Idł/Iil CZI/)·llkuw.~k:i 
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łęczycki, wojewodowie. uprosiwszy króla, aby je,zcze czasu 

pozwolił; IV rozmnw~ z głowami roko~zanów wkrorzyli, i przy

rzeczenie od nich otr~.ymali, jii tajemnych zjazdów poprzestaną; 

a rOZ':'ldzenia kłótni do sejmu spokojnie czekać. 

Kuuly siC Mtoli uowe intrygi; Smogolecki burzył umysły. 

Sejm był uaznaczoliy na dzień 7 maja 1607, a burzyciel .. ·z mal

kOllLentami zanilHlbując same sejmiki, zl·brali si~ w Kole, gdzie 

Daznaczyw~zy zja.zd roko~zan u Jgdr:ejow/J, podl'llIkn~li ~ię 

pod War,zaw~ i pod bokieln sejmu kolo Cz.raka stanęli. Tym

Czasem senat ku Zebrzydowskiemu niechętny i po~lowip bez 

wplywu rokon.anow powybieruni, nil sejmie zasiedli. Król aby 

Vi<zclką obradom war' zawskim zo,tawil wolność, nie bywał na 

nich obeccy, obwieScił nadto, ażeby każdy, ktoby co wiedział 

DIl niego, mianowicie wzgl",uem podania ua tron pomimo woluą 

elek cją następcy, i ubliżenia narodowym wolnościom, jPżp.liby 

mógl tego dowieść, śmialo stanolll rzeczypospolitej, senator

skiemu i rycer,kielllu donió~l: takie rau tych. czy lo autllrÓW, 

<:.zy swiadolllyeh obja.wil obiecując, że będą z senatu i z ry

Cerstwa wyznaczeni s~u1.iowie, którzyby willUych dowoduie prze

konanych sądzili. Kiedy wyszedł przepisany cza~, a nikt ~ię 

do obwinienia króla., lub którego z ministrów nie znalazł; król 

niewinnosć swoją przed senatem i rycer:i twelll nspl'awiedliw~zy, 

wolność clekeji i uiektóre paktów konwentów puukta potwierdził, 

a do I'ok"szanó\v uajwakomitsi seuaturowle. wysłaui, klórzyhy 

jich na sejnl zaprat'za.li. 

Lecz Ilietylko do :t;gody ~adnej przystąpić nie chcieli, ale 

poJ Jezierną 24 czprwca królowi po ·łu"zeó~two wypowiedzieli 

i b,'zkrólewie oglosili. Wówczas, oprtic7. w,'jewody krakow

skifgo, dwóch ,zczególni ~ senatorów, Zygmunt GrlJdziński wo

jewoda. raw"ki i Piotl' Stnbrowski kasztelan parna wsk i • ze 

~/.Iachty do 12,000 jawnie pod bronią stalo, gotowych do bicia 

~ię. Przy królu byl scnat, wiplu ~zlachty, wiplu, którzy po-
17· 
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tajemnie roko~zowi ,przyjali , kwarciane wo.i~ko, które uie chętnie 

tlo bicia ~ię wy~t~powalo, na jich czele ochotniejsi do bitew 

między sobą niezgodni dowódzcy. Kiedy przeto król przedsię

bierze JIlocni<\j nastawać na roko~zanów, kwarciany lud pod 

Warką wstawi I czas rokoszanom do ustępu. Puścil ~ię U l ni

uli król IV pogoli, a pod GU%OW6m blisko Radomia w woje

wództwie ~andomir8kićm doścignąwszy, do bitwy przynaglił. 

N~tarczywosć odjc1a rokoszanom ochot~ tak, ii pierwszy po

ploch rozpro~zył jich. Do 1000 1111 placu poleglo. K lę<ka ta 

jeszcze nie uspokoiła rokoszanów, których hersztowie Zebrzy

dowski woj ewoda krakowski i Radziwill czesnik lil<>w~ ki po

zostałych po bitwie pod \Varsu"vą ściągali. W,zakże ~tllte

ewa kl'óJa łaskawość zwycięl.yla nakouiec jich upór. Zebrzy

dowski w Zamościu przystąpił do układów i uniżył si". Na 

radzie senatu w Krakowie przepro~il króla, odw!)!,,1 przed tro

nem wS2ystkie rozsiewane pl'i eciwko niemu podejrl.cnia, za które 

.go M!lIatorowie i ministrowie IV glo~ach swojich karcili; pUll owi! 

królowi i rzeczypospolitej ~enatol'~ką wiernosci pl'l.y~i~g~, i UIIHle

stją otrzymał. W Litwie Jan ltadziwilł nie wiele "i~ ociągał. 

Za jich przyklndclII poszli i jinni, którzy ua ,cjmie bli-kim 

króla przeprosili . 

Zwycięztwo, kt.ó ... ~ Zygmllnt III IV Z:lwichrzpniu domowem 

Zebrzydowskiego odniósł, przerw~ło ten opór .-talll; ,zlache

ckicgo, jakiego Zygmunt. III uowawal. IIli , ki I Ii09 roku sejm 

zatwi~rdl.al ograniczenia władzy królewskiej i prl.ywileje ,tanu 

~zlachedi~gtJ; stan szlachecki został przy ~w(ljich "I'obodach 

i IIHll.ll ości jieh nadużycia: ale jak dozwahł przewodzie z po

między siebie IIlożnylll, tak spokojnie patrzalIla p'Hlżwignieni r

~ię "tanIl dllChoWIlPgll, któr('!!o byl prut! .-z<,ściudzil ' , iąt laty 

powściągnął; prz,·,tal ,ii: obrażać l.naezl' lIi'·11I i uzialani l' 1II .Je

zuitów, którzy wielkiej IIIUCy nabywac puczęli. Wpl)'IV Uo

IYIIskieg{), 8kargi, Huboli powoduwal Zyglllulltelll IJl, a illtere>' 
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rdigii w polityce wai:niejszym czyni/. Lecz jeżeli z więks/.)'1lI 

Wz~l<;delll dla koscielnycb i duchownych rzeczy stała ,ię rzecz

pospolita, z powodu drażliwych wieku owego u~posobie"l , widka 

część lIlies7.ka,iców disulI itów i protestantów dolegliwych cier

pieIi doznawać poczęla. Senat powoli z dyssydellCow oczyszcw'

ny 7.ostał, a po różnych miejscach dys:;ydenci krzywd doznali. 

N'lO'tatek stall ,zlachecki przestał Ilarukać na króla, że ~ię 

wiązal z dOIlll'm hahsburgskilll Luho nie zawsze były uro

czyste traktaty, jednak lIlalż{',istwPIlI związany z tym domem, 

~tósowllie do iy czenia dworu rzyms!. ipgo, łatwo wchodził w umo

wy z cesarzem i królem hiszp:lI',skilll. 

Zamięszallia, któremi Polskę skłóconą dopiero widzieliśmy; 

zostawily porę kn\lowi s/.wedzkielllll do wzięcia Weissen,teinll, 

Kok~nhauw, DUllalllllndy, i do oblężenia Rygi; alić Clwdkie

wicz po I'otwiązanem "okoszanów przyllJi~rzu, do prowiricji po

wróciwszy, lIietylko wspolllllione dopipro zamki orlzy,kal, Ryg~ 

od obl~iellia u\\'olnił, al~ Parnaw"" ktora dlugo \\ rękach .-zwe

dzkich była, odebrał. Odtąd pokój lIa Ilipjaki czas pozwolony 

Inflantom, wojna prz~niesiona do Moskwy, ktom [Jod tenże 

CZas dużo była ocl fałszywych Dyrnilrów skołatana. 

Gdy po "lIIicrci Iwana Wasilewicza II po krótkiem pano

WHniu syna jPgo Fiedof<l, Burys Godunów na tronie carskim o~iadl, 

Zygmllnt III zawarł 7. ninr przymierze na lat 20. Zachowywal 

Borys dosyc wiernie pokój, ale sprzyjał k,j!IŻQciu Sudermanii, 

aż zdarzyla się Z)gllllllltowi III pora do zem"Cy, gdy znalazl 

~ię Dymitr carewic7. od tronu prJ.ez Hory~a usuDi\,ty i IV d~.ie

ciń~twie zabity. Tułający się po różnych llIoua"terach Oyrnit.r, 

nareszcie 1111. dwoyzc u ksią;,ęcia Adama Wiślliowieckie~o uka

zal dowody, że byl j,Cotnym Dymitrcm; król Zygmunt III z,la

wal się dawać temu Dymitrowi wiarę i cl.ynil D)'mitrowi do

brą narlzieję: tylllcza~rll1 Mar)'<lllna czyli Maryna córka J e

rZego Mniszki wojewody sR l1 dornil'skiE.'go, upodobała go sobie 
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i IReno otrzymala pr!.yrzeczpnie, i€ skoro carem zostanir, ją 

,obie PO,\lllbl. Pokrewne więc domy Mni~zk6w i Wiśniowie

ckich z pumocą jinnych niektórych, post.anowiły wspomnianego 

Dymitra na tronie lIlo,kiewskim osadzić. Od 700 jazdy rll

~zyl poczet zbrojny z pode Lwowa prze/. Kijów, w druul." do 

2000 ur6~ł, a za Dnieprem stall~li dOllscy Kozacy, i nielllalo 

łudu w Siewierszczyzni,<. Borys lIsiłował przekonać l{1I;inów 

I Polaków, i Dymitr ten był tiJ.lszy;zym salllozwaócelll, udo

wodniając śmierć pmwdziwego, a wyjaśniając, że ten salllo

zwaniec był zbiegłym 1. 11I0lla~teru cudowskiego w Muskwie c7.cnl

cem, pod jimieniem Hryczka Otrepiewa *). Bory" na W(!t pod 

Nowogrodem Siewier,killl pobił tego Dymitra. Lecz nic br:tklo 

Dymitrawi IIIl;'zkiego scrca, poprawił ~we illt.crc,a, opalIowId 

Putywl i Bielsk; w tÓII1 przypadła śmierć Borysa 5 kwietnia 

1605 w~tęp do Mo,kwy i objęcie trollU ułatwiła . . Nastąpily 

do Zygmunta III puselstwa i trudne u Smołeńsk układy, ślub 

z Maryną Mniszkówną. W tych atoli pięknych począ tkach 

panowania, Szujscy z carów RUl'ików pochodzący uknowali za

mach na życie DY/llitra. Jeszcze dni we~elne ciągn~ly się, gdy 

Dymitr zamordowany, a Maryna i Polacy 1606 r. 27 maja do 

więzienia poszli. Kniaź Wasil Szujski carem zustał. 

Rozkazalan wystawić cialo zabitt'go DYlllitra na widuk 

publiczny, ażeby się po"poL-two zawsl.e łatwowierne zdradą 

znowu jaką nie dala uwieść. Wszakże wkrótce powstał jinny 

jakis do pierwszego wzrostem i twarzą cale podobny ()~zust, 

i ze s/llialoscią uiewypowiedzianą za DYlllitra się prawd7.iwi'go 

udawał, lIlieniąc, że .,ię z niebezfJie(~zel\"twa życia SZCZt~Cielll 

wysliznąl. A co nierównie uziwniPj,z", w:l'iu gu za IHa\\dzi-

-) Co do tego Dyrnitra. był li [)rfiwchdwym. C1.y niu, truJnosci S~. wicl

kie. SI\ dowody do twit~ rdzollin. 1 ilJ on uwym HI')'Cl:ką Otrepiowcl1l uip. był. 
to jednak podejrzell impostury nie uUlniejsza. Kimkolwiek 011 był, obii!,WSZy 

tron wielki. godnym siQ jego nka7.al. 
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wego Dymit.l'a dwa razy już zaoitp.g() przyjęli; sama nawp! Ma

ryna swojim go mężpm być uznawa); .. Co do PolaKów, ci chcqc 

się pOlllscić zahój,twa w"pM(lbyw~teló\\' slVojich, chętni!' ~i\! do 

niego przypi"Hli: a przyzwawszy lVi~cćj z Polski żolnierza, i Ko_ 
zaków nieco do ~iebie przyciągnąw>"zy, tak "tra~zn"go nawet 

Sznj,kieJl11l wystawili II' ożywionym tym 'J)Ylllitrze przeciwnika, 

że podolac mu 'iWojemi siłami nie lUOgąC, króla sobie szwP

dzkiego na pOIllOC przyzwal. 

\" takowym pal\stwa lllOskiewskiego stalli~, dorad7.il ktos 

królowi zawojowaniem Moskwy utratę s7.wedzkiego trollu na

grodzić, a pl'zynajmńiej SIlIOlelIsk i Siewiw:ką ziemi, oderwaną 

odzyskać, i obywateluw uluysły po za kotlczonelll dopiel'o do

mowelll zamięszaniu, sąsiedzką rozerwać wojną, Nim zaś po

kój j\'loskwie wypowipdzinny, sejm wprzód w \\'.tr'zawie na 

począlku /', 1609 król złożył, na którYIII , w~zystkinl ~o z ro

koszanami trzYlllali. alllne~tya pOlr.wolona , artykul o wypowie

dzeniu królowi po,łuszeustwa należycie objasniollY: król"wćj do 

wyznaczonych dawniej siostrze jej na oprawę dochodów 2000 

czerw, złot. rocznego podarunku z żup solnych przydano, arty

kuły wojenne hetmul\skie sejllluw appl'obowano powag,,: na

konirc wojna przrciwko Mosk wie i pobór na nią uchwalony. 

\\' miesiącu sierpniu zgrollladziws",y król pod Orsę 2B,OOO 

wojska, Smulpu,k za Zygmunta I przez G lil\"ki~l!(l od Litwy 

przez Moskwę oderwany ohlegał; ale miasto to murami i gar

nizunem, którego 30,000 był(\ pod kllllllllcndą Jlliclwla Borysa 

~yna, o)lnicz 40,000 do uroni zdolnych oby\\atelów, ohrolllw, 

żywnością tudzież i jinną atlllltUnicyą potrzebnil nal~żyeie opa

trzone. oblężenie pru8zlo Hl miesięcy wytrzymało. \V ruku 

zas 1610 król PolakoIlI , którzy falaywego Dytllit.liI JlOIJiHali 

interes, opl1~cić go, a ze 8wojem się wojskiem zl'll:7.)'c r07.ka-

7.aw~zy, jal,o przeciwną Szuj"kielllu partyą dUlo o,;Jabil, t.d, 

Szu,hkirgo WhlllOCllił. który natychmiast od lego nieprzyjaciela 
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uwolniony, I'll'zedł li" ud,iecl, Smoll'ń~kowi prleciw Zygmun

IIlWi, lll"j1lc ze ,obą oprucz :-\0,000 Mosk wy, kiłka ty~ięcy Szwe

dów z generałami Pantem de la Gardie i Edwnrdem Hornl'w; 

ale wszystko to woj,ko od Źólkiewskiegu h0tmHnil w. kor. pod 

Kluzynem do szczętu zbit,~ pumiętnelll zwycięzt.wem, bo na tak 

wielkiej liczbic ośmią tysi~cy olrzymaneJll. Zniósł szy tak woj

sko nieprzyjl\ciel~kie Zólkiewsh, kil Moskwie pall,twa stolicy 

ciągną!, i miasto to ohległ, od Dymitra w !lO we sily przy"po

sobioncgo z drugiej opasane ~trony. W takowych okoliczno

ściach polożeni Moskale, p"różnić Polakuw z Dymitrem usilują' 

Zdrada ta po myśli poszła. Zólkiewslciego do miasta i wojsko 

jPgo przyjąwszy, Szujskiego z truIlU ,kładajrt, i oddają go ze 

dwoma bracią Janem i Dymitrem pod moc Żółkiews kiemu, 

a Władysława królewic7.a za panll ,obi e obłudnie obierają. 

Wt edy Żólki ew~ ki Polak,)w, któr:ly s i~ byli jeszcze przy Dy

mitrze zostal i, od niego odciągną wszy, "alllcgoż od oblężenia 

mia"ta Władysławowi jUl. pl ddanego oupędziJ, a Moskalów przy

sięgę wiprnoi;ci na Włady,<ława przyjqł, przyrz,'kłszy jim wza

jemnie , ~,e królewicz na żądze i oczekiwania jich niezadługo ,i~· 

stawi, a prawa jich i zwyczaje w calc).~ci chować będzie . Na

koniec uroczy"te do króla pod Smulel\skiem obozującego wy

prawili poselstwo, prosząc, aby jim W lildysJa wa przy:;łał, któ

j'egoby na cara swojego kurunuwali , pod tyJll jednak obowią

zkiem, ażehy wprzód greckie .ii~h obrządki przyjął. 

Nie podobało si, to Zygmuntowi *), którclllu zazdrome 

niektóre chwale Żi,łki e wiikipgo o"Jhy, obowiązek tcn ohydziwszy 

przekła dały, że dał eko pcwnif~j.< za i chwalebniej.-za rz ecz będzie 

bronią zawojować 1\I10"k wę. ażehy tym "pu, ob clll w, zystki e 

Żółkiewskiego z Mo, kalami traktaty "kasowane byly . Ale gdy 

król użye ofiarującego "i~ szczęścia i pro gtu do Mo._kw)', sił do 

bronienia się żadl1)'eh ni e miljąc ej . is <.: l.i1nit,dbał; M<lsk wa l.U-

0) ~hcocha Władysławowi >.a,droś"iia. 



if,YGMU:S-T m. 265 

llJy~ł jrgo poznaw~zy, poczęła myśleć o "posobach lIrzucenia 

się z uczynionego od ~iebie wyniesienia na tron Włady~lawa, 

do czrgo nie Ill~ło jim pochopu przydała smierć Dymitra, przed 

k(J\lcem tl'go r,lku od Tatarow, który do straży osoby "wojej 

trzymał, na polowaniu zabitego. Żólkiewski zmartwiony, że 

zdrowe jego rady, gruz niedobre onychże przez niektóre nie~ 

nawistne 080hy tlumllczl'nie, źle byly od kroła przyjmowane, 

wy.iechał do obozu pod Smoleń~kiem jeszcze będącego, pod po-

7.Orem ~prowadzelli~ Władysława do Moskwy, gdzie kilka ty

sięcy wojska, zwierzchność nad niem Alea;and1'owi Gąsiew

skiemu. daw,zy, zOl'tawil. Ałe Moskwa ni" mogąc się doczekać 

W ladysława przyjazdu, owszem dowiedziawszy się, że posłowie 

jich ze Szujskimi wraz do Polski pod strażą odesłaui byli, do 

Jawn~go ~ię buntu mieli. Dnia tedy pewnego w wielkiej zebra-

w~zy ,ię liczbie, uderzyli na zostawionych na garnizonie Po.:.' 

laków: ale ci nietylko mężny jilll odpór dali, lecz jeszcz lIlia~

~to podpaliw.,zy, niezmipl'lIą ludzi moc ogniem zgubili: z domów 

zas. których naówczas około 180,000 miasto to liczyło, ledwie 

mała cz~sć od porażu pozostała. Atoli Moskwa wkrótce po 

lÓ.i pomr.ce, Minina i Pozal'8kiego patrjotyzmem powolana 

oblrgla w zamku Polaków, nipdostatkiem dla uiewyplaconego 

jim od rzeczypospoJitćj prawil' dwuletniego żołdu ściśnionych. 

Król I\' roku 1611 14 curwca Smol~l\sk ,zturllll'lll li dzielnością 

przypuszczonym wziąwl;lY, nic poszedł oblężonym na pomoc, 

ani zażywał zwyci~ztlVa, które byłoby zupełne, gdyby uie da

wszy do odetchnienia ezaw, na przerażonych utratą najobrou

niej'zrgo miast.a i pat'l,twa twierdzy, brz odwłoki ' był natarł. 

Leez przy Wlittcj raz, acz niepożyteczmij rad7.ie, aż do po

dziwienia z"cięty, prawic dobrowulnie tnuskiew,;kie berło z rąk 

wYlluscil. Dobywszy albowiem SmoJeMka. do Poł~ki powrócił, 

Wojsko też, które pod SlIlolel\śkiem było, rozgniewane, Ż~ ~wojej 

nip odebrało płacy. rozproszylo się, oprocz niewielu, ktorzy 
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przy Jakóbie Potockim wujewouzie hraclawskim, w SmolPIlsku 

komendę od króla poruczuną ma.iącym, zo,tali. 

Żółkiewski" pod pozorem za,tawiallia ~ię Gahryela 13nt\.

r~gu zamachulIJ, do Pobki odjechal, IV IZPczy za.ś salllej wi

dzial, że rad Jegu nil' przyjmowallu, i że wydałby si~ lla ohyd,: 

Moskalom, wiary względem stawienia im Wlady,;]awa uie do

trzymawszy. Ka jego miejsce przyzwał król Chodkiewicza, nie

mniej duswiadczonego hetmana; lecz jego przybycie !lie uspo' 

koiło żołnierza w Moskwie gwaltownie ~ię zapłaty domagają

cego. Nie przestając buntownicy na zlupionym hiążąt wielko 

skarbcu, wysłali z pomiędzy siebie na sejm do króla i rzl'czy

pospolitój, że do pewnego jeszcze cza"u wytrzymywać oblę

żenie będą: jeżeli się zas ani królewieza przyjazdu, ani pie

niędzy nie doczekają, tedy ląż bronią, którą dotąd wiernie 

ojczyznie służyli, o zapłacenie sobie żoldu upomiuać si~ będą. 

Sejm tymczasem IV Warsza \Vi(; odpra \Vowuł ~i~, na którym 

slychać bylo solenne wiu;;7.owania królowi z przyczyny dolr

tego Smolel\sh. Żólkiewsl.i radości powtizechnej przymnM.yl, 

niepamiętnym IV Polsce przykładem trYUlllfalnie do Wan'zawy 

wjechawszy, prowadząc za sobą Bazylego Szuj,kiego cara ze 

dwoma rodzonemi bracią. Władyslaw naj,tarszy królewicz był 

na tym sejmie przytomny, i siedział w krześle pu l~wej ,tro

nie tronu, o co króla prosili posłuwie) chcąc aieby 1111. obra

dach publicznych bywając, zawczasu si~ do r:wczypospolitElj 

sposobił. Skrócony sądów post<,;pck, i porządek ,;ądzenia u,ta

nowiony. Urzędników ziemskich pierwszeó,twu albo preceden

cya przepisana. Miastolll dobra zielll,;kie skupowa", prócz które 

mają zdawlIa osobliwe na to przywileje, zabroniuno. Januwi 

Zygmuntowi kurfir,ztuwi brandeburg,kit'lIIu k,i~st\\'o pruskie 

po smierci Albryeltta Fryderyka an"zpachskicgo margrabi 1011-

nem prawem pozwolone, i hołdu przerisane kondycy", króre 

011 po sko{jczonym sejlllie do Warszawy przybywszy, w osobie 
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~wojej poprzysiągł, i inwestyturę uroczy·<tą na hięstwo pru

skie odebrał. Chorągwi elekt.orowi podanej trzej braci j~go 

Posłowie dotykali się, na znak pozwolonego od rzeczypos

politej ich pryncypldoll1 do nastąpienia prawa. O utrzyma

niu zaś l\Ioskiew~kiego pallstwa tak ozięble na tym sejmie ra

dzono, że ledwie bardzo szczupł)' uchwalono podatek, z któ

rego nic zgoła IV Moskwip zo~tawionemu nie dostało ~ię 

WJj.<ku. 

To więc nie mogąc się niczego z Polski doczekać w licz

bie 7,000 z miasta wyszło, związek . lIli~dzy sobą pod marszał

kiem Józefem Cielińskim uczyniło, a na początku r. 1612 do 

Polski wszedł,z)', z królewskich i duchownych dóbr gwałtem 

należący f<ię ~obie żold wybierało. Za tym przykładem pułk 

"apieżYl\ski, od wodza. swojego Jana Sq.piehy tak nazwany, 

posz .. dł za marszałka sobie Jana Zalińskiego obraw~zy . Po

Hrzrgl dopiero błąd swój król Zygmunt: a chcąc go, jeżeliby 

jes'Icze można poprawić, do Smoleńska z synem Wladysławem 

pojechał, maj'łr. ztamtąd do Mo.ok wy cią~nąć: ale gdy żołnierz 

żadnym sposobem ułagodzonYllJ być uie mógł, i za królem iść 

nie chciał, a pozostali także w Mo"kwie Polacy glodu wyt.rzy

ma~ uie mogąc, poddali się; powrócił do Polski i o utrzyma

niu Moskwy myśl nawet wszelką złożył. I tak w nic poszly 

wojenne koszta, trzechletnia prawie żołnierza praca, otrzymane 

na nieprzyjacielu zwycięztwa. Moskwa zaś pozbywszy si() Po

laków, Michała Fedorowicza syna metropolity rostowskiego, 

po kądziełi 7. dnwn,ych książąt wielkich krwi idącego, carem 

ol·ra-'a. Z jCj(o rozkazu M!1ryn~ fałszywego Dymitra wdowa 

zabita, a syn jej maleóki uduszony. 

Pod tenże czas t/lhć ze ,trony Multan nie ~zczęściło się 

P"lakolll. Panowal t/lm Kon~tantyn Mohila syn Jeremia~za, 

który gdy zwyklej Achmetowi sułŁanowi tureckiemu dać zbra

nial się daniny, sułtulI Steft'wlI T()7nszę hospodarem uczynił 
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IlIultal\~killl. Ten w~zedbzy natychmiast z wielkiem Tatarów, 

do Kuntymira .Murzy prowadzonych, wojskiem, Konstantyna, 

wypędził. Stefan Potocki zięć Mohily zebraw~zy kilka tysięcy 

wojska, swoją powagą przywrócić go na panstwo usilował, 

ale niepomyślnie : bo przed bitwy nawet stoczeniem wolność 

stracił, i do Konstantynopola w niewolą zabrany był. Nie byla 

szczęsliwsza Sallluela Korcckiegu i Michala Wisniowieckiego 

książąt, krewnych także Kon,;tantyna, w r. 1616 wyprawa, 

potraciwszy albowiem wojska, sami nakonicc zginęli. Tatarzy 

zas, gdy się im druga do Polski przez lIlultalbką ziemię otwo

rzyła, wkrótce Podole osiedli, i prowincyą tę bez wszelkiego 

rabowali odporu. W r. 16J:\ złożony był 8f>jm w War"r.awie 

ua którym o uspokojeniu wojska, którego swawola wszystek 

prawie zniszczyła i zgubiła kraj, wszelkiClIli sposobami my

ślano; uchwalono nadzwyczajne podatki, które gdy jt'szcze 

wystarczyć nie mogły, znowu przed kOl\cem tegol roku drugi 

złoiony sejm inszy ustanowił pobór. Do tego panowie i du

chowui podług możności ku ojczyznie przykładali si~, a Litwa 

do owyC'h czasów do płacenia kwart.y nie obowi1jzana, cięi:lil' 

ten dobrowolnie na dwa lata przyjęla. Zebraną tedy dziel'ięciu 

rnilionąw złotych SUlllą winuy żułd wypłacony. W tymże roku 

1613 t.rybunał skarbowy w Polsce i Litwie postanowiony, ażeby 

pozostałe z roku 1609 od poborców i inszych, którzy skar

bowi winni byli, podatki wybrał. aniechcących oddac, albo 

stawić się ,;ądowi, karał. Trybunał ten z razu nie byl na za

wsze wprowadzony, ale tylko kiedy byla ijpgo dła iJodatków 

pozostałych potn:eba. Sejm WilI o:as i deputatów, t.ak z se

nat.u jako i rycerstwu wyznacza. Przybyło temu trybllllałowi 

PO·.I agi, kiedy mu woj,kowe niektóre intere,a przykRzanu ;;ą

dzić. Pózniejszych cza,ów odprnwował ~ię kaidego roka 6 ty

godni. polski w Radomiu ptld prezydentem biskupem, i 111111'

szałkiem ze seoatorskiego, lub rycerskiego stanu obranYIll, by-
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It>by kolPj między Małą i Wirlką Pol~ką zachowana była; 

IV Litwie za~ w Wilnie po 7.ak01\czonym t.rybunale glównym 

pod obranym wła~nyll1 skarbowym man-załkiel1l. Poteru lIa 

cztery komi,ye, dwie ~karbowe i dwie wojskowe zamil'lIiony. 

Gustaw Adolf, który :Ia tron nwedzki po ojcn swoim 

Karolu n<lstąpił, mając z Moskwą wojnę, przymierze na lat 

dwa IV roku 1614 tawarl z Polską: przez który czas za po

srednictwclIl Fl·l1.lIcyi, W. Brytanii i gprz)'mierzunych stanów 

hollenderskich, traktaty o pokoju wiecznym być lIIialy. Do 

Porty Ottom,ul-kić.i Samuel Targowski w poselstwie wy,;Jany, 

~żehy się o krzywdy Rz,>czypospolitej przez Tomszę i Tatarów 

pl'czynione żalił, nic pomysln!>go nie odniósł. Z Moskwą także 

w r. 1614 za pośrednictwem cesarskiego po,la były o pokoju 

Irąktaty. "Ip. te nie doszly, gdy Moskwa żadnego Vi'ładysl:\wowi 

do tronu prawa. nii! przyznając, pt,zywrócenia Sruołellska, i in

szych miejsc podczas wojny wzi..,t)'ch, szkód tudzież wszy"t

kich domngltla si~ nagrodl.€llia. A gdy na ·to Pola"y zezwolić 

i.adną miarą nie chcieli; M0,kwa wojnę wznawiając, Smolellsk 

oblt'g/a. W,zakie lIlia;;to to, acz gal'llizoll lIipzbyt wielki ma
jące, głodem do tego sci:lIione, liR przód Chodkiewicza, het

mana w. lit. dzielnoscją, pOlem Alexandra Sapiehy i Alexan

dra Gąsiewskiego lIlęztwem ubronione było. W Polsce gdy 

sejm w roku 161:~ I.łożony na ~poracb wzaj emnych ,pękał, 

in,",zy IV roku 1616 był z/ożony, Ila którym wojna przeciwko 

MUbkwie uchwalona, nad woj,kiem za~ kom enda, nie ubliżając 

wladzy IlPtmana Chodkiewicza, Władysławowi królewiczowi 

oddana był;]" a Ż6tlciewskimn1t . obrolla granic przeciwko Ta
larom i Turkom, i Kozaków uspokojenie poruczone. W na

stt;' PUjąC)'1ll 1617 roku ruszył królewicz du Mo;;kwy z woj;;kiem 

i z razu dosyć po myśli ;;zła wyprawa, kiC'dy Drohobui, Wia
Zllla i Borvsów pod moc dostały się, ale dalszym pOlllyślno

~ciom II'OjA~' lIa przeszkodzie była niekarnuść wojska. W roku 
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zas .16Hl Mo,kwa, "tolica lllo~kiewska oblężona; co skłoniło 

do pok,.ju w Dywilinie 1()19, 15 ,tyeznill na lut 14 i lIIie,i~c)' 

6 zaw"rtcgo, przfz który ,ipwiPl",ka, cz~rni['chow"ka i 'IIlO

lt' l\~ka ziellJia przy Po!.,(·!) zo.;tawionp były, a więźniowie 1. (Jbu 

stron bez okupu wróceni. 

Je~zczc nie stanął pokój z Mo.,kll ą, ki~dy Turcy rozgni"· 

wani o czę~te Kozaków wyci~czki, które oni nż pud 'UIII Kon

,tantynopoł czynili, Skindera ba,;zę z 1II0CnćlII . wojskiem nil 

granice pol,kie wy~łali. Z tern Zólkiew~ki choć do,-yć majllcy 

żołnierza, i niewypuwiedzianą uieia "i~ ochutil zapalour'go, po· 

tyczki Lllu zu)'tfliej jakiejś ostrollltlSci lIie zwiódł,z)', uez ,uu

łożellia ,-ię króla i "tallow, swują powagą lak ., it pogodził, iw 

Multa"y do Porty nałeżeć btuą, "rzeczpospollt.a żlldn egu .,obi .. 

już do lIich prawa przywla-zcl.ać "ie. ma. Zgubiła tak pul~kn 

scianę przegradl.a.i'lcą ją od tUI'cckićj put~gi, ,~ UOIU Mllhilów 

wiernych P"bce holduWlliki'lW, i chr7.e~cialbkid religii k,iążi,t. 

wypadł 7. par\,t.wa, ktom odt.ąd łH'dłi'galv Turkom. \-\')" 1'>1 -

wiał ,i~ wprawuzie Żólkie'wslci ilk,,JicZIIościallli eZiI"U, ktort' 

gil koniecznie do zawarcia takowej ugndy prz)'lIIu"iły: utoli lIi.,

mają chwale swojej, prz~z wil'lkie inne dzi e ła nabytej , zadał 

plamę, zwłaszcza gdy i Choci:nia TurkuIII ód < tąpil. 

Pod II·i. lVła.~n ie cz'''y kr"ll u .,dzyska niu Szwec)'i lII)'s lał, 

do CiWgo IllII POWOdl'lll uył Gu-t.a ",a Adolfi' wiek ni ,~ dujr7.ały. 

Gd y z.,'; ;; t.il ny !"Z"czypo'jJolitćj nH .'rjillie \\' luku loHi. ja

kośltly wiJzidi, czynily królowi nadziej\:, po,iłków, a Michał 

hrabia d' Althan pOIj,'jnwwał się bez najplIliejsz ego króla kO.'l.tu 

30,000, Iuu. jak inni pis,.ą. HO.OOO \I'ilj,ka \I' Ni"lllcuch ZR

ciągnąć, i onr'ż 7. Pru.' d" Szw,'cyi llil po/,arcie .-prawy kró

łew"kiój jlrzeprawić; krlll IJbil"tnicw!:i '''liii, a bill"dziej SII\'I'

dów przy sobie lJl:dll"yclr rad'tllli UWii'dzion)', r,,~siilni'llIi w t;z\\'''

cyi pismami, IV których swuje dll trollu ut.rzylll)'\\ał prawo, 

obywatdów przeciwko Gu"t.i\wowi d, .• hlllltllwflliia ,i\, podbudzał. 
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• Jakoż byłaby ,d{' jaka na .tronę Zygmunta stała odmiana. 

gdyby hyło w pogotowiu woj,ko, z kton\mhy nJt\gł króJ, jako 

ohiecywał, sam przyhyć na w'parcip chwiejących si~ je.<zcze 

Ilii~dzy lIadzieją i bojaźnią Ullly"łów: ale gdy ,i.., wozystko bez 

uwngi, bez . ostrożności, a n"dew;;zystko płeDllie i (WZ funda

mentu dzia/o; G lista IV po,trzrg/szy ,ię uprzedził króla 'Zyg

mUlIta, i do Infl,olllt wkroczyw,zy, prowillcyą tę całą z: pomocą 

lVolmara Farcnsbacha, który . lllu .ią zdradliwie wydal. opa

nowal; ale WIIPt y.a Farell,bacba, który zdradzie ,wojej za cel 

Gu-tawa podobno schwytanie byl za/ożył, do króla Zygmunta 

pO\Holem. ln/hnty tóż p"j,;ce ;;ję wróci/y. Mi~dzy król mi zaś 

przediużono do lat dwóch ~rzyllJierze, z obowiązkiem, aby 

struna chcąc" wyro ,,'iedzipć IJt'kÓ.i, drugą trzem!! Illie,iącami 

"przód rrzp-trzrgla. 

\Vla/mie pod te ela-y (od r. 1618) rozpulila. się była 

wielka w Nielllcz,'ch \\ ojn:!, trl.)'t1zie.<t"letnią zwana, między 

ce~arzern i katolikami z jedllÓ.i strony, a protestalItaIlI' Ili,'mir

ckillli, c7,Pskil\li i w~gifl',kitl\i z drugiej drally prowadzona. 

I':rol Zyglnllllt III pragl\41 bardzo do It\j wojny llale~eć, już 

tn z powodu ,woi4'f~o z dOIlH'1ll ci"ar"killl ~okrewi('ństwa, przy

.iaźni i W'PÓllH' 'o katolickiego pallującyrh wyznania, już ((iż 

Z powodu tego, P.e mial llatlzi,'.ię pozy,kania od cesarza ,ku

tł'czne.j przł'ciw I'rotp,<t:Jntom ,z\udzkill\ Pi"ll''''y, skoroby ce

""'Z nienlit'pkich, cze81, ieh i w~gi('r,ki('h zwo.iuwa!. Dal przeto. 

Zygmunt III ce,arzuwi Fprdyl\ol\dlJwi II pusilki z 8000 Ko
zaków Lisowczyków tak od rotlllistrza n\'ego Lisowskiego na

zwat\ych który Ila moskii"W,kiej wojnie z lekką jazdą wiele 

dukazywal. Ci LiH)WCZ~ kOli i" u '''Iilej nlachly pobkiej zlo

ielli. !,od rÓŻ1l) mi d"'i'ódzcal1li ,hi,>Jlli,' ,i~ \I' \\' ęgl'zech, na 

Sllą,ku i \\ C/.~chach popi,ywltli, i niet11a'" zwydęztwa ee· 

sHI",kielllll \\'uj,ku odnosić IIlatwili. 

Betlem Clab()j' k,iąi..., ,iedllliog .. ndzki, klary z zamip,-zek 
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korzystając, o tronie węgicr~killl zamy!dal, ro7,~nie\\'any, że 

paliilki polskie bardzo ce""rzowi pomocne, nn. prze, zkodzie jegu 

byly zamy"lolll, Turków i Taturi,\\' przeciwku P"I,cr nien

stannie poduszczał. G{/,~par G1'acyan, którego O-tIlHII ce

sarz turecki Illultań,kim na mil+ce To,"szy hospodal'f'lIl UCZY

nil, odwdzięczając lllu5pmwion" dobrze dll Macieja ce>;:UZ!1 

niemieckiego pusel"two, UI~UąC przychylniejszym Polsce, prze

~trz('gal ją o tajemnych Porty zfllllnehach, o~lI'i~dczal się tu

dzież, że pragnie, bykuy ,i~· jaka przy tra fila pogoda, podda~ 

si\, Polakom, Ce~arz turecki te Gracyana z ['ol,ką pUI'OZlI

mienia POW8\Wzy, wyslal uo Multan Skindera ba,zę z woj

skiem na schwytanie jego, Tcn nielH'zl'ieczellstwo przed ocz)'ma 

widząc, prosbami i obictllicllllJi swojcllli przywiódł ŻółlciewslcicfJo, 

kanclerz" i hetmalla korollncf!0' że na od,iecz jemu przeciwko 

Turkoni i Tatarom, których /lit 100,000 liczono, z 8000 ,11'0-

jego wojska do Multan w,zedl. Złączyi ,ię z Ililll C:i-racy/lll, 

ale lliech~tl1ie ula ni,'uowicrzlll1ia, i zamia,,( wojska znacznego 

które obiecywał, 800 szcugólllit· jazuy z "olHI przYfJl'owadzil. 

Żóllcicruki nie wipdząc ila by la lIipprzyjaci('11 liczba, bitwQ ,(0-

czyw,zy, pomżuny zostal. PL> bitwi~ wuj,_kll dn obozu Wl'l"

ci wszy, prawie do ullntu IJl'zywicdziollc uylu, zlapaną nip wie

dzi"ć zkąd wieścią, iż hetlllalli uie mając iadnej ucaknia woj

ska nadziei OpllŚr.iĆ go, i do jlul>ki p"taj'.'lIlnie ujś,; lllyśleli, 

I InuD Żólki'lw,ki Z !\.olliecl.".J,killl hdlllUlll'ln pulnym plonn,! 

tę wybić u,iltJwali bojazó; wszakżp 1'1.\,8'; w(lj~ka za powodelll 

ni"ktlll'ych albo Jllllłrgo ~l'rCil, albo l('kkollly~lllych u~óu, °1,11-

ściw~zy UbÓl ku I'l.cccPl'nt llC'iekla, lee? ich I.~lll wiele albo 

potonęlo, albo od goniących po~i[Jl'lo 'l'aIHlów, mii'dz)' in"z)'IlIi 

sam Gt'acyan wojllY tej Ilieszczęslill'ćj ~rzycz)'lIa, ;"ol"kOilleC 

wojsku polskie glode :!! i dlOroballli pr/,yciimiulle. li nao.loll"7.Y· 

si ko pruz Zl'p'lltą karnost: , i llcieed'I' niektórych dui,ll ZII'lIiej

szone, IId't~pOlVa(: ku grallicolII (Jubkim l.aczęlo, Po osmiu 
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uniach podróży, którą mitdz)' Ilieu:'tallncmi Tatarów n~tarczy

wo~ciami chwalebnie wytfzymywanellli, odprawowali • przy~zli 

o milę już tylko od Dniestru i pod Cecorą 1620 7 paidzier

nika klęsk~ poniesli tllk ciężk!l, że w~zy,tko wojsko polskie 

albo na placu padlo, aluo IV niewolą zabrtine zostalo. Salll 

Żółkiewski kanclerz i hetman kol'. pokazawszy IV tej potrzehie 

Ostatni wielkiegn hetmana dowód, bijąc ,i.; aż do o,tatnipgo 

życia tchu, chwalebuie choć nieszczę.sliwie poległ. iŁ Staui,law 

Koniecpolski hplwan połny z wielą znakomitych IV niewolą 

U(, Stamhulu ~.aproIVadzony. 

Poraziwszy na glow\, Polaków Tatarz)', Rus i Podole bez 

w,zelkiego rabowal' uporu, a c€,<arz turecki ze zwycięztwll. 

tego dumny. pokój wypowirdziaJ Polsce, która ,ie na srj lllie 

IV \Varszawie złożonym, o 'pu:;t>bic dania tak pot~żDell1U nie

przyjaciplowi odporu naradzala. Uchwaliły stany. ażeby 35,000 

wo.iska zaciflgnąl<, i do nich K ozak6w :\0,000 przyłączyć. Gdy 

~a !; król l. oddaniem bulawy wielkiej koronnej, po śmierci Żót

lciewskiego osierociałej, dla ulliknienia Ilipnaw!~c i i zazdrości 

ociąga.: sii' mial wolą; hetm;:nem na te wyprawę wyznaczono 

Chodkiewiczrt i St~ni"IRwa Lubomirskiego podczaszcQ.o ko

ronnego mn przydano: królewicz też Wladys1aw na tcj mial 

oyc: przytomny wyprawie, hctlllaJI.<\;ićj byuajllloiej ni ,~ ubliżając 

puwadze. Duchowni na synodzie w Piotrkowie od Prymasa 

Wawrzyllca Gembickiego zwołanym, pienię;'.nc na tl' wojnę 

pusilki 150,000 z/ t. dobrowulnie złożyli. Przed koócem sejmu, 

Michał Pielem'ski dla pomięszanego rozumu u krewnych w ku

rateli będą~, wchodzącego do kościoła św. Jana w Warszawie 

króla czekanem dwa razy uderzyl, nie bardzo atoli szkodliwie 

dla uchybionego rawo Nazajutrz zaraz osądzony zloczYI\ca, 

przyzwoitą wy,tępkowi swojemu otrzymał karę. W tem po

słowie polscy do dwodlw cudzoziemskich wysIani, aby Polsce 

na wojnę przeciwko imienia chrzesciat\skiego nieprzyjacielowi 

18 
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posiłki jakie wyjednali, powrócili, nic oprócz płonnej od nie

których k, iąiąt nadziei, [lip orlnioR/s7.Y. 

Kiedy więc Polsk!\ swoim byla zo~t.awiona l'iłOlll, Chod

kiewicz 1621 Lubomirskiego z częścią woj,ka przesIawszy, salll 

niezadłogo z nim się 7./ączyl, mając z sobą Potockich, Czar

toryskich, Ostrogskich, Radziwillów, Sieniawskich, Sapiehów, 

Sobieskich i iuuych zacnych obywatelów pułki. Przeprawiwszy 

i;ję ze wszystkicmi siłami przez Dniestr, obóż pod Chocim elli 

założyłi, do którego wnet. królewicz Władysław zresztą woj"ka 

przybył. Kozacy też chcącym sobie zabrouić przejścia Tur

kom, mężny odpór dawszy, do Polaków się przyłączyli. Gdy 

zaś i nieprzyjaciels\.:ie zbli~ylo się wojsko, którego 312,000 bylo 

pod Osmanem cesarzem, oprócz 80,000 Tatarów z hanem swoim 

Chodkiewicz należycie swoich do bitwy uszykowawszy, nietylko 

natarczywość Tatarów mQimie wytrZYJUal, ale do odstąpi e nia 

z wielką ichie samych s tratą przymusi/. Nigdy się potem 

wszystkiemi silami na placu nie potykano, alp, tylko do obozu 

polskiego po kilkakroć sztnrlllowo.li Turcy, w,zakże Z:lwsze 

Z własną odparci klęski!. Przeciwnie Kozacy dwie do obozu 

tureckiego w nocy uczyniws7.y wycieczki, ludu wiele wyci~li 

i ze zdobyczą do swoicb powrócili. Lubo 7.aS niedostatkiem 

wojennego rynsztunku nader ściśnieui byli Polacy. i o;;labirni 

nie mało chorobami, na które sarn Chodkiewl'cz hetman, mię

dzy najslawniejszymi owego wieku wojownikami mieścić się mo' 

gący, 24 wl'zeSnia umarł; atoli z Lubomirskim, do którego się 

po Chodkiewiczu naj wyższa IV wojsku wladza przeni ~sła, tak 

s ię mocno zawsze opierali niewiernym, że ci na lIokój uczciwy 

z Polską zezwolili. Pokoju tego, na którego 1l1oi:enie wysłano 

z Polaków Stanisława Żorawiń.lkiegn kasztelu na bel7.kiego 

i Jakóba Sobieslcie[Jo ojca króla Jana III, tl' były przedniej

sze obowiązki: aby traktat dawniej 7. Żółkiewskim zawarty uyl 
potwierdzony, Tatarzy i Kozacy wzajemnie od czynienia wy-
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cieczek i najazd6w w~tl'zymani, po~<'ł pol~ki zaw~7.P. ~ię u Porty 

7.Oajdował, nakoni ec aby hMporlarem IIInltAII .• llim zawsze odtąd 

bywał chrzesciunin, i Polakom przychylny, Po zaszlćm 1521, 

7 październilla podpisan iu z obudwu stron rzeczonych paktow, 

O~'1nan do Carogrodn z wo.i~ki enr powrociwszy, którego 60,000 

pod Chocimelll, więcej nierównie IV pO\\'rocip zginęło, od J an

r.znrów nie mogących pychy jego i okwcieństwa znieśl~ , zahity 

niczadługo zo,tal. Polac)' tóż w daleko IIlni ~j;;zej liczbic, gdyż 

ich wiele nie orężem, alp zaraz'l pogin~ło do Pol~ki wracając, 

króln na pospolitą w'!)pl'ln!Ję ze ,zlaclttą gotUjlIcego .<ię WP Lwo

wie zastali. Ten był woj ny ti~.i choćilllski(ij koniec, na której 

~zc7.eqiwie zakollczunej wil' knil"ą pamiątkI,' Grzegorz XV pa.

pifż dzielI lOgo października Polakom du obchodzenia wyzna

czy!, u nast.ępca jego Urban VIII pacier7,e kapłali~kie i mszę 

na ten dziell na prośbę ViTlady.,łuwa, królplll już będącego, Pol
<CI' duzwolił. 

.J ('~7.cze wrzała z Turkiem pod Ch()cilllPm wojna. kiedy 

GII.<til\\' Arlolf nie prze,trz"glszy "'przód podług umowy [) wzno

wieniu wojny Polaków, do IlIflant z woj"kiem 24,000 wkroczył, 

H,ygy po ,zdci"niedzielnóm obl~żenio, Dunumundę i jin'ze nie

kt<"re z~llIki wziąl, a przeszedl,:zy Dzwinę, Mitawę najgłówniej

sze 1\ urlandyi miastu do poddania ,ię przymusił; ale mocą za

wartego r. 1621 na dwa jeszcze lata traktatu, wszystek kraj 

z tej , troll)' Dźwiny od Szwedów zawojowany odzyskala Pol

oka . Król zaś ZygmulIt ul'pokoiwl'zy polskiego żołnierza, który 

si ę jll~ do związku miał o niewypłaeon)' ~uhie żołd, chcąc ~ię 

w pracach swojicb i ustawiczl1(;m o sprAwach publicznych m)'

~Ieniu rozerwać, do Prll~ polskicfi z królowll małżonką króle

wiczem Wlady,;lawem i królewną Anną wyjechał. Lubo zaś 

Podróż tę lIie jinszą mysłą t.ylko dla rozrywki podjął; atołi pa

dło kr610wi szwedzkiemu podejrzenie, że Zygmunt wojnę do 

Szwecji morzem przenieść, i flotę z pod Gdańska wyprawić 
1S" 
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myAIi. ~eby sir wi/;'c pewnie,j li wsz)'stkielll lliógl \\ywiedzirć, 

"lm pod Gdańsk pl'zypłynlll; al~ znalazl,zy pokój, wziąw~zy 

tudzież o wiernem uochowaniu przymierza upewnienie. powró

cil do Szwecji: krół tE!Ż Zygmunt przel!. Pomorze i Wielkopol

skę rio Warszawy pospieszy I na ,ejm który się I'. 1624 I'ie 

bez hałasu i narzek ania odpruwowal. 

Stany utyskiwllły lIa króla, .iii: "ynl)wi swojemu Janowi 

Albrychtowi, 9 tylko lat mającemu, (lal hiskupstwo warmiń

<kic, co było przeciwk" narodowym u,tawom. które krewnym 

królew"kirn, chyba że już I'h~czypospOrIU!j przysięgli. miejsca 

w "enacif~ nie pozwalają; dalekoż bardziej dla ni ' dojrzałego 

wieku do sprawowania godno~ci ,enator"kićj nirzdolnym. BY/f) 

i o to wiele narzeka.;ia. że królowa iY1U1cckie hrabstwo Da 

shlą.kiej i \\'~giersk iej granicy. za 600,000 zlot.ych od ]J{ikolajfl 

]{o?nM'(ywskiego kupi/a, co także wyraznie spl'zeciwiało ~i~, 

praw\! , zakazującemu królom dóbr nieruchomych w Polsce sku

powilnia. Dopieroż o sfabzowaną monetę, owę wojnie najo

kropniej,~ćj równającą ~ię plagę, wszy,-tkich ogólnie i każdego 

w ~zcz~gólności obywlltela dotykającą. "Iychać było dosyć uty

skiwania, Ohrażalo i to, że król bez wiadomości stanów po

syłać llI\ POIlW', r.esarzowi Kozaków nie przestawał. Nakonier 

wakall:;e. jako w,zystkieh pospolicie sejmowyr,h zamieszalI są 

iródł em, tak i ten, (> którym tu mówimy, sejm nie ma/o za

mąci/y. Za 'ynn ,wojego przyobi e cał król Zygmunt stanom, 

jiż lat. pnyzwoitych doszedłszy, przy~ięgę wierności rzeczypo

spolitej wyknna(: nil' omie,zka, Sprzeczka o Żywiec do jin

szego s('jmu odlo7.ona. O nie posyłaniu !10silków cesarzowi in

teres przewlókł się aż do końca 8ejmu: i gdy ostatniego dnia 

srssya na wzajenlllych () to jedno ucipl'aniach si{' noc zupełn,\ 

t.rwała, nakouiec. uchwalono, i:i, w;;zpc)' w woj~kach cudzo.

zirm;;kich ;;Iuiący, jeż e liby ,it Ila wyznac7.ony cza~ dll Pol,ki 

nip powr6cili, ou czci odsądzeni być lIlieii. Ze Szwecją przy-
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mierze do roku .ie~zcze pr7.edlużol1c, 7. dokładem : aby ~trona 

wojnę wszczynać chcąca. drugą dwiplIHl piHwej mi~siącall1i 

pru,trzegla. Wszakże Zygmunt do wojny przpriwko Szwe

(lji, a przynajmniej do uchwlLlenia pi eDi~żnych po~iłkó\V w~zel

kiemi sposobami chciał namówi(: stany. Po ZlLkOl1C7.0nym ,ej

Illie królewicz Władyslaw pod jimipniem Albrychta Radziwiłła 

na z\\"iedzenie clldzych kr;ljów wyjecha.ł, z wielką wszędziepr7.yj 

mowllny uczciwością, a w Rzymie czapką i mi eczem poswi rcn

nym nd Ojca św. udarowany. f(oniecp o lsk i niedawno. z ni e

woli wyswohodzony, Tatanlw, kt.órzy IV roku prze<złym Hu!: 

całą aż pod Lwów bez odpol"II ra.bowali: w roku tVIll do si p

!,ip z plon cm obfitym powracających doścignąw.-?y poraził i łup 

odzyskał. 

Na początku roku 162[1 7.lo.żono sejm IV Warszawi~, ale 

ten bardzo był nirliczny dla 'zerz1jcćj ~i, mo.rowćj zarazy. 

Celem sl'jmowych obrad byla wojnA przeciwko Szwedom, któ

rzy przez cza~ przymiern doskonale się przl'gotowaws7.)'. alb(, 

wieczn~go pokoju chcieli, albo nie mieli już na żadne przystać 

przymierzp. LubI! wś !'zlach rcki ,tan. lV~tr~t do wojny mll

.i<lc, na żadne nie chciał ze7.wolil~ uporczywie podatki; atoli 

Zyglllunt., aby odstąpi I "V oj ej do tronu szwedzkiego pretp.nsji, 

. ktora mu .iuż na nic przydać ,iQ nie IlI(lgła, a pr7.cciwnip wirle 

szkndzić rzeczypospolitej, i.aduym ;:.posobellJ przywit'dziony byl: 

nie m6gł, i tak znowu Polskę IV wojnę lJieszczę~liw'l wplątAI. 

Gustaw Arlolf poznawszy z wspomnionego niedawno sejnlu, jAko. 

(hlekie były od wojny ,tani)\\' polskich umysły, i jako lIa żaden 

nie dwiano zezwolić podatek, spodziewając się, że w tako· 

Wych okolicznościach wojnę wznieciwszy, snadniej do pożytl'

CZIWgo sohie pokoju pud jakipllli zechce obowiązkami Zygmutl\ 

Pllciągnie , po wy"złYlll przymierza czasie dfl Inflant. wkroczył, 

kt.6rej prowincji ostnt .. k, oprócz .ieonl'go Dyncburga, sobie przy

wła~ze7.ył, n I\' Litwie i Knrl~ndyi wiele' mi,!>,r podhił. kiedy 
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Krzysztof Rodziwitl hetman poloy lit. urażony. że go wi p lką 

po Chodkiewiczu ominęła bnława., przyłożyć się szczerze do 

dania nierrzyjaciełowi odporn ni~ chciał, a Lew Sapieha he

tman w. łitew .• do sprawowania tego urzędu dla. wieku pode

szłego niezdołllY, zdał komlllcndę synowi ,wojemu .Tallowi mar

szałkowi w. łit., który ż"dnego \I" rzemiośle wlljennem nie ma

jący doA " iadcz8nia, ze :-Iooa woj"ka od Gustawa hył zniesiony. 

Sejm war~zaw .,ki w r. Hi26 począł ~ię od ~karg na króła 

że starostwa golubsl,ie i brodllickie po !;mierci krołewnej szwp

dzkie.i Auny sio,try swojej, dal kr6łowej mal;i;'lllc",. bez d,)lo

żenia się stanów; wszaki.e skargi t.e na jinszy czas odłożono, 

gdy wojna Szwt'dzka pr~dkiej putrzebowała pomocy, na który 

pobór uchwal()n(), i zaciąga": co żywo lI'.uj"ko, któreby do In

flant zmierzało kUWIIO. Władysławuwi za~ królewiczowi te

gui sejmu ustawa do wy7.0~czotlych dawniej dochodów z po

wiatów nipktórych :Vlo,kwic odebranych, i ze dwóch w Pru· 

siech trnut Ol,zek i Meselantz, st.any 50,000 zlt. roczne!,!o do

chodu przydały. PotrzebIl. zaś bylo na to sejmu ustaw)', gdyr. 

prawa mują. że król nie może dost.oj(·{lstw, ani dóur ruzda

wac. tyłko w rówllo!wi szlaclll'ckiej zo-tającym, a Wlady.<law 

lIrodzl'lliem ,wojem ,tan szlacJH'cki przewyŻsza. 1. 

S~wedzki krół Ałexandm Gąsiow,l;iego w Litwie p"ra

ziwszy, wojne do Prus przl'niósl, z przyczyny, że kraj leli ukro

pnych wojny skutków przez długi eza- ni(~ doznawając, w ży

wnosć ohficiej by! opatrzuny, 11 wojska 00 obrony swoje,i do

stateclIlego nie miał: llakOlliec jego. zamysłom od Francji n:'

prężo llym o podniesit'IJiu przeciwko cPsarzowi Zlt prote,tantalllj 

niemieckimi wojny, poło~eni~JlI ,wojem wielce sprzyjał. Wpadlszy 

tedy niq'podziHuie do prowincji tej ze 26.000 wojska ełektora 

bralldenuurgskiegu Jerzego Wilhelma do zachowania obojętno

sci pr7.yamsil, a Prusy połskill po większej części zawojo

wał. lebrltwszy król, ile llIógł, naprędcp żołnierza, z kro-
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lewiczem WladY1'Jawem do Torunia wyjechał. Stoczona pod 

Gniewem bitwa, którą Polacy wygrali, i po ktorej o pokoju 

traktowano; ale ten nic do!'zedJ, gdy król Zygmunt ,obie i 

potomstwu swojemu ~zwedzkie~o lrOllU po Gu'tawa smierci, 

Polsce zaś Estonii i jJodbitych w Prusiech miast domagał s ię 

przywrócenia. Hozpniwiwszy potóm Gustaw na leże zimowe 

wojsko, i rządy Prus Otccllstierllowi kanclerzowi zdawszy, 'am 

do Szwecji powrócił. Zygmullt też do Torunia na sejm odje

chal, zostawiwszy w Prusiech Koniecpolskiego nieda.wno przy

byłego od ruskich granic, na kt(')rych obronę zostawiony od 

niego Strjan Chmielecki, Tatatów UkI'ajinQ ploudrujących pod 

Białą Cerkwią poraził. Na wspullIuionyl11 torul'lskim sejmie 

stany zgodnie zl1ciąg woj,ka, rynsztunku wojennęgo pomnożenie, 

i podatki do dal~ugo w!>jny prowadzenia uchwaliły: lecz wnet 

gdy Stani.9law Łubi<:ński podkanclerzy kor. uczyuił wzmiankę 

o obraniu lla~tępcy panującemu królowi, królewicza .Jana Ka

zimirza dosyć oczywi.~cie polecając, z namowy podobno królo

wej, Jarlowi Kazimirzowi berła uprzc,jmip życzącej, t.ak się 

obrazili wszy,cy. że zaraz o ukal'.anie autora propo7.ycji tej ua

legaJi: krytyczne jednak czasów okoliclllosci ra.zily milczeniem 

raczej tę urazę przytłulllie, a do zakollczenilt ze Szwedami 

wojny się obrócić. Koniecpolski w roku 1627 zimę caJą żoł

nierza w polu pod namiotami trzyma w~zy. i Szwedom przez 

ustawiczne wycieczki dużo się naprzykrzywszy, P1wko oblegI, 

i morą, wziął, nwedzką w nim do poddauia się przymusiwszy 

osadę, Ił. 50{JO woj,ka miastu na odsiecz z POllleranii idącego, 

szczęsliwie pod Hammersztynem zniósł. Gustaw do Prn, po

wróciwszy, zamek gdilli,d(i przy Wiśle szturmował, ale bez 

skutku. Przeciwnie Polacy Gniew odebrali, a pod Tczewem 

obozując, natarczywosc Szw(;dów mężnie wytrzynlaw,zy, krola 

.iich ralliollPgo do odstąpienia przymusili. 

Na kOlIclI roku bicż. stauow hollenderskich o przywrocenie 



280 POLSKA UPA \)\.IĄC,I. 

pukoju Polsce i Szwecji ,tarania, prall'i~ już skutek wziąsd 

mia·ły, z\\'łaszeza, że król Zygmunt od senatorów lIpro~zony, 

do podpis'lIlia jego się ~kłauial. Traktat na 30 I~t mial być 

li~z)'niony. Nim Gu~taw Adolf obowiązyw,tł ,-ię wrócić wszy,tko 

Pol,ce, oprócz jednej ftygi, którą zatrzymać chcial do zupeł

nego za kOllczenia {) szwedzki tron interesu. Negoc)'Rcją tę po

zbawiła. po~.ądanpgo skutku nadzieja. pomocy na odzYAkanie 

szwedzkiego trollu hillowi uczyniona od Austrjaków, którym 

wicIe na tern zależalo, ;,by Gustaw Adolf wojną z Polakami 

zabawiali)', do niemieckich nie mógł si", interesów mięszat'. Cią

gnęła Sii' howiem wielka IV Niemczpch :~Oletnia wojna, która 

wszy,tl;il> jinn~ w siebi e wikłając., wojnę tM o Inllanty w,wój 

intere, wplątała. Dom anstljacki w Hiszpanji i w Niemczpch 

panujący, u,i!owuł poniżyć tt; CZę';,: Ni!'mie~, która ,i~ swojPj:!u 

związkn z Rzymem w~'I'zl'kłR. Tym Fposohem była to woju" 

religijna. Stany hollenderskie, które si<;, niedawno z pod wła

dzy dOlllU au 't l:iackipt.(o, hiszpań.,kiego wyłamały, i zlutrzała 

Szw.>ej" interesowały ,iI;' przeciwko domowi a.ll,trjackiemu. Pran

cja .iil p lI10gla pod .. bnież ezynil;l, r.heąc dom t.en zbyt przemożny 

pOOlzyc. Ltąd różn" tych 1ll0C3r,t,w zahiegi, IV przerwalliu wojny 

między Polską i Szwecją. Do tronll pol , kiego nom austl:jacki 

dostać się nie mógl, ale królowe pol"kip. najpo~r()liciej z domu 

all s lljackiego hyw,,!y. prz .. z en mimo ('hę!; ; i z narz.·kauiem wła

snem, Polsb politycp ao<tljrt cki6j powolną była. a ZygllJlIllt 

ITI wysługiwał się Au,;trii i od puczqt.ku 30lerniej wojny pn·

IIlOG daw"ł (która lIi(:"zczęśliwil I\'ojn~ turecką ściągnęła), i za· 

cią~ać po),;ki lud do boju rJozwalal. 

\\'jaśllie wt edy w dwukl'Otlll~1Il odnawianiu ~ię wojny Fer

dyllalld TJ hyl zwyeięzl'q i tak dalece IV Nielllczech l17.yskal 

pr/.e \\'''g~', że wodzowi swemu Walj,,"~zt Pjnowi da! 7.dobyl.e księ

,two IIH·kl emburj:!,ki c i w porcie \~'islllar począl gronladl.ir, i hu

d"w;,i Ilkr.:ty, ażph y .-"hil' zapewni,: pallllw'lTIi p IW morzu Bal -
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tyckiem i do o,tatka protestantów pugn';,bić, zwojuwaniem Szwecji 

i hola (; U,L\Wil Adolfa, któregu la hola lIie lllał, z nim tra

ktowa ć "i~ chciał, owszem IV 7.ata.rgi wchodzi/. Stósowuie do 

tych FCl'dynandll. 11 zallliaró'w, hiszpali~kiego króla F'ilipa rv 
posłowie Gabryel Roy, hrabia de So/re, i Jan Bonye·Y"s baron 

de A1tchi, chc,\c od pokoju ze Szwecją Zygmunta odciągnąć, 

obiecywali mu ji'llieniem slVo.i~go pana, że we dwóch miesiącach 

armada hiszpańska z okrę t.ów 24 złożona, i 12,000 żołnierza 

mająca. nil llIorzu Ba.lt.yckiem stani". Ta zas hiszpallskim 

koszt.em opor7.ądzvua i przez w"zystek wojny eza' ut.rzylllywana, 

królowi na przpniesi(mie wojny do Szwecji. i na odzyskani e 

dziedzicznego królestwa służyć będzie. Ohietnica.mi tel1li da

wszy się król nipllważnie uwiesć, zrzucił ,i~ z traktatu nader 

na6wcza~ potrzebnrgo Pol s ~e, u,tawicznellli wr>jnami wyni,zczo

nej. A dOili :lu.trjacki swPgo interesll patrzący, tak pięknych 

nigdy ni c \\'j'I,onal obietnic, dosyć mając na tem, że niemi za.

mirrz()llpgo , obi e do~iql celu . to i!',t , przeciqgniellielłl wojny 

z I'nlską, króla sz\\'edzkit:'gu od poparcia protestantów prze

ciwko 'ohi!' p1lrt.yi, zatrlyllJal. Począł wprawdzie Gabr.1lel Roy 

w Bostok1! i Lnbece Zakupywać nil ten koniec okręty; ale 

hilllseatyckie min,ta ro zu,ni ejąc. że hiszpat\ ska na morzu Bal 

t.yckiólIl nrmada handlu .lich ubliży/;tby wolDosci, jednostajnie 

siC temu sprzpciwily. \\' sZlIkże Zygmunt w nadzieję tej hi-

szp;lIhkić.l floty kilka wła~nyln kosztClI1 oporządziwszy okr~tów, 

gdy do nich swoje przylączyli Gdauszczanie, wyslal je prze

ciwko ,zwedzkićj armadzie z okrętów I] składającej się. Apel

man admirał Zygltlllntn króla llder7.yw~zy na Szwedów, dwa 

okręty jicb zlapał, jeden 1,at.opil, resztę rozgromił, samego 

llemschirln wudz:i ,zwcnzkiego za.biwszy. Z namowy pOtelli 

barona de A uchi w r. 1628 po,lal król do cesarza FerdynaDda 

9 swojich wsz01kim rynsztllnkiem wojennYlII i wodnym no,;ko -
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na le opatrzonych, 120 sztuk dzinl mających okrętów, które 

wszystkie DlIl\czykowip- wojn~ z ce~llrzelll wiodący zatupiii. 

W Prusi~ch wojnR hel. wypoczynkll trwa la , kipd)' I'olacy 

na sejmie war~7.aw,kill1 oprócz zwyklt'go poboru, ażeby jim 

pifniędzy na wojflllla dostarczalo potrzeby, na kupców tak 

w Koronie jako i IV Litwie uęd!\cych, podatek pewny pod jimir

niem donatywy włożyli. Genera.l szwedzki Wrangel od oblę

ż~nia Gniewu dla zagęszczonych II' wojsku swojćlIl chorób od

stąpil. Szwedzkiego króla po zdobyciu Brodm:cy powracają

cego dogoniwszy Koniecpolski, tyl"ą st.raż wojsk- jogo zniósł. 

Miane były zatem trzcci~ () zawarciu pokoju nkłady za po.~re

dnictwPIIl elektora brandenburgskiego i stanów hollenderskich, 

al.. tych takiż jako i pierwszych był skutek, ie uie do~zły. 

Lubo zaś stany hollenderskie urażono, że dokol\~zeni" tego 

interesu do ~eimu odwleczono, umknęły ~ię od posrednictwa; 

jednak plektor po kilkakroć potem pilnie lubo nie,kutecznie 

o zjednanie pokoju pracować ni~ poprze s tał. Zupełna tedy zo

stała wojna na rok następujący 1629, IV którym Wmngel nad 

Pola.kami pod Górznern otrzymawszy lIwycięztwo, pod Toruń 

przystąpił, ale darlIlo się o jego wzięcie pokusił, bo obywatele 

za powodelII Denhollc; mężny mu odpór dali. W War~zawie 

tymczuselll stany o sposobie dalsżego prowadzenia wojny bardzo 

leniwo radziły, dopiero kiedy przpzla wieść o wojska p(,lskiego 

pod GÓr:nem. llorażce, i o niebezpieczcIl,twie Torunia, oprócz 

zwyczajnego poboru, uchwalono nowy pod jimieniem pod,1l

mnego, cz\vómasób łanowemu wyr<lwn yw~jt\cy podatpk: zezwo

lono tudzież, ażeby na wspnrcie pol.,kiego wojska posiłki z Nie

III iec 00 ce,arza l.aciągnąć, czego do owych cza.'ów pierwszy 

dopiero był przykład. Na tymżp ~ejmie przyrzl·kł król, jii bez 

pozwolenia ~tanów do opl'llwy królow~j nic więcej nie pr~y

łączy. 

Po zakoóczonYIll "ejmic wysłał król do cesarza, prosząc 
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o wojskowe pMilki, które wnet r. 1628 pod zwierzchnością 

generała AI'n/'eimll do Prus w~zedłszy, z KonieclJo/skim pod 

Grudziądz~m ubozuj1lc)'m zlączyły ~ię. W zlllucnieni cel'ar

skiemi posilkami, które mialy 5000 piechoty, a 2000 ja.

zdy, Polacy na. GIl~tawa Adolf~ do Malborga z wojskiem SI\'O

jem cillgD'lcego, w lesie niedaleko Stumn 25 czerwca )' J 629, 

niel'podziewanie uderzyw~zy, znaczne nad Szwedami otrzymali 

zwycięztwo. i o mało samego Gustawa nie schwytali. Usilowali 

potóm GlI~tawa. w obozie pod Malborgiem okopanego wywieść 

w pole, ale jim si{! nie powiodłu, owszem nic już odtąd pamię

tnego uie uczyniły wojska, zwłaszcza, ji7. Arnheim nie szczerze 

domag<tl Polakom, który też wpadlszy w podejrzenie u króla, 

jii\ nauluyślnil' podające się omieszkiwał pogody, ażeby się dłu

żej przewlekła wojna, tudzież, że elektorowi brandenburg~kiemu, 

któregu byl hnłdUWlJikicm ;.przyja!, a tnjemDi~ wszystkie rady 

przez nief!o nieprzyjacielowi ubjawiał, odwołany byl od Wal

lonsztl'jna ,ławnpgo wojsk cesal'~ kich f,'ldmar:,zalka, a na j~go 

miej;;ce Henry!, Juliu'z k,iąż~ "aski na Lawenburgu przysłany: 

łecz i pod I.ylll \\'ojsko po,iłkowe niemieckie o Arnheima od

wolanie markotnip nic nie uC7.yniło sławnego. Podejrzenie zaś 

o Arnkpimie dalszy eza;; usprawiedliwił. kiedy cesan:ką :; tronę 

opuściwszy, wodz~m hył ~a.,kipgu, Szwedom przeciwko cesa

rzowi wojującym 'przymierzonego wojska. Gustaw Adolf po 

zakollczoncj tPgoroczlJcj kampanii wojsko swoje do Elbląga 

odprowadziwszy, sam do ::;zwecji wyjechał, a. tymczasem za 

usilIlem staraniem FralH~ji, Anglii i elektora bl'andellourgskiego, 

r. 1629 29 \\T7.eśnia przymierze do łat sześciu stanęło, przez 

kt.óry czas przy hólu szwedzk'illl Inflanty aż po Dźwinę i Ilie

kture \I' Prusiech miaste zo,tać miały. Tym sposobem wyjednały 

lIlocarsiwa trworzące się Ferdy"anda. II i W' allellsztejna jego 

\\'odzn l.wyciQztwami, że się Gustaw Adolf od wojny z Polską 

Ilwolnił, a zatelll obrócił się przeciw Ferdynandowi II do Nie-
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lJlicc popi~rać d~J,zq, i hardzo ci ~żkl\ i krwnwą trzydzie~t.olctnią 

wojnę. GU,tllw Adolf w chlgu tej wojny z~inąl . Szwecja atoli 

wojowa ć w Niemczech ni>' przp.'tala. ~ tym ~posobem i Polsk~, 

w d~l szym ciągu trzydziestoletniej lVojny pokoju ze ,trony Szwecji 

doznawała. minnowici n że i Zygmunt TlI niepowodzeniem wu

żony z/lniechal dawnych projektów , wojich i cło spoczynku 

skłonniejszym się st.awał. 

Kiedy s ię t.~k wojna ze SZWf' cją kOJ'!czyla, Tatarzy IV li

c1.bie 60,000 na Rus wtarj!nąw,zy, on ęz rabowali: ~Ie or! Ste

fana Chmieleel.·iego ,dawnego wnjownib i Stani8lfl1lJa. Lnbo

mirskiego wojewody rtH-kirgo na głowI' są pomżeni . A w na

stępującym r. 1630 Koniupolsl.i hptlllan, Kozaków którzy zbnn

towRwsZy się wodZi' swojego zabili. i nipl,tórp polskie chorą

gwie zni('sli, IV kilku pomniejszych zwyciężywszy IIt:nczkach, do 

poslu>izeń stwa przywiódł, pod obl\wiązki e ;n, Rby her.'zlów buntu 

wyilaw~ 7.)', poddall.<two królowi i rzecz)'po~politei przysięgli, 

a wodzowi którego jim wyznaczył, posłll~zni byli. Polskir też 

wojsko, które w Pru ~ iech ~Iużyło, a związpk pod mar,zalkiplll 

Wilińskim pod Glinianami uczyniwszy, zaplaty się dopominalo, 

hez wielkićj uspokojon e trudno4ci . Król bowiem wzięte llli xc 

skarbu królowej pi elli ędzmi one ułagodzi!. A le wi \, k~za bylfL 

trodnosć IV wypłaceniu cesarzowi za wo.isko po, ilkowr pi e ni ę dz y , 

których si ę natr ętnie dopominal WlIlIc'l/.szllfn , ni epamiętn y jako 

Lisowczyków pulk cesarzowi podobną pr1.)"slug'; chvtni e uczynil, 

i długo żołdu czeka!. Złożony lin t.en kon.iec w War,za wi e r. 

](531 ~ejm, na któryOlnowr uchw,dono podatki, i z nich [,00,000 

zlo t. komissarzolll cesarskim wyl iczono. Na t Y lU że , e.imie Zy

gmunt wolnosć obierania królów nnwq, u stawą warował. Uchwa 

lono tudzież, ażeby dobra. szlacheckie dziedzicznl' ni ~ mogly 

by \: nabywan e , tylko od samcj. w równości zos tająet"lj szlachty, 

ani urz~dy narodow e komu jiUIICIlIU prócz ~zlachty polskiej da 

wan c. O dolJrach l. ywicckich dawni t\j ZiI 600,000 ,dL polskj, ~h 
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pI'Zl'Z królow~' kupionych postanowiono, ahhy je wolno było 

każdemu szlachcicowi lub rzcczypo'po lit.ej za t.yląż snmmę od

kupi,: . Królowę zas przy dzil'ri'.awie staro,;tw brodnickiego i 

golub,kifgo. od Zygmunta jej bez wiedzy ,tanów r7.eczypo~po

litej danych, też stauy h)!odnie zachowały. 

Umarła wnet po sejnlip z nifukojonym króla i wielkim ca

łego narodn żalem królowa, a po niej niezadlugo Janusz książę 

7.bUr8,ki ka~ztclan krakow,ki. ostatni domu ~wojego potomek. 

KrólI'. 1632 Allliercią mali:onki niewypowiNlzianie ,trapiony, 

tak ci~żko zapadł. że jn!: byl~ o jego śmierci, acz fałszywa, 

pogło~ka. Wszakże oszukany nią Rnsscl minist.er szwedzki, 

'do senatorów nil'których i pewnych z rycerstwa osób na sejm 

uad7.wyczajny do War,zawy zgroma.dzonych, listy z Rygi pi~ał, 

monarchę jim s wo.i ~go na. króln. polecając . Obraziła rzecz ta 

niezmi('rnic stany, za których jednostajną zgodą listy te na 

miejscu publicznem ~p11.ll\ne byly, a Gu~taw za zje mając nie

baczny mini;;tra ~wojego pospiech, więzieniem go ukarał . Stany 

r.a~ pol.<kiH chcąc obficiej ;;woje królowi przywiązanie oświa.d

ezy.:. , pro,iJy go, aż~by królewiczom pozwolil rr7.yj~~ do 'f' lliIIU 

i po bokach tmllu swoj ego za.,iesć. Nadto z dóbr klólowej na 

wyprawę wdowią wyzlIHczonych, dwa Jan[\wi K azimirzowi, ty

leż Alexilndrowi, ,ynoIll krółew,kim dano staro;;lwa. K ról ewIIa 

Anna K<ttarr.yllu ,taro;;twa brodnickie i golul!skie, .Jan AJbryc!lr 

zamiast warmińskiego, kl'ako\\skie po J ędruju Lip~ kim za 

,tallUw zezwolenieIll otrzynlal bi,kupstwo . Król tę uprzejllloś,: 

pour.itkoWilWt' ZY ;;tanom, a \Vuzi~cZllui;ć ji 111 r.hcąc ,woj~ oSlI'iad

C7.yĆ , 1"'t1pil rzeczypospolit.ej aż do owych czasów przy krójach 

hędącego prawa bicia lllUlle!y . 

Po odpmwiollYIll pomyślnie .'ejmie Zilpadl ciltżej króJ, i Ilie

zadługo ~.y'; prl\esud, królem szwedzkim WJadysława najstar

Szego królewicl\;t przed ~lIlil,t'Cil\ lIIianu\\'a\\',zy Zostawi I ,y nów 

pi ęciu: Wlauyslawa z Anny córki Karola arcyksiąz\,cia austlja

ekipgo, wnuczki Ferdynanda I cesarl,a; z Konstmu:yi zas sio-
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stry jej, powtórnej l.ony :; woj ej, Jana Kazimirza , J anll A 1-

berta kardynała bisku pa krakowskiego, Karola Ferdynand~ bi

~kupa wrocław~kiego i płockiego, Alexandra Karulfl, i córkę 

jednę Annę Katarzynę zaslubioną Filipowi Wilhelmowi woje

worlzie rCIIskiemu z domu neuburg.-kiego. 

Moina lIIówić, iż dopiero za panowania Zygmunta HI 
Polacy poczęli przyzw) l'zaja(: się tracić lIaoyte od pr;wdków 

swojich prowincye: jako to, IV części In (!:l.n ty, a zupełnie mul

taóską i wołoską ziemię. Utraty te nie samej tylko niedoli 

jakiejś państwa, lub lliepo\\'odz~I1iu wojenncIllu przypisa6 ,ię 

powinny. ale tei i wirlkim w polityce błędolll Zyglllunta. IVa

przód: zbytecznemu jego do dOllln austrjackiego przywiązaniu, 

przez posłanie na pomoc cesal'wwi Kozaków Li<owczy ków 

pn~yczyIlil ,ię niemało do wojny tnreckiój, IV której Multan)' 

i Wołochy stracone. Po wtóre " uieulLIiętnosci jego. IV korzy"taniu 

z przygód pomyślnie mu ~ir zdarzHjących. przez t~ utracił tron 

moskiew~ki dla syna. Potrzecie: zbytccwej jego \I' zdaniu wła

snem zaci",tosci i upo.rowi. przez to utracił krółe,twu szwedzkie, 

nie chcąc :i:adnego z synów swojich, jak Szwedzi żądali i ży

czliw>ii mu radzili przyjaciele, wysIać do Szwecji na objęcie 

~.ronu dziedl!liczncgo. Co za myśl cie~zyć ~ię cudze m do czasu, 

;l, liwoje wJasne na zawsze upuszczać i tra.cić! Nao8tutek: nie

dozorowi j~go w obieraniu osób do rady, nikczemnych i podłych 

I'aczćj, ;u,iżeli powagą i kredytem zaszczyconych, co nie po

maju zaraz i W. Zamoyskiemu żałosno było, i stało się po

tćm l.ródłem wszystkiego w rZ1\dach lIiepowudzenia. Z tern 

wszystkićm Zygmunt był to pan pohużny. sprawiedliwy, ła

skawy, uraz nicpami,tny, jNloego w f'zcz,la:iu. lecz bardziej 

słabego umy/du. Warszawa nlu winna chwałę rezydencyonal

nego królów mialita, jaku temu, który pierw,zy z królów w nić,i 

statec7.l1ie i bez odmiany mi('j~cll. mieszkać począł. 

Za Zygmunta III paIlowalIia, żylu jf~zcze nie mało osób, 
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które już pod koniec jagiellollskich czasów ,we talenta. ukazy

wały, albo je wowe lata rozwijały. Całe nawet Zygmunta III 

panowanie niepo~politellli talentami uswietnione zo~talo, tak 

w polityce, w wojnie, jako te2; IV sztuce pisania. W,dawili ,ię 

w tej mierze: Łuki\,z Opaliń,ki ma.rszał~k w. kor. polityk i 

filozof; Łukasz Górnicki starost.a tykociliski dziejopi, i polityk; 

Symoll Symonides ,;ekr0.tarz \\T. Zamoysl;ipgo wierszopis; Piotr 

Skarga "dawny kaznodzieja i teolog; Marcin Bielski dziejopis; 

Maciej Kazimirz Sarbiewski poeta liryk w lacill,kim języku. 

Od Zygmunta IIT panowania upadać zaczął IV Polsce gust do

bry w naukach, na którego miejsce wkradl się potem ów smie

chu godny styl upstrzony ucinkomi łacin)', lub samą mizerną 

łaciną chlubny i próżną a chuczną crydycyi wysadą i cytacyami 

nic, nlho malo co do rz,' cz)' sciągająccmi si~ okazałe oapu

'ZQIl)', w kt.órym jim kto zawilej i niezrozumialej pisał lub mó

wil, tem za Illędr, ze~o był poczytany. Ciellloosci ~tylu tego 

za Augm;t.n 111 dopipro ro?'pędzone zostały, po wydaniu slawnej 

k s iążl;i: De emendandi.9 vitiis eloqu.entim, przez wiekopomnej 

slawny godnego luęża Stanislawil Konarskiego scllOlal'llm piarnlll, 

wprOWndZł'l1in pruz tegoż lep"zcgo gaMu w 111lukach. 

Panou;anie ~~ ladyslawa IY. 

Ogłoszone po śmierci Zygllluntll. przez Jana Wężyka pry

ma,a brzkrolewie nadzwyczaj i nadspodziewanie spokojne hylo. 

Na s"jlllic konwokacyjnym, który na dziel1 22 C7.erwca w r. 

1632 wyzll!lC:1,Ony był, ,dek tor bl'lIndenburgski jako książę pru

.ski l.alil ,ię, iż nie był do obrad z jinoemi rzeczypo"polite.i 

stanauJi przyzwany, domagJ.1 się tudzież, ażeby przynajmniej 

w obieraniu króla m6gl mieć glos i lIliPjsce. Lecz szlachta ni

gdy na takową pretensyl\ przystać nic chciała. K warciauemu 

wojsku, gdy podobnież dopraszało ~ię, aż~by przypuszczone 

było do elekcji, odmówiono, a Koza.ków, gdy tego za~zczyt.u 
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domagali si\" nie OfZ glliewu i ohl1żenla slu~hallo. :i:e o.'lat.niego 

pospÓ\;.twa ,tt·k dos)'i już i tak \I' wirrllosci kil własnej ojrzy· 

znie ehwiPjący się, chciał się rÓWJlH.! ,zlachcip i bye nlljepl

lIiejszego je.i przywileju ucz€stniki'·IIl. Dana . . jim odpowiedź. aby 

sit \\' spokojllwici zachuwali. a do publicznych ohrad nie wI.rą

cali. Dyssydentów, k'.órych aczkolwiek liczba pod prze-z!<)!ll 

panuwaniem znacznie się znmiejszyla, gdy \lipie zllHkolnitszych 

familii wyrzekło ,i~ blędów, i do zgody a jedności z ko':'ciolem 

prawowiel"ll)'1ll powróciło, dyssydpntów· at.oli pretensje nie IIlalo 

zaprzątnęły rzeczpospolitą. Albowiem Krzysztof RadziwiU 

hetmarr połny lit., a na tym ,ejmie koła rycerskiego marnalpk 

dyssydentów. IlPrszt, wszelkiego przykladal starania, aby dawrH' 

.iich swobody potwierdzone i powiększone hyly. Na tenżi' ,ejm 

Grecy ,woje prośby zanirAli I"Zp.czypo ' politej, która z senatu 

i rycerskiego ;;tanu osoby królewiczowi Władyslawowi przy

dała, z któremiby w'pólrrie o zgodę między unitami i dysuni

tami postaraj się: ale gdy spisanych kondycyi ugody Grecy 

przyjąć nie chcieli, o sporze jicb znowu na elekcyjnym sl'jmie 

radzollo, kt.óry na dzie(1 27 wrze.Sllia stany zgromadzone wy

znaczyły. TyIllcza~elll prymasowi przydano niektóre z ,enatu 

i rycerskiego stall u o,oby, z któremiby się aż do obrania no

wego króla w publicznych interesacb znosił, i ten się zwyczaj 

aż dotąd zachowuJe. 

Na sejmie elekcyjnym dyssydent6w z katolikami sprze

czka. z taką odnowiła się żwawo~cią, że ledwie do wojny do

mowej nie przys7.10, gdy katolicy, a zwła;;zcza Achac.1J Gro

chowsld, biskup łucki przeciwko uchwalonym na strunę dys

"ydenlów n~ przeszłym sejrni8 artykułom, uroczy~cie się pro

tetitowal. Władysla.w królewicz zaraz po zaczęt.ym sejmip do 

Warl'zawy przybył, o co rnoCllo uraziły s i~ stuny, chcąc ażeby 

kUlldydaei do berła ni~ zn~jclowHli się na miejscu obierania: 

co też na pierwsZYlII zaraz po koronacji tegol, Wladysława ,ej·· 
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mie prawem warowano. Królewicz przyjąw~zy na ,iebie kłótni 

o religią W~zcz(;t.ej pogodzenie, otrzymaJ, jiż w$zy,tkie wzglę

dem dy~sydeutów uczynione na konwokacji ustawy, do umów 

królewskich włożyć, milllo w"zelkie czyjekolwiek pretensye, 

obiecano. Greków t(\ż niezgody za tegoż Włady;;ława staraniem 

uspoko.ione hyly, tal;, .iiż !la pewnych miejscach unitowie , na 

jinnych dy,;uuici biskupallJi stanowieni być mieli. PoeZtto ZR

tem o jinszych rzeczypospolitej potrzebach radzi(:: ale gdy nR 

uic zgody nie hyło, do obrauia króla prl.y~tąpiouo. Kandyda

tem do tronu jeden byl ~zczegól[)ie Whdysław. Starał ,i~ 

za!; o koroo~ pl'7.CZ trzech braci ~wojich. do których przyłą

czył się z ,enatu lleiwyk Pil-lej hiskup prz~Ill»ki. Ale;/'·ande,· 

książę Radziwiłł wojewuda hrzeski lit. i .Jel·zy O.~soliński pod

skarbi kor., a ze stanu r)'ct'rs ldcgo Kazimirz Sapieha pisarz 

w. ks. lit., Janusz Ko"ybu.t książę Wiiniowiecki, Z:I/gmunt 

Kazanowsh, Jllikulaj Koryciliski. Naprzeciwko nim gdy na 

pole elekcy;ne przf'z Jl1acieja ŁnbilJ'ńskiego biskupa. kujRw~kiegu 

wprowadzeni wchodzili, prymos z całym ;;t'nat"m "'pzedl, i gdy 

kl'6lewiczowie po lewej st.ronie prymasa lIIipj'ci~ obj~li, Jan 

Kazimirz począł brata ,\\'ojrgo polskim j~zykiell1 na króla za

lecaJ; co gdy 7./\ niego bi,kup pl'zelllyski skończył, prymas 

jilllieniem ~elll\tu odpowiedział: a lIlal'5zalek poselski Jakób 

8obl'e<ki krajczy kor. jillli?oiem rycerstwa osobną miał mowę, 

który przykłau uaówcza, nowy (gdy przedtem ~alll prymas 

jimieniem ~talJów POSIOIlI odpowiedź dawnł), II' zwyczaj się po

t.em zamieni!. 

JJonQ1'at Vi ce Cunli Urballa VIII posel, chociaż nun

cyuszowie pmwie zawsze pana katolickiej religii w ogólDo!;ci 

zalecaĆ zwykli, wtedy w)rażnie przyczyniał się za Wladysła

Wem. Zostawnlo cesal':,killl i szwedzkim posłom dać audyeocją; 

lecz że cesarscy je,zczc byli nie ~,jechali, ~zwedzkim czas wy

lnaczony. Gdy las ce~ar,cy pod tęż prawie porę nadciągnęli: 
19 
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i aicby tegoi , .. mego dnia mogli się ze stanami Ividzieć, pro

~ili wielce, jak ~zwcdzkilll dana audyencji deklaracja, tak ce

~ ar,,"ich u"ilna prośba, ~tan)' zatrudniła. Szczęściem przecie 

jed~n :te ~zwedzkich poslów zapadl>zy na zdrowiu, ua jinszy 

dzielI z audyencją odpraszał ~ic; zaezem wprowadzeni cesarscy, 

W lady;dawa do trollU jilllieni~1ll Ferdynanda 11 cesarza po

dawali. Po których nazajutrz ozwedze)' poslowie, acz nie od

muzali w)'rażnie obrania na tron którego z synów Zygmunta, 

atoli l\) popierali, aby nie jinaczej byl na królestwo wyniesiony, 

pókiby "iV lIil) zrzllkł zupe łllie wszelkich do tronu szwedzkiego 

pretensji, twierdząc, jii tym "posob~1ll uprzątnie się jedyna 

nit!"kul\czonych llIi~dzy J>ul"ką i Szwpcją nieprzyjaźni i kłótui 

pr7.yczyna. DalHL naostlltek puslom książąt pruskiego i kur
lalllll.ki('go audyencja. Kurfirszta poseł, oprócz jinn)'ch iIIte-

resó w ~ellatowi przpłużonych l ponowił dla pryncypała swojego 

o głos IV ubieraniu króla prośb~; lecz w po~eł~kiem kole nie 

dobrze był przyj~ty, kiedy s1.lachta przypisując IIlU zbytnie do 

Gu,:tawa prl.yll'i'l~anie. obwiniała go, że do ~pr(lwadzeuia Szwe

uów do Polski nie pomalu przyłoiył ~i~, i onymie przeciwko 

rzec~ypo~politój pomagaJ. Po wysluchaniu cudzoziemskich po

słów, stany Udallskowi podpisania elekcji prawo, jakie majl! 

mia~la Kraków, POZllat'l, Wilno i Lwów, nadaly. A kiedy 

nic wiele jui cl.a"u na elekcji\ przepi,:anego zbywało, senat wy

znaczył z pomiędzy siebie po trzech z. ka;i;dego narodu, któ

rzyby wraz z lIlianowanymi od marszałka koła rycerskiego po

słami pada con'uenta dła nowego króla układali, i względem 

nich znieśli się z Włady~lawa poslami. Gdy za!, do zbierania 

glosów trybem dotąd zwykłym przy~zło, w,:z)'stkie jednostajnie 

wujewództwa zgodziły ~ię na "\'lady~łalVa, którego prymas 8 dnia 

li$topad'l kro10m mianował, po wyk611anćj wprzód od jego peł

nomocników Ila pacta conventa przysiędze, ktol'e po polsku 

wt.enczas dopiero pierws7.y raz napisano. Przez te Władysław 
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obowiązywał się, prócz zachowania w calosci praw ~1I7obód 

narodowych, opatrzyć w rynsztunek wojenny rzeczypospolitej 

zbrojownie, szkołę rycerską założyć, przymierza z postronuemi 

zachowllć, kraje odpadłe odzYFkać, z MOFkwą i ze Szwecją 

z wiadomoscią Ftanów kłótnie zagodzić. braci swojich dochody 

roczne od rzeczYPoFpołitej wyznaczone dzierzących, do zwykłej 

przysięgi wykonania nakłonić, mennicę i wszelki z niej zysk 

rzeczypospolitej ustąpić, bez wiedzy ~tanów ani pokoju wypo

wiadać, ani wojska zaciągać, K ami~niec i Puck nowemi oko

pami wzmocnić, i prócz tego cztery twierdze na gl'anicRch wy

stawić, cudzoziemcom dóbr żadnych, ani urzędów, ani Fzarży 

oficerskich w gWRrdyach nie dawać, i onychże do rady nie 

przypuszczać, żony bez dołożenia się senatu nie brać, o spo

rządzeniu floty na morzu Bałtyckiem. tudzież o dostarciu in

teresu względem FIlIllIll neapolitallskich naradzić się ze ~tanami. 

Do tych artykułów przydane były niektóre jinne: o pieczęci 

pokojowej i prywatnej, jako jej w sprawach publicznych kró

lowi uiywad nie wolno będzie, o klejnotach r7.eC7.ypl)~połitej, 

o dobrach stołu królewskiego, o podatkach, o długach i usta

nowieniu tego lVi'zy~tkiego, ua co czas elekcyjnemu ,ejmowi 

przepisany nie wy~tarczał. Dziewiąt~go list.opadl\ IlOWO obrany 

krół uda! się do koscioła. św . .lana, i tam przy~ięgę solrnną na 

pacta conventa wykona.wszy, odebrał 7. rąk prymasa diploma 

elekcyi. 

Po zakończonym w ten Fpos6b sejmie elekcyjnym, nastą

piła koronacya w Krakowie r. 1663 po odprawionych wprzód 

Zygmunta i Konstancyi żony . jego dnia 4 lutego solennych 

exekwiach. Na sejmie koronacyi wojna Moskwie wypowiedziana 

ile gdy ta nie czekając końca przymierza, 7. wojskiem do Smo

leńska przyciągnę!A, i błizkiem do Litwy wtargnieniem gro· 

zila. Po sejmie Władysław do WlITszawy, potem do Litwy, 

ił. ztamtąd ku Smoleńskowi przejście otworzył. Otoczeni 7.0-

19" 
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WSZl\d nieprzyjaciele od SlIlolc-lbkll naprzód ustępują, a potem 

z ObOZ~lO ealym, straciwszy lIadzic.:~ pomocy, głodem tudzież 

przyci~ni"lIi, królowi ~i\, poddają. Bagaży, broll i armata 

w~zelka w zdobyczy Ila~zylll ~ię do,tały. Po tej porażce Mo· 

skwy, pomkn/l! rlalćj Władysław s!awQ zwycięzkiego oręża a Dro

hobul i Wiazlll~ wziąw;;zy, S[o!eCZllelllll n'Lwd miastu Moskwie 

oblężeniem groził. PrZl'raŻOlHl tak uaglćm powodzeniem króla 

Moskwa prosi o pukój, który r. 1634 27 lIluj:l uau Polan6-

wką pod temi ~t'lIlął obowiązkami: aby Włauy~!aw zrzekhzy 

~ię w>Zf'lkirgu prawa z tytuh'm do tronu lllo!'kiewskiego, Mi

chała Frdorowic/.a za II'lasciwego cara uZlla!: t~n zal; aby 

wzajemuie wyrz"kł ,i~ wszelkiegu prawa do Inflant, Estonii, 

Kurlandyi, Smolet'lska, Siewicrza i CzerniechowIl, Ilraz aby się 

napoLEllIl książ~ciem siewierskim i czerniechowskim uie miano

wał: więźniowie z obu stron woluo pU'lczelli, i kOo7.t wpjenny 

królowi powrócony. 

Podczas tej 111\ i\1u · kw~ wyprawy, Talarzy wpadli nR gra

Dic~ pol.-kic, i kraj zrabowali. Powracających ze zdobyczą 

Stanisław Koniecpolski hetman w. kor. przy Sasowyml·ugu. 

w lIlułtallskilij ziemi doscignąwHY, zbił i korzyść odebrał. Tur

ków zas 50,000 przy KamiclIcu obozem ,tojących, z wiełką 

klęską Złl Dui,·,tr odpędził. Dowicdziawf'zy sili Porta o za

wartym z Moskwą pokuju, prJ'.ymierze dawne z Polską odno

wiła i potwierdziła. Ze Szwecyą tćż za pośrednictwelO posłów 

francuzkil'go i angielskipgo star~jących ,iV, aby Szwecyą czyu

nie w trzyd7.ic~lu!l'tnicj wojuie utrzymać, przymierze dawniej 

do IHt fi zawarte, IV r. Hi35 2. wrzcSllia do łat. 26 przedłu

żone bylo. ,\Ioeą traktatu we wsi Sztumsdmlllie dałpko min

sta Sztumu zawart ego, .'tall~ło: a.by Szwf'dzi cokolwiek w Pru

siech posiadOlIi , Polsce wrócili, llltlalll zai; dzierżawę ai po 

Dżwinę sobie zalrz)"1l1"li. Huku Ifi37 powiaty ławelllbUl'ski 

i bytowski po 7.ejścin dOHlu hiążąt pOIllOl",kich, jako lennosl' 
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du kórony ,ie; powrócił)'. Tl'goż roku Włady,lalV pojął w Illal

żeó,two Renutt Ceeylią Fl'fdynHllda 11 el',arZll córk~, która. 

mu ze zwykłellli uroczy,;toAciami IV War~zalVie nad dawny zwy

czaj (gdy krółowych koronacyfl w Krakowie zawsze przedtem 

odprawiało ~ię) zaślubiona, i od arcybiskupa gnieżnień~kiego 

koroDowana była: co aby potem nie działo ~ię, i przewożenia 

koron z Krakowa okazya znio,ła idę, na pobliższyl11 ~ejmie 

stany ostrzegly. 

Gdy rzeczpospolita od pogranicznych nieprzyjaciół na czas 

jakiś wolną zo~tawala, zaklócili oie pomału ~pokojność we

wnątrz Kozacy, wlasni jej obywatele. Ci bowiem znacznemi 

w nagrodę usług, które rzeczypospolitej przeciw Turkom i 1'11.

tltrom czynili, nAdani oa Ukrainie ,,,"obodami , czę < cią IJrzez 

troskliwość wrodzoną ludziom o dochowanie raz nabytej wol

ności, na. której ujęcie ze strony Polaków zamachy pocz~'ł1ione 

hyć widzieli, zwłaszcza prz~z wystawipnie nad Dni<'prpllI 7.amku 

i fortecy Klldak, aby tall IV powinnyrn Kozaków respekcie 

utrzymać: częscią pnez to. i~ przyzwyr.zajeni do łupu i zdo

byczy, po któl'11 ,iI,) częstokroć z Dniepru po morzu Czarmim 

aż do samego Kon<tantynopola. zlIpuszczali, tracili nadzieję 

rozb6jniczego życia, po ohwarowanych na ten koniec między 

Polską i Tnrkami traktatach: częscią przez zeIDst~ nad pry

wat.uellli osobami, starostwa IV tamtych krajach posiadajqcemi 

które im pr7.ez uciążliwy rząd mOcno dokuczały, i do równej 

ich z innem pllddlll\~twelll kondycyi obró!'ić chciały: częścią 

jeszcze z poworlu rol.nicy wyznaniu. gdy oni dysunitami byli, 

a Jezuici starali "iQ ich katoiiltami nczynić: podbudzani na

ostatek od zawi"tnych polsce sąsiadów, poczęli o buntach za

myślać. MIkołaj Potoc1r.j hetman polny kor. udaj ,i~ kn K or

suniowi z woj-kiem ua powściqgnienie kozackiej swawoli. i na

przód pod Kunle)' kami zbił ich, II pot Bm nciekających dości

gnąwszy pod Rorowicą, IV obozie iehże wla,mym oblegI, i glo-
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dem do poddania się przymnsi!. Pauluk wódz kozacki ze 

czterema innymi buntu hersztami i dowódzcami byli wydani. 

Przyrzeczono im, iż kroiowi nil sejmie prezentowani, wolno 

puszczeni będą; atoli z hanbą publiczną ufności obietnica nie

dotrzymana, i w r. 1638 na gardlo skazani. Nie dosyć było 

na tern, zaraz na srjmic 1638 zapadła sroga przeciwko Ko

zakom ustawa. Tą ustawą rzeczpospolita na wieczne czasy 

znosi "szystkie Kozaków prerogaty" y, juryzdykcye, .stllrszeó

stwa, dochody i ozdoby za ich dawne zasługi. Którzy z tej 

ostatniej WOjDy ocaleli, jest to po~pól.two, które ma być IV chłopy 

obrócone. Jak było 6,000 kozactwa regestrowego tak będzie 

i nadal, ałe starszy nad nimi będzie ze szlachty, który z Trech

tymirowa za pomocą tych 6,000 w kozaczyznie porządku i swor

ności piłnuje. Kozactwu wreslci e oprócz Czerkas, K orsullia 

i Czechrynia, majątków swych mieć nie wolno. Ustawa ta po

partą była zw)'cięztwy: JJJlkolaj Potocki zwyciężył Ostra.ina 

i Skielanowicza z Dnieprem międz)' Bołtwią i Łubnią, a Dimi

tra Tlmoslewicza Hunię uau Starczą, zatem ustawa. w exe

kucyą weszła. Przez lat 10 kozactwa nie było. l tak gdy 

pierwsze buntu iskierki obejsciem ~ię roztropnem i łaskawem 

mogły były podobno łatwo być przygaszone: oiewczesnem Wła

dyslawa. IV uleganiem i pobłażaniem na. krzywdy KOlakom od 

prywar nych otiób wyrządzane, i dopuszczenie pow~zechn ego 

gwałtu, gotoll':il się niezmierny pożar wojny domowej, którą 

zdaje się w nicwyjaśnionycb planach swoich ~am Władysław 

IV po częsci rozniecał. 

Roku 1638 .Jan K azimirz brat królewski do Hiszpanii 

płynący, gdy z okrętu na oglądanie Marsylii i innych portów 

franr.uzkich lVy~iadl IV Prowancyi, od P de MW'gonne komen

daota W 'l'Oltr de bU1tC przytrzyIlIany pod pozorem jakoby bez 

paszportu WSZedł do królestwa, IV rzeczy zas samej jakoby ży. 

czliwym będąc Hi~zpanom, z którymi natenczas Francya w woj-
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nie była. tym umyslelll przeglądał brzegi francuzkie, ażeby po

tem objąwszy w l'ząd flotę hi~zpań~ką, łatwiej mógl IV granice 

francuzkie wtargnąć. O"adzuny IV CystlJ'l'onie, po dwuletnim 

are~zcie dopiero wyzwolony był, gdy Alexander Gąsieu'ski 

wojewoda smolel\~ki po~eł rzeczypo~politej do Francyi. przy

rzekł, iż .Jan Kazimirz nigdy pruciwko królowi t"rancllzkirmu 

wojować nie będzie. Królewicz za powrot~m ~woil1l w Rzymie 

ze smutku i melancholii regułę t.owar7.ystwa Jezusowego na

przód przyjął, II potem kardynałem nominowany. 

Roku 1638 król z królową dla poratowania zdrowia do 

wód hadeMkich ilo Austryi wyjechali; powracającym cesarz 

Ferdynand III drogę w Nikolsb1WgU zajechal, i dwa dni na 

rozrywkach przepędzano. Król do War~zawy powróciwszy, wnpt

że do Wilna udał ~ię, i tam inwestyturę Jakóbowi książtciu 

kurlandzkiemu osobiscie oddal. 

Roku 1644 rozmowa w Toruniu pod tytulcm Colloqllii 

Oharitativi między katolikami i dyssydentllllli od króla wyzna

czona dla zj~dnoczPllia umyslów; lecz ,ię bpz ,kutku na, sa

mych kłótninch i 'przeczkach stron roze.<zła. Jerzy 7).Jszkic

wicz bi~kup ~lIIudzki nauki kntolkkirij hronił, Xygmunt Gul

densztiern, ~tarMła 8zturn~ki lut.rr~kip, a Zbigniew Gorayski 

kasztelan chełmill,ki kalwińskie l.dania popierali. JeJ·ty Osso

liński kanclerz w. korDony imieniem królew,kiem prpzydowal. 

Na~tępu.iącego roku Władysław pojmuje za żonę Ludwikę 

Maryą Karola k~ircia mantuańskiego córkę. we' Francyi uro

dzoną i wychowaną. Rellatf/. de Bec mar~znlkown de Gw1-

briant posłowej tytułem za~zllzyc()na, królowę z Paryża do 

Polski sprowadziła, która dnia 16 lipca r. 1645 w Krakowie 

od ldocieja ElIbieńskiego prymasa koronowana była. Król 

z Wenetami w przymierze przer.iwko Turkolil wkroczyw,7.Y. 

i za staraniem hrabi de Magni odebrawszy obictnicQ picni\,ż

Ilych posiłków od papie~a i książąt wIoskich, sekretnie ludzi 
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na wojll~ przeciwku Porcie zilcit\I(1ł. i nil postauowienie orderu 

rycerskiello, pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Maryi Pan

ny, B"we od Urbana VIlI utrzymuje. Lecz IlstanowielJie dys

tynkcyi przp.z wprowadzenie orrlł'l'n tak dalece szlach:ę obra

ialo, że order zanucony zo;ta-!. Zrbrane zas w roku 1646 ,tany 

rZPc7.ypo~politej na "cjm do War'1.llwy, obawiając siQ jakowe

go~ pud powrem wojny na wulJlUś~ .,woją zamachu, imprezie 

Wlady~lalVa ~przeciwiają się, i nowych zaciągow rozpuszczenia 

wymagają. Co większa król zt'zlI"oli(: lIlu,oiał swem i oastępców 

swojich jilllielliem, .iii: bez d~lożcnia si~ i zezwolenia stanów, 

ani wojska zaciągać. ani wojny pouno,ic, ani z obccmi poten

cjnmi w traktaty wchodzić, ani po;low do dw(,,' óW cudzoziem

skich lVy~yłać, ani cudzoziemców do swojej rady wzywać. ani 

gwardji swej większej liczby lIad ptl~.W()I()llą 1200 pomnażać 

nie nędl.ie. 

Kozacy od Polaków coral. lIiel.OoŚniejsze uciemiężenia cier

piąc, o zrzuceniu z siebie j~rzrna ~kutecznip. zamyślają. Wla

dy~ław ustanawia w Polsce poczty publiczne na wzór cudz{!

ziemskich. Zniesiony jp.st natenczas starodawny. bo jeszcze od 

Bole~lawa wprowadzony zwyczaj, przystawienia z miast i mi a

~teczek podwód pod listy królewskie i publiczne cxpedycje. 

ZamiaH tych podwód rniastolll nakaztlna okladlul pieniężna, 

albo kwadrupla podwodna do pOCltclllltu war.~zlllVskiego. okrom 

V-'go razu, IV którymby pomieniune rnia.-ta pod po,lów tureckich 

i tatarskich podwody pl'zy"ilwily. W ,,,,,t~pujl\cych czasach 

litewskie miasta obolVią7.aly ;,il" zamiast kwadl'llpli pndwodm\.i 

IV Koronie uchwalonej, do IllacPflia c()l"Ocwi" 12,000 zlt. do 

pocztamtu wRrszawskiego. U,tii.lI'a t.a początkoll';l poczt w Pol

sce, daleko lepiej z eza~rn; J'uzrzqdzoll;" nic IlHtłCIIl jht. teraz 

dochodów królew~kich Ilolllnożfniem. W lady.,law Zygllluntowi 

HI ojeu 'welIlU ~tat.uę ozdobną w Warszawie wy.,;IILwil. Umarł 
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w Mer~czu '" Litwie mając lat 52. PaoowHI 16 lat żadnego 

nie zostawiwszy f.'otolllka. 

W ład)"'ław z przyrodzenia i poloru, którego więcej je.izcze 

w obcych n~hył krajaoh. był dohroczynny. "~palliały i IV ~ztllce 

wujennej do~yc bicl(ły, odwnżlly i cierpli wy na ~rudy i fatygi 

woj enne: w czelll ni~lIIało ntwi e·rd?ił .• i~ na chocimskiej wypra

"'i~ , a pot~m gdy zwiedZIIł obce hllje. i przez czas niejaki 

przypatrywał ;: i(, obrotom wojennYłll w Nider1111Idzie pod sław

nym Spinolq generałem hi;:zpańskim i jinnymi wieku tamtego 

wojownikami. Obcy lIlunarchowie wielce go poważali: Ludwik 

król francuzki uczcił go orderem św. Duch", a pierwej jeHcUl 

order zlQt8go 1'"lwa z Wiedni'l był lOU przysłany. Za. Włady 

sława u~tanowiono, ażeby królowa polska religii by/u kato

lickiej, a to z okazyi, jii: król po smierci pierwszej ~ony swo

jej zamyślaj o zaślubie::iu sobie córki Fryderyka w. elektora 

wojewody reńskiego religii kalwińskiej: czemu się mocno .tany 

"przeciwfly. Pod uim także zakuzano szlc\chcie poł"kiej .tarać 
~ię (\ tytuly cudzoziemskie, lub onychie uży"'ać, prócz tych, 

które są w unii w. ks. łit. i inkorporacjach województw ki -

.il>w,kiel!o, wołyó, ki c/!o i braclawskiego przyjęte, jakie są: prócz. 

widu już wygasłych, hiążąt Czartoryskich, Sanguszków, Ra

dziwiłłów , Czet.wertyńs kich, W \lroni~ckich, i hrabiów n8 Tę

czynie O"oliliskich, do których ten 7.a~zczyt przc,udl w r. 16:-14 

po wygasłej familii T~czyu~kich na Stanisławie ostatnim hrabi 

na Tęczynie. Za W łauy"ła wa Łabe uchwalono, ażeby kandy

~nt du kurou)' P(lrlCZ8s elekcyi obecnym w War:;zawie się nie 

znajdowu!. 

hmowa'll'ie Jana Kazim.i-rzrL. 

Ze Zglllll'lIl Władysława IV r. 1648 wlai;nie się kończy 

lat 60, IV przeciąg u których zepsute wewnątrz i zewuątrz I'ze-
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czypo8polit~.i ~tosu[)ki, zapowiR.dały jej więcej allil.eli kiedy, 

upadek i srogie poniżenie. Na~tępują lat 70 następnych, które 

liczą wielą nawrotów odnawiające si(' kraju klę~ki wszelkiego 

rodzaju. Własnie w IRtRch zgonu Wlad)'~łalVa IV kOllczyla się 

okropnym sposobem ni~zcząca Niemcy trzydzie~toletnia poli

tyczno-religijna wojna szczęśliwie dochodzącym pokojem we~t

ralskim. która trwałe zatargi Polski z ościennemi pal1stwami 

podniecała lub zawieszała. Austrja wojująca z protestantami: 

Szwecją. książętami niemieckimi, książęcipm siedmiogl'odzkim, 

Węgrami. wzywanymi w pOIllOC Turkami: Austrja podniecała 

Kozaków, aby psuli między Polską i Turcją przymierza, przeli 

napaści na Turków i jich sprzymierzeńców, uzyskiwala przeciw 

Rwym w Węgrzech nieprzyjaciołom od króla polskiego pomoc, 

drażniła wojną Wazów o Inflanty. Jinnc przeciwnie jćj nie

przyjazne mocarstwa przerywały te krwawe Polski zatargi, wy

jednały dla niej zawie~zenie jich, nie mogąc jej same.j na sweją 

przeoiągnąć stronę. Kouczyła się trzydzipstoletnia wojna, a po

dobnyż charakter wojen polityczno-religijnych miał się rozwinąć 

na ziemi Plllski(\j. Kozackie narzekania lIa ,tarostów i na 

Jezuitów, wzniecały żądania., aby naród kozacki ró\Vn~goż 

w stanie politycznym używał znaczenia co i szlachta polska 

i litewska, .ii~by wyznanie grecko-ruskie czyli dys-unickie było 

wolne i porównane w znaczeniu swojem z katolickiem: dys

unicka Moskwa i w pomoc używani Turcy z Tatarami Koza

ków wspierali. Tymczasem zawie~zony 'pór o Jnflanty odna

wia się: dys;;ydenci w narodzie polskim narzekający, wygłądali 

przybycia do Polski protesta.nckich nieprzyjaciół AustJji: pro

testanccy książęta, to jest: król szwedzki i k,iążę siedmio

grodzki wymierzyli na Polskę ciosy: od Austrji oczekiwana 

pomoc. Tak się toczyły zawichrzone lata panownnia Jana 

Kazimirza, a na to już przed zgonem Władysława IV zanosiło 

się, co się IV czasie bezkrólewia rozpoczęło. 
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Bogdanowi Chmielnickiemu ~zlachcicowi rodem a pisarzo

wi kozackiemu, słobodę jego czyli wioskę IV starostwie czech

tyńskiem wydarl Daniel CzaplilIski. Chmielnicki dochodząc 

~wej straty prawnie, nie mógł jej odzyskać, ale podczas byt

ności w Wari'zawie, dał się pozuać hólowi Władysławowi IV, 

który tworzył sobie zdala jakowes na kozactwo widoki, że 

lUu dopomoże w podniesieniu władzy królewskiej w Polsce. 

Były więc z Chmielnickim układy, popierane przez Hiero 

nima Rad:t.iej (l wskiego i Jerzego Ossolińskiego kauclerza w. 

koronnego IV na.dzieji, że przez lo zakończy się bezrząd 

IV Polsce. 

Wspar! Chmielnickiego Piulr Mohiła. obrządku ruskiego 

arcybiskup kijowski, przybyli mu w pomoc za pozwoleniem hana 

Swojego Islam Ghiereja, pod Tokaj Bugiem Tatarzy w liczbie 

80,UOO i Chmielnicki z Kozakami stanął zbrojnie i ciągnął do 

Polski. Hetman w. kor. Mikołaj Potocki ka:!zt~lan krakowski, 

wysiał Stefana syna przeciw buntownikom w 6000 ludzi, lecz 

wielka część lego ludu z Rusinów złożona, przeszła do Koza

ków, reszta z 1500 kwarcianego żołnierza pod Żółtellli W oda

lIli 1'. 1648 2 nlDja po dwutygodniowej walce zniszr.zoną zo

~tała: Stefan zginął w boju. Pod Kort'oniem podubnież główne 

Wojsko znie~ione, i hetmani kOl'ollOi, wielki Mikołaj Potocki 

z polnym Marcin~m Kalinowskim 28 lIlaja. do niewoli się do

stali. Chmidllicki zająl c<l.łą Ukl'a.jinę, gdy dowiedział się, że 

Władysław IV już nie żył; nic wiedział cu czyni,,? Jeremiasz 

książę Wiśniowiecki wojewoda ru,ki zebrał wlljska i zniósł 

pud Zwiahel do 60,000 Kozactwa, na sejmie tymczasem kon

Wokacyjnym party a Ossolińskiego nic nie zdziałała, sejm owszem 

dUlllugał si", uniżenia Kozaków i wydania li$lów Władysława 

IV. Wojna się ciągnęła. i stron)' przeciwnego sobie wyznania 

lUd wycinały: wyznaczeni regimentarze W ładyslaw Ostrorog 

wojewoda sandumirski, AJexander Koniecpolski chorąży i Mi-
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kolaj O,rrorog pudczaszy koronny z dod".nymi so~ie ' 26 ko

IIlissarZfl,ll,i, do których przylączyl ~i\: J~relllia,z Wiśniowiecki 

Z wielką, bo 36,000 kWllrcialJe!!u wOj,kll liczbą, n więhzl! 

daleko ciurów i luźnych ludzi, stanęli pud Pilawcami. Zgoda. 

niejaka między wodzami ledwie w pólrukn zawiązala Hię, t)'m

czasellI Chmielnicki ludzil układami i wzmacniaj się. niezgody 

zas sejmu elekcyjuego doszły . do obozu, resztę postrach do

konał. Obóz flod Piławcami bani,!bnie 1648 r. 23 września 

opuszczony zostal, ogl'o II 111 Y tllbor od Chmielnickiego zdobyty, 

tłulll w pogoni wycięty. Chmielnicki stanął pode Lwowem, 

gdzie okup przyjąwszy pomknął Hię do Zamościa. łupiąc nie

przyjacielskie dobra, i znowu spokojnie wypadku elekcyi ocze

kiwał, choć .ranun książę Radziwiłł hetman polny lit. ko

rzyści na K ozact\Tie odnosi/. Chmielnicki nawet. dowiedziawszy 

~ię, że Wisniowiecki na regimentarstwo naznaczony został, usu

nął się do Biallijcerkwi i w~zelką IJowolnosć do układów i po

~łuszeństwo ku. nowemu królowi oswiadczył. 

Tymcza.em, dnia 6 paździerllika sejm elekt;yi zaczął się. 

,Jan Kaziminr. brat Władysława po dlugich sprzeczko.dl z Ka

rolem Ferdyoandftm . wroclaws~illl i płockim biskupPlll, bratem 

.qvojim młodszym. który si\, także do korony ubiega!, a od 

Stan;8lawa Zarąb.y biskupa. kijow.ki''-go i znaeznl\j częsci .~

lIatu w,.parŁy był, na zalecenie po~łów cesarskiego, francuz

kiego, szwedzkiego (Il11oeyusz papiezki w ogółoo.<ci za potom 

stwem Zygmnnta , lilia! mowę) kr<'']cllI dnia 17 listopada puw

szechną zgodą. gdy Karól po u,qpi~lIill ,(lhie hię,tw raci

bor~kiego i Ilpobkiego na Szlą<ku, za,tllw<l od domu all;;trja

ckiego przez Władysłil\va po żonie C,'r:ylii Renacie w.-ummil' 

200,000 złotych nabyt.H IV r. Hi44, ktc',r~ .Tan Kazimirz miał 

wytrzymać, z plll'tyą swoją także przystąpił, obrallY, i po 

zaprzysiężonych przez PO$!ów puklu/;h konwmtach, kt.óre tuż, 

co i Władysławll były, 20 listopada zwykłym obrządkiom kró-
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lem IJgloszony by/. Na oejmio !'lekcyjnym I'0,.poltle )'wzenie 

IJl"zpciwko K07.akolll uchwalono, a do Chmielnickiego wFlauo, 

chcąc z u;~go wyruzumieli, jeże liby się do l.gody i przywrócenia 

spokojnoi;ci uie "kłonił. W Leli! koronacja dnia 17 styczuia 

II 1'. 11;49 pl> odprawionych wprzód Vi' łady,lawa exekwiach 

I\" Krakowi e l1a~tąpila. Na "r,jl\lie koronacyjnym potrzeby wu

jenne opatrzone i ZIlOWU tl'l.(,i nad wojskiem ualllie, tnicy Ila 

mipjsce hetmanów II' Ili'~ \\' oli je"zcze zostojąeych wyznacuIIi, 

A./exanda Fil'Jej bełzki, Stan:/llaw Law'koru/iski kamieniecki, 

kltsztelanowip.. i l~1ikolaj Ostrorog podczaszy koronuy. Pod 

tenże czas elektor brandenunrg.,ki. jako hołdownik. przed kró· 

lem przy .,i~gę przez posłów wykonał, wykupiwf'zy sil,; od 0 1'0-

bi~tego homnpru,m 90,000 zlutych, król za~ do War, zawy 

zjechaws7.y, akt weselny z pozoi'talą po bracie :;woim wdową 

odprawi!. 

Chmielnicki dal s i~ skłonić do zawa.rcia w Perej~ .. ;ła win 

1649 19 lutego z królem i Rzecząpospulitą przymierza. Ogło

szony królewskiem ilUieniem hetmanem Kozaków, odebrał uu 

ławę, buńczyk i I'horągiew na znal, tej godności, Lecz komi

sya w tym interesie do Ptlr~jeslawia wysłana wi,;ziała pow

szechną ludu kozackiego zajadłość, jak jeńców topili i mordo

wali, a wnet Chmielnicki podawał żądania, aby żydów i wy·· 

z.uwitów (tak bowienl Jezuitów nazywał) z Ukrainy wygoać, 

40,000 regestrowych Kozak6w utrzymywać, znió&ł szy unią S3-

memi tylko nieunitami urz~dy w kijowskim o .;adzać. i lUet.ro 

politę kijowskiego wprowadzi ć . Odnowiona ).ojna toczyła si.;' 

Szeroko w Litwie i K(jroni~ . Chmielnicki po złączeniu si~ Ta
t.arami In<l.iąey na z 200,000 wojska, 9,000 Polaków pod Zba

I 'ażem okopanych opa,al. K 1'01 obl~żonylll 1,Il pomoc w 18,000 

'pic~l.yj, al e pod Z\)orowelll równie tp.z otoczony l.o stal. W telll 

han tatarski opu.;cil Kozllków i Chmielnicki na ugodę przy,ta!. 

IV któl',ij warował ,obi" e"lo!;ć ~wobód kozackich, narodowi 
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kozackiemu rzekę Horyl} i liczbę 40,000 regestrowych nazna

czył; władycy czyli bi~kupi nieunici w 8enacie za~iędą i woje

wództw kijowskiego, cZPrniechowskiego i bra.cław~kiego urzędy 

nieunitami osadzono zostaną; szkoły t.ylko nieuniackie będą, 

Jezuici nie mają mieć żadnych; hetman otrzymał staro~two 

czehryńskie. Taka był u pod Zborowem ugoda, 19 sierpnia 

przyjęta. Niezadługo, obie ~trolly dawały powód do wojny. 

Ugodtt dopełnioną być nie mogla., bo się duchowielIstwo łaciń

skie oswiadczało, że obrady sejmowe opu~ci, skoro tylko jaki 

dyzunittt wprowadzony zostanie; Chmielnicki zaś syna swego 

Timofeja. na hospodarstwie woloskiem o$adzić zamyślał, jed

nając sobie tym końcem turecką i talar8ką pomoc, i w trak

taty wchodził. 

Powtórnie więc pospolitp. ruszenie przeciwko niemu na sej

mie nadzwyczajnym warszawskilll w r. 1650 nakazane, pod 

Kalllieńcem wojsko Hanęło od Chmielnickiego oblężone. Lecz 

Chmielnicki odwrócił się na króla we 100,000 ciągnącpgo 

i spotkał się pod Beresteczkiem r. 1551 28 czcrwcn, a po 10 

dniach odnawianej z obustronną zaciętoScią bitwy, Kozacy i Ta

tarzy pokonani zo~tali. Legło ich 30,000, obóz cały ze znacz

nym plonem i 13 dział w zdobyczy Polakom zostawili . Nie 

chciały iść dah\j województwa, dla tego król ~zlacht<; roz

pusciwszy "am do \Varszawy powrócił, przez co Kozacy zna

ł~;i,li eza, do pokrzepienia się. Hetmani tylko ze 20,000 zo

stawieni Ilapierając na ustępującego nieprzyjaciela weszli do 

Ukrainy, gdzie 'tymczasem Jan książę Radziwiłł hetman polny 

lit. z wojskiem lilewskiem Kijów opanował, i pod Białą Cerk will 

z koronnymi się hetmanami złączył. Tam Chmielnicki o pokój 

prosi, kt.óry mo pozwolony J 6.51 28 wrzesllia pod warunkami 

Ullll.!IJąccmi Kozaków. Przyrzeczono wolno!;ć niruuijackiemu 

obrządkowi. starostwo czechryńskie hetmanowi zapewniono re-
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gestrowych tylko 20,000 uaznaczono i siedlisko Kozaków na 

~anllij tylko Ukraiuie określono. 

Nie przestał jednak Chmielnicki działać jakoby nie miał 

władzy nad tiobą. Ni~ Spuszcl.ał z myśli Mołdawii, ze Szwe

dami i Turkami w traktaty wchodził i na Polskę podburzał, 

a z ludu kozackiego, który broni składać nie chciał, liczb~ uie 

mają. wysiał w stepy moskiewskie na osady, gdzie pozakładali 

słobody: Achtyr, Szum, Charków, Rybnę i tak dalej. Listy 

przejęte przekonały Polaków o Chmielnickiego obłudzie. Na

reszcie r. 1652 2gu czerwca Bogdan wspólnie z synem Tymo

fejelll z tylu i z przodu na. ubel.pieczonego Marcina. Kalinow

skirgo z 9000 pod Batowem ~tojąceg(l napadli, i po dwudoio

wejwalce zupełnie zuieśli. Wojna. się przeto rozpocz~ła, a za

nosilo się na inne, to li carem Al exym Michalowiczem, to 

z Karolem Gu' tawem ~zwedzkilU królem. W tak naglącem 

Rzeczypospolitej poloż.eniu naznaczony r. 1652 sejm pod laską 

Jędrzeja Maxymiliana Fredra stolnika lwowskil'go zerwany 

zosLnł raz pierwszy od jednego tylko posla imieuiem Sicil\

skiego, z powiatu upiekiego posłującego. Ta nowość owych 

Czasów tak obrzydliwą zdała ,ię być stanom, jak w posledniej

szym czasiech chwaleblHI. A tak na usta tnie niedulą nękanego 

kraju lJieszcz~scie, prostem zaprzeczeniem i wykrzyknięciem 

veto czyli nie pozwalam, najzbawienniejsze, najputrzebniej~ze 

dla Rzeczypo~polite.i byle szlachcic mógł niweczyć, bo to także 

We zwyczaj weszlo, iż zzawolaniem wto wszystkie na tym 

sejluie zapadłe uchwały, będąc uchwałami sejmu nie całego, 

zerwanego, mocy nie miały. 

Kamieniec byl w nieb(~zpieczeństwie: znowu więc król pod 

Żwaniec r. 16G3 ciągnie i taw okopany od Chmi!'lniokiego oto 

Clony. Zginąl tymczasem syn jego Tymofej IV wojnie z ho~po

dR rami , a król przejednawszy ~obie Tatarów wydostał si ę 

Znajprzykrzejszego polozenia, jak niegdys pod Zboroweru, i ua 
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uklady pod Zborowem przy~tJł, ale tyli\() na pozór, bu zaraz 

uklDdal z Tatarami Wpclllt' r.; ozaków wyguhic'ni,', Tak się "d 

sześciu lat, z zubop'Jlnq obu dwu Ilarodów polski e!!" i kozac·· 

ki~go klę~ką toc7.ylit krwawa w0.ina, gdy jedna pl> drugie.i 

oczekiwalJP .iuż wojny Illoski,'w,ka i ;;zwedzka nowym p,,~,aj'ell' 

ochłon~l y Polskę. 

Roku 1654 w styezniu, IV Perejllslawiu Chlllielnicki l,od, 

dal się 'carowi Alexemu Michalowiezowi, a car bez odwloki 

wysłal dwa wojska polc;,żn c , jedno do Litwy, ,drugie II" Ukr;;

inę wpruwadzil, z ktO[()Ill się Chmieluicki złączył. Z",zla J.>od 

Hmnaniern między Moskwą, Kozakami i wo.i"ki(·ill kroIew· 

likiem bitwa: zll'yci\,ztwo przy I'olakadl leCI. gdy Z nił'gl' uie 

staranu ,ię korzystać, Chlllielnicki IV dobry lU porządku w głąh 

Ukrainy uszedł, kilka t.ylko 'li mal i chorągwi zusta wiw,-z)', 

a Kazimirz do Warszawy po:,pie.szył. W Lit,w;" daleko "' :,iej 
Jl-l o;; k wie pnwodziło ,i\, pod kOlIllllrndą. ,-Rnlrgoż ('ara II'OjU.iij

cej. Zbiw,ozy ałbowiplll pod Sz/clowem .Jana hei" R'lłiziwilłH 

hetmana. 11'. lit., Slllol~l\sk, ,1]ohil<'lW, Polock. Newel i \\'i

tebsk WIIPI opa nowała, Filip Ob/lchowicz wo.iewoda slllol~li·;Jd, 

wpadł w pod ejrzl'llil' o wydani,' Smolcli,ka carowi, .L.J,uż pci

kiby się nie w)'\\'iild l , za wyroki/nl S('jlllll 1665 roku \\' , .. liii · 

/ cic zasiad"ć i dc, rad wchodzH: nie miał: co było pOl\'odrnl 

dzie.iopi~o", p()~ądzpni" o zmowę z nil' przyjacielem. UZII>llln 

atoli IlMtnll.lie przez sąd s".ill1uw)' lIil'\\'inJl os(: j"go luhll już 

zmarłego i konstytucja r. 1668 I,onor t"k /hoby, .iako i 1'0-

tOl1l!itwa .i ego zupełnie ocalila. 

Pod tl'nże ezas Kryst)'ua królowa "~,IV('dzka *l rZl\d kJ'li

lestwa, i berło Karn;o\\'i książ\,ciu Du;cJch mostów pala!.irlowi 

*) Krystyna córka. Uu~tnwa AdolIn. . od spraw rycerskich i wa)pt1.

nych w1elki1n IlilZWallP.go, i M. ElcoIHlr~· cłJrki .Jnna Zyg:llllllltil elektor,! 
brandonburg~kip,go, n.1rod7.ib s i~ dnin 8 lllte,g-o w roku IG2G. Po śllli ~ rc:i 
ojca swojego. k tj'H'Y w hitwir. poci [Altan w Saxonii roku Jtl32 dnin I fi li -
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rCI\skiCJllu, ciotecznemu bratu swemu rezygnowała. Ilenryk 

Oana8ił poseł w Sztokcholmie Jana Kazimil'za, solennie siC 

przeciw temu u~tąpipniu protestował. Ta protestacya, 6tan 

upłakany Pol~ki, zewsząd od nil'przyjaciól ucisniunej, złość 

i nallJowy llieronima Radziejow8kiego podkanclerzego koron

nego, który przekonany na sejlllie r. 1652 z listów prz!'jętych, 

iż Kozaków przeciw ujczyznie w bUlltach utrzymywał, od czci 

i dostojeństw odsądzony *) i z Pobki wygnany, w Wiedniu na

przód tulał się, II potelll u króla szwedzkiego szukał protek

cyi: chęć nao~tatek popisania się \V pierwiastkach panowania 

swego i ocucenia narodu szwedzkiego pod panowaniem Kry

Styny uśpionego, Karulowi Gustawowi pobudką były do pod

niesienia wojny przeciw Polakom. Starał ~ię wprawdzie Jan 

I<azlmirz przez powtórzune do Karóla posebtwo tę burzę od 

Polski odwrócić; ale Gustaw 111\ żadne nie chciał przystać 

stopada mężnie i walecznio z Wallenutej".'" feldmarszalkiem ł'erdynand" 

II cc.,rz. potkawsz)' si~ II' pl.cu pologl, objęla rządy królestwa szwedz

kiego, nie mając nad lat 0, z przystawieniem sobie do r.dy kilku znacz
niejszych osób ~ n miunowicie sławnego Ox~nstyerna knnc)crz:l- szwedzkiego. 

l'owzi,~,vszy pottim gu,t do nauk i swobodnego, " od publicznych interesów 
Oddalonego iycia. do czego nie pomnlu jej chęć zaprnwil slawny filozof 

frallGuzki D .. cartu, w roku 16;;4 dllia 16 czerwca zlożyła koronę, oglo

siwszy po sobie następcą i pallem trOllU Karola Gusl4wn wojewodę reó 

' kiego. ciotecznego brnta swojego : 1. 1 •• chowaniem sobie pewnych dochodów 
Da Nikopinyu, wy. poch Oelm.dyi, 0.,.1 i części Pomeranii, którą za jlij 
Jlanow.nia. SzwecY" przez traktat Miluster.ki nabyło. W króleo po abdyj 

kacyi ustąpiła zo Szwcc)'i, a IV J>lspr .. ku zrzekłsz)' się błęd6w sekty lu

·tcrskiej, naprzód do Flandryi, potem do Paryża. " stomtl,d do Włoch n
dula się. gdzie IV Hzymie osiadłszy i p.ubliczną wiary katolicki';j profes,yt\ 
"'ykonnw"y, ,esztQ dni swoich tomie przepęd.ił. i r. 1689 z tym się po
Żegnał a. swiatem. Nilgrobek j ej położony jar.t w kościele Piotra śW. D~ 
Watykanie w kaplicy Motki bolosnój U" prawej ręce wchodu wspaniałej j na 

CMy 'wiat slawnój bazyliki. 

*) Radziejowski wyrzekaj si ę tych listów, ale działał niep"yja

inic przeci",' ojczyzuic ~ ." powodu o~obistbj obraz.y uniesiony 1ewał.4 ku 

krf'łowi. 
20 
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persw"zje, UWSZ~1ł1 ani przyHWu du siebie nie puzwolil Ję

drzejowi ił'lo"sztynowi r~ferendarzowi kol'. po~luwi Jana Kazi

mirza, dla t~go, jii list jego kredencjalny t.yt.ulem i piecz\'cią 

,zwedzką był ,zczycony. 

Roku wi~c 1655 feldmarszalek szwedzki Wittembw'g do 

Wiełkiejpolski wchodzi ze 17,000 wojska. Szlachta p07.l1ill\s!ia 

i kaliska. pud Uści~m zgromadziwszy się za nalllowil 1{,adzie

jowskiego, a. skłonieniPIU si,: Krzysztofa Opalilbkiego i Gm 

dzillskiego, poznalIskiego i kaliskiego wojewodów, !& lipca Szwe

dom si,: poddaj\'. Kroi z drugą wojska dywizją z Witte:nber

giem pod Kolem sil< łączy. \\.'ysyła do obol.ll jl'gO J;\1l Kazi

mirz KJ'Zysztoja Pr7.yjem8kiego, prosząc, aby tam Gustaw na 

posłów jegu, którzyby [} pukój h !lilii traktowali, zaczekaJ. 

Szwed niecierpliwy zwłuki, traktowanie lU do swego do VI' ar

szawy przybycia odkładając, natychlllia:;t z wojskieIII pospie~za 

i Warszawę bezbronną bierze. . W takoweIII polożeniu Kazi

mirz do Opoczna z wojskiem udał ~i"" gdzie się WiltcllIbcl'g 

okopal. Karol J'eld/llflrszalkllwi bWCIIIU na pOIllOC przybywa, 

obadw,L woj,ka IV szyku pod CZ""nowem do bitwy ,tawują. 

Deszcz nawalny na przeszkodzie jest obudWOIlI WOjskOIII do 

potyczki; ZIłCZClII Kuzilllirz IUSClIl przyleglylll do Krakowa, 

a ztamtąd du Glogowa na SZhlsk uszedł, i tam przemieszki

wał. Kar61 po dwulIJiosicczncm oblężeniu I(rukowiI, kt6rego 

mężnie bronił Stf/an ('zal'nieckl kasztelan kijcwski, przez ugod\: 

wziął. Wojsko też kwarciane pod kOll1l11clldą Stanislau}(t 

Lanckvrulisktego hetlllana poln, pod W'!inlczern zbite, wier

ność Szwedulll przysi,glo, przekladuj'lc sobie ruczej IV nieszczę

śliwym rzeczypuspolitej stanie zysk kwartalnego żołdu, i obie

tnicę dalszegu z rąk nieprzyjacidskicl" nad calość ojczywy 

wlasnej i wspólny onejle ratunek, lIi('godnym rycl'J',ki"go ulIIysłu 

postępkiellI, Moskwa pot.! tenże prawie czas Wilna dubyla, 

i całą prawie Litwę opanowała, reszta Litwy za przewodelll 
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Jafnt8za Radziwiłła uczyniła z Karolem Gustawem traktat, 

a poddając się jemu warowała, że bez niej ni" będzie układów 

CZynił. Chmielnicki Lwów attakował! alc bezskutecznie. W Pru

sach niemniej szczęśliwie Szwedom ~i~ powod7.ilo: cale bowiem, 

prócz Gdariska, który IV przeciągu całej tej wojny wierność 

królowi i rzeczypuspolitej dochował, IV moc swoją wzięli: ile 

gdy potćm i elektor brandenburg.ki l"rydel'yk Wilh01m wszedł 

z Karolem w przyllIierze przeciwko Polscp, odebrawszy od niego 

przez traktat w Królewcu I'oku 1659 zawarty, deklaracją \Var

IlJjj, prócz Frallenburga z okolicą, którą król szwedzki dla sie

bIe zachował. 
Odpór Szwedum diJ.ny pod Czcs[ochowq., której Miller 

generał szwedzki w 17,000 piechoty dobyć nie mógł, ozywił 

IV Polakach odwagę i męzt.wo, wicią nieszczęśliwości przytłu

mione. Za przykładem tedy sdachty pruskiej, która broni nie 

składała, na wezwauie Stefana CzarnieckIego, Potockiego, 

Lanckol'ol181ciego i jinJlych zawiązaną została. konfederacja t!J

sZowiecka ] 655 r. 29 grudnia. Tą konfederacją ~zlachta z po

wodu, że Kar61 Gu~taw przyrzecze!'l wiarołoJllnie nie dOlrzy 

Illuje, popełnia gwałt y i zuzi,'rstwa, szlachta mając od króla 

Jana KazimiJ'za obietnic~ posiłków, dla zabiei;enia dałszym 
klęskom koSciola. i ojczyzny, dłuiej krola ~zwedzkiego znosić 
lIie chce, za wiar~ świętą kAtolicką, prawa i swobody bić się 

ObOWiąZUje, do t~gv wszy~tkich wzywu, aktoby t.rwał przy 

I\arolu Gustawie, za nieprzyjaciół ojC7.)'ZJly ogłasza. Król J au 

l\.azilllirz do tlij konfederacji 1656 r. 2 stycznia przystąpił. 
\Vojsko zaraz za konfederacją oświadczyło się i spruwadziło 
Jana Kazimirza ze Szłą"ka do Lwowa, który aby ducha pod-

1I\6'; ł i krajowców ubezpieczył, siebie i cale kJ'olestwo opiece 

Najświętszej Pannie Maryi osobliwym ślubem polecił. Co żywo 
n~ poglosk~ o przybyciu krolewskieJll do Lwowa ,zlachta ,ię 

gtollladzi. Karol widząc, jil. wojna którą mial za skończoną, 
20* 
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bardzicj ,iI! wzmuj!fi, i załogi uII'sząd uciśniono, koufederatów 

za bunt.owników ogłasz" i głowy jich Ila tax\, położywszy, ~aUl 

z Prus doMałćjpołski pospip,-za, i przeprawiwszy się pod Ka

zimirzem prz"z W i"/ę, Czm'nil'ckiegu W~ dwanaście t.yci,cy 

zachotlzącego "0 \lie drog\', pod G olębiem rozpędza. Potew 

Zallltlśe n ulIk uje, ale bez skutku. Czarniecki Vi wojsku szwp dz· 

k iem, d Illgi~lll i llagl~1ll marszem zlllordoll'D.llcm z zasadzpk po 

kilkllkroc wiplką kl<:sk~ czyni. Karól sprzykrzywszy sobie dlu

ąg i uprzykrzoną podróż, z pod Jaros! .wia do ~alldomirZIl 

jJowróci~ pO:;lanowia. Czarniecki pod Niszkowem z zasadzki 

wu\ udcrzyw.-zy, rzl'l. wielką w wojsku jego czyni: i gdyby 

litew.-kie wojsku pod kOmlll"lldą Pawia Sapiehy wojewodY 

wile{lskil'gu, przejscie pomi..,dzy Sanem i Wislą broniące nie 

byl" pierzchn~IC), pewnieby Szwedzi nie mogli byli otworzyd 

sobie komunikacji z WarsbUW1\. Pod Wm'ką znowu CZlwnie

d'i na Szwedów pod kOl11melldą Fryderyka margrabi badeń

~kipgo udcrzil i wasi oflychże. Gustaw malo eo zabawiwsZY 

w W ar.-zawie, dl) W ielkill.ipolsk i I'rzeciwko Czaruieckielllu udaje 

.,i~. a putem do Prus od swoich w~zwally, porucza kOI\llllcl.ld~ 

nad wojRkiem brat.u SW1'1II1l Jllnowi' Adolfowi, który pod Gnit

znem Czarnieckiego rozPI.dza. S~wed traktat powtórny z ele

ktorem I>mndl'nLurgskilll IV MIllborgu kojarz)', wzajemną sobie 

pOili oc przyrzekając: IV nagrod\! zas pll~ilkó\\' elektorowi wrr 

jl·wództwa pozllilllskie, kaliskie, I~cz)'ckie, ,ieradzkie i zieluj~ 
wieletlok'l ud G-u,tawa w po!lessyą dane i darowane. Jakoi 

Brandellburgczyk niczego bardziej jako powiQk"zellia granic pa-

111)\\ Ania wla~ncgo II' okropnym tylll stallic Polski, nie poin

dal. Gdy tak o pouzialc kr'llc;;twa Szw ... d z ilralldcnburgcZr 

kiclIl zaradzają, aliici Jan Kazimirz w GO,OOO wuj,ka WM' 

~zaw~ obIegI i dlJbyl: feldlllars.al(·k WiU"lIIbt'rg i jillni dz ir' 

si\,ciu przedniejsi panowie szwedzcy w lIil'wolll wzi~ci i do Z~ 
nlOi;cia ode~lrlni W tóm król szwedzki z ('lektorem brandeP' 
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burgskilll pod Nowogrudcm złączywszy się, ku Warszawie 

przybywają. Bitwa generalna pod Pragą wydana przez trzy 

dni trwała, przy Szwedach zwycięztwo, z którego jinnej ko

rzyści nie odnieśli, oprócz odzyskania Warszawy. Kazilllirz 

z Lublina przeuiósł się, Karoł z elektorem brandenburgskim 

do Prus powróci!. Szwed widząc elektora cbwiejąceeo się IV za

Wartem przymierzu, nowem go IV Lnbiawie obowięzuje, zno

sząc lenne prawo z Prus i Warmii dla żyjącego kRiąięcia i po

tOmstwa jego płci lII~zkicj, która gdyby wygasła, Warmia do 

korony szwedzkiej przyłączona, a Prusy lennćm prawem miały 

się domowi margrabiów branden burgskich we Fl'allkonii do~tać. 

l tak nadQty powodzeniem król s)l.wedzki rozdawal , czego je

SZcze zupelnie nie dzierżył. 

Tymczasem Jerzy Rakocy książę siedmiogrodzki obietni

calUi wielkiemi króla szwedzkiego, a mianowicie obi~tnicą po

darunku Pokucia, Rusi i Podgórza ułudzony, wparlł do Pol,ki 

Z wojskiem 50,000 ludzi wynoszącem. Rozlal ,iI;' leli naw'!ł 

Szeroko po kraju, w Br)l.esclu i Krakowie stanęły ,icdmiogro

dzkie załogi. Nie długo jednak najezdzca Siedmiogl'odzianiu Pol

~kę bezkarnie łupił: albowiem od Stani.lawa Potockiego he

tmaua w. kor. i Tata~ów otoczony, gdy się lIie mogł przerznąć 
do kl'8ju swego, okupić się musiał 12,000 czerw. złt., i poseł-
61\vo do króla i rzeczypospolitej z przeproszpniem wypra wić. 

Tatarzy potem na tylną straż jego uchodzącą uderzywszy, wielką 
IV niej klęskę uczynili. 

Jan Kazimicz ze swojej strony także uie uie opuBcił, aby 

t Moskwą do czasu przynajmniej pokój stanął, i liga ku wza

jemnej przeciw Szwedom obronie; projekt ten za pOIllOCą 
!losłów cesarski ch udał się, i przewłoka pokoju na zjeż

dzie wilellskim na dniu 2 listopada w r 1656 aż do pl'zyszłpgo 

~~jmu przl'Ciągniona. 

Jeszcze nie wyszedł z Polski Rakocy, kiedy posiłki od 
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cesarza pod kOlllmendą księcia Hatzfelda do Polski weszły, 

przyobiecane przez trnktat zawarty w Wiedniu dniu 27 maja 

w r: 1657 przez Bogusława Le8zczY/1-skiego podskR.rbiego w. 

kol'. posła rzeczypo~politej z Ferdynandem lIT, II od Leopolda 

syna jego ~tlVierd7.011y, którym po śmierci Jalla Kazimirza obie

cano królem obrać jednego z ksią7.ąt domu austrjR.ckiego, wollle 

rekrutów IV Polsce Wiedniowi werbullki i 500,000 zlt. reIIskich 

pu ~kończonej wojnie wyliczyć za posil ki w 16,000 wojsb 

Polsce przyrzeczone; w kUlnij summie ce~arzowi żupy wielickie 

puszczone, ,1Ż za AlIgll~tR.1 II Polsce powrócollc były, tudzież 

oprócz hiberny i żywnosci na każdy rok póki nip, wyjdą z Pol

ski, 300,000 złoto wypłacać. Hatxfeld Krakowa uoLyl. Elektor 

brandenburg~ki chcąc się z Polakami pogodzić, i przysługą ja

kowąś onychże ~obie obowiązać, Poznai\ z ręku szwedzkich od

zyskał. Przymierze ku wzajemnej obronie przeciw Szwedom 

między Pol,ką i Da.ują w Kopł~nhadze dnia 18 lipca w r. 1657 

przez Tobiasza il10rsztyna podstolego krakowskiego, posła rze

czypospolitój, zawarte było. 

TBgOŻ roku tra.ktat, w Welawie z elektorem brandenburg

skim za po~rednictwe]]) Frallciszka barou:! de Z']8ola posla cc

.• arskiego zlI.wa.rty prl.ez Waclctwct LeszczYliskiego biskupa 

wa rmińskiego i Wincentego KOI·wina (}ąsiewskiego hetmana 

poln o lit. posłów I·zeczypospolitej. Elektor Il woluiooy od hoJdu 

na zawsze z potwierdzeniem nast~ pstwa na lenuość dla IWlr

grabi ó\\' Wł~ Frankonii, jeśliby du kaduku przyszło; obowiązał 

się swojelll i Ila s tępców 'lVojich jilllieniem do przystawienia 

Polsce i wzaJemni e, podczas wojny 1500 pil'clJoty, a 500 ja

zu)' : od posilków w jeździe rzeczpo'polita t.raktatem bydgow

skim wuet go uwolniłIł. W tej zaś wojni e 6000 wojska prze· 

ciw Szwedom przyobiecał, 7.a co mu IV t.ylllże rok!! król i rzecz

pospolita IV nagrod ę nakładów w o.i ~ llllych, przez traktul. IV Byd

goszczy za.warty . powiatów lembugskiego i bytowskiego lennćJll 
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prawellI ustąpiła, potem Ełbł<lg z powiatem puscić mu przy

rzekła, skoro od Szwedów odebl'llny będzif', aż do zupełnego 

wypłacenia ~Ulllllly 400,000 (aJerów niemieckich. Prócz tego 

wypuszczono IIIU za~ta wą stahimskie IV sUlIlInie 120,000 tale

rów od niego pożyczonych. I tak obrotny I3randenburczyk zy

skal, ile łedwie spodziewa l się zyskać. Po zawartćm w tell 

sposób przymierzu w Bydgo8zczy, Jn.ll Kazimirz do Poznania, 

a ztallltąd do W uszawy r. 1 G58 udał się, gdzie po odbytej 

w Illie~i'lcu łutym radzie senatu sejm złożył, ua którym przy

mierza z kroJami węgierskiem, (aJbowiem Leopold l jako ce

'ar:.: dla dochowania traktatów westfalskich ze Szwedami po

koju zrywać nie mógł, czynil to więc ja.ko król węgierski) duń

skim i .z elektorem brandeuburgskilll potwierdzono: a dla ws~

llIoienia skarbu akc:lJzę jeneralną po w,:zystkich miastach i mia

steczkach tak duchownych jako &zlacheckich, nikogo nie wyj

IlIUjąC, na wszystkie towary wiktuały do przyszłego sejmu po

stanowiono. 

Krystern król dUliski na fundalllenci" traktatu zawartego 

z Polską, do Szwccyi z wojskiem wpada, Gustaw więc na suk

kurs dziedzicznemu pat\stwu, częsć wojskll. swojego z Połski 

wyprowadził, zostawiwszy przy drugiej komruendę brl\tll swemu 

Adolfowi. Hoku 1658 Toruń po sześciu l)tiesiącach oblężenia 

od cesarskiego i polski c~o wojska w:t.ięty, do którego król i kró

lowa dnia 19o stycznią wjechali. Pomerania szwedzka. od Ste

fana CZaJ'nieckie,qo ru,;kiego, i Holm Opaliliskiego podlaskiego 

wojewodow zawojowana, kontrybncyami oplacić się musiała. Ja

kob książe kurlandzki pomimo zachowaną przp7. cały przeciąg 

wojny oboj~tnol;ć. od lhl,f}lasa generała szwedzkiego niespo

dzianie z łlittwl'Y 7. żoną i z dziećmi zabrany i do Rygi naj

pt·zód, il pot.em do Jwung1'odn 7.awieziony. hię~two na łup 

Szwedottt zn~tawił. 

Różncllll drogami z okropnćj niedoli swojej t1zwigala ~ię 
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Pobka Od czasu jak Moskwa, jak Szwedzi, jak nareszcie ~ie

umiogrudzki książę na nią napadł, Tatarzy nie odmawiali po

mocy, i Chmielnicki, który niezadłllgą zmierzy I sobie uleglość 

C1Irowi, musiał pod Jezierną przyrzec Tatarom, że przeciw kró

lowi wojować nie będzie; wzmagające się nieszczęścia na Rzccz

pospolit~, poruszyły nareszcie Kozaków. że t.em chętniej w spo· 

kojności się trzymali. Tymczasem r. 1657 umarł Chmielnicki, 

a hetmanem czyli wodzem obrauy został Jan Wyhowski. Ro

zerwany już był podówcza~ interes kozacki. Wyhowskiemu 

nie sprzyjał, i z ręki jego, jego namiestnik innych hetlUanów 

stanowił, których część narodu uznawała, a Wyhowski z nimi 

walczyć mo siał. W takiem położeniu swojem teru bardziej za

myślał o powróceniu do związku w Polską, a wysłani komisa

rze od Rzeczypospolitej przystali na: ugodę piękną, która się 

jednak utrzymać nie mogla. Stanęła ta ugoda w Hadziaczu 

16 września 1658. Rzeczpospolita narodu polskiego, litewskiego 

i ruskiego miała się do całości przywrócić, obrządkom woluość 

ale cerkwi unickich nie wolno zakładać, pięciu biskupów z me

tropolitą miejsce w senacie zajmą, w Kijowskim senatorskie do

stojności nieuuitom, w Braclaw~kim i Czel'niechowskim przez 

ałternatę rozdawane będą. We trzech tych województwach 

sami tylko Kozacy konsystencyą lIlają, licz1\c wojska swojego 

30,000. Hetman nad niemi, przez nich kandydaci obierani, od 

króla stanowiony; kogo hetmao do szlachectwa poda, ten no

bilitowany bedzic, trzy wojewodztwa mieć będą kancłerzy mar

szałków i podskarbich z godnoscią senatorską, trybunał oso 

bny, swoją w Kijowie akademią, gdzie innym wyznRniom, nie 

katołickim łub nieunickim , n/luczycielów ani uczniów swoich 

mieć nie wołno. Miała się przpto ugodą tą Rzpczpo~polita od 

tpgo czasu ze tl'zrch narodów składall. Wyhow.ki nic d/ligo zo

stal wojewodą kijowskim i otrzymał dzilidzic:mem prawem ~ta

rostwo lubomskie i barskie, nie napi!'ral się już na IIsklltecznie-
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Ili~ ha.dziackich ugód, tymczasem rOl.kano Kozakom szlnch~ctwo, 

i w ludzie tym dotąd różnicy "tanów nieznającym rzucone nowe 

rozerwania nasi,)na: zazdrość tlumy odstręczala od Polski i par

tyi którą arystokracką nazwać można, a która wierną Polsce 

zo~Ławalll. 

Rozgniewany Alexy Michajlowicl na te w kozaczyźnie 

zdarzenia, tem silniej wojnę podniósł: trzy wojska do Litwy 

i 11" Ukrainę wpłs/. Wychow~ki złączywszy się z Polakami 

i Tatarami, partyą nkraińską Mo~kwy pud kommendą Tru
beckiego zostajt,cą i Kozaków pod Jerzym Chu:Jielnickim synem 

Bogdana i Marcinem O,'eciurą z Moskwą złączooych, pod Ko

notopem na głowę poraził, i Trubeckiego w niewolę pojmał, 

który w krótce z ran umarl. W Litwie pod kom mendą Oho

wańskiego kilka miast odebrali Moskale i Gąsiewskiego het

mana pol. lit, wojsko znieśli. 

Rok ł 660 pomy':;lny był Pol-oe dla zakończenia wojny 

szwed~kiej: kooferencye o pokoju IV klasztorze Oliw8kim o milę 

od Gdańska dnia 22 marca zaczęły się, i aż do 3 maja trwały. 

Jan Kazimirz dla prędszego dziala tego, tak pożądanego dla 

kraju, przyprowadzenia do skutku, przez caly traktatowego czasu 

pr%eciąg w Gdal\&ku mieszkał. Do ułatwienia zachodzących 

truduosci nie mało pomogła śllli~rć króła szwedzkiego, który 

w Gottenburgu pod tenże czas umarł. Antoni illargrabl'a de 

Lumbre.< po~p,ł Ludwika XIV króla francuzkiego pośrednictwo 

imieniem monarchy swojego sprawował. Mocą traktatu oliw

skiego u~tąpić Polska Szwedom /Uu~iala Inflant, wyjąwszy 

~zczuplą onychżc cząstkę, która nosiła. tytuł województwa in

flanckiego, tudzież wszelkich pr-eteosyi do Estonii i wyspy 

O$8elii. .ran K azimirz wszelkiego także prawa do krÓlestwa 

~zwedzkif>go wyrzekł się, tytuł jego tylko sobie 7.atrzymawszy, 

którego jednak z kr61em ~zwedzki/ll trakując, używać oiemial. 

Szw~dzi ze swoJej ,trony Elbłąg, Malborg i S%tu/U w Prusiech 
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oddali. Traktaty względem podziału Podziału z dek torem hran

dcnburg~ki[JJ uczyniuue skasowali, J akóba ksiąźęcia kurIandz

kiego z niewoli uwolnili, z powrócpniem wszelkich rueholllusci 

i sprzętów mu zabranych. Wojska ,zwedzkie jako też i ce

sarskie z Pobki lVyprnwadzi,~ po traktacie przyrzeczuno. Wię

żniowie z obu stron wydani. Handel wzaj emny ubezpieczony. 

A Jllll€stya db w~zystkich: a III ianowicie dyssydelltów, którzy 

się przez interes swej ,ekty, ,zwedzkiej strony w lej wojnie 

trzymali, warowana. Orygiultly paktów od stroll zamienione, 

a Jeneralny pak~6w autentyk gwarantowi d" ,kładu oddano. 

Elekturowi braudellburgskiemu osobnym artykulem wolue El

bląga odzierżenie nhezpieczone. Tak siQ ukończyly lat 6 cię

żkiej wojny. Polska lila wolne ręce do odparcia pozostają

cych Dieprz~jaci6/. 

Z całą więc potęgą na drugą przeciw Moskalom idą, któ

rzy IV oblężeniu Lachowicze trzymali. Temu gdy na odsiecz 

wojtika Rzeczypuspulitej pod komendą hetmana wieI. lit. i Czar

nieckiego wojewody ruskiego ciągną, Chow(ul81ci zachodzi im 

pod Polonką drogę i potyczk~ wydaje: legIo na placu Moskwy 

15,000, reszta w roz~ypkt poszła i aż za niwillę uciekla, Na 

Ukrainie zas bitwa niedaleko Czu.dnowa od Stanisława Poto

ckiego i .J~rzego Lubomir, ki"go hetmanów kuronnych wydana, 

VI której Moskwy i Kozaków 37,000 trupem l~glo. Seremet 

wedi moskiewski w ni~wolą wzięty. Obóz li całą zdobycz<t 

naszym s ię do~tal. 1'Ia sejmie roku ] 661 tral( tat Ohw,<ki i ku

misya Hadziacka potwierdzon\~ z doloż,'nicm wyraźnćUI na re

kwizycyą agów i bejów w, "uitana. ;~ by wszelkie tak jego jako 

i hana krym"kiego mia-ta, a mianowicie Jlzak. Oczaków, Te

hyuia, Perek op i H.~.iat)'gród ~,adlle.i inkun'yi ni,· punio s ły od 

wojsk zaporożs kich. Jerzelllu Chmielniekielllll hl·tlllallowi po

mienioll)'ch woj'}; dzierżawy hadziacka i mirhorodzka wi ecznćlII 

prawem od króla darowllnr, ił Stef/lt/o'wi. (}zaj'nieckiemu woje-
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wodzie l'u~kielllU IV uagrodę wielkich jego zasług, gdy męztwem 

i waleczn"ścią ~woją podźwignął upadłą ojczyznę, staro~two 

tykocióskie od króla i Rzeczypospolite.i dziedzicznell1 prawem 

wieczyści p nadan e. \V teJ)] wojsko r.ak koronne, jako i litew

skie z przyczyny zatrzy mabego żołdu związek czyni, i z pod 

posłu,zeustwa się wyłamuje. I lubo na za.platę jego uchwalono 

podatkl, i kOluisye we Lwowie i w Slonimie wyzaczollo, prze

cież niecierpli wie zwloki rycer.~two koronue obrało sobie ruar

~załkiem związku Świderskiego a litewskie Zyromslciego. Król 

te rycer~twa związki chcąc rozerwać: a przynajmniej na nie

jaki czas rozjątrzon e umysły od rabnnku kraju wstrzymać, wy

prawę na Moskwę oglasza, i sam dodając wszystkiem ochoty 

do Litwy się wybiera. Koronne wojsko nietylko ordynausów 

króla swego nie słucha, ale jeszcze z Ukrainy wyciągnąwszy, 

kraj niszczy. Litewskie pod Dolhinowem. na Chowaóskiego 

uderzyło, i Mosk wę rozpędziło. Przybywszy król do obozu chciał 

dalej prowadzie jich na nieprzyjaciela: a II' gdy się wojsko z tej 

dla ojczyzny usługi upornie wymówiło, komec wyprawie uczy

!Iiony. Dla zaspokojenia więc co prędzej bnntu podniesionego 

w wojsku, na sejmie r. 1662 ustauowione jest pogłówne nad

zwyczajnie pod tytułem Sub8idli Charitativi. Z wojtikielll pol

~kieU1 do 26 miljonów wylikwidowanej na kOlllissji lwowskiej 

zatrzymanej za pIaty, stanęlit u!\oda za staraniem i piecwłowi

tUBcią Flory1na Kazilllirza książęcia Czartoryskiego, biskupa 

kujawskiego naprzód w Wolbo'rZ1t, gdzie gł6wna związkowych 

stała kwatera. na dzie~ i\!ciu tllilionach, a potem gdy i ta wmrna 

wyniszczonej ojczYZlJie niepodobna stała się do wypłacenia, 

reaSWllluwaua jest w r. 1663 kOlllissja w Zawicho8cie, i na 

dziewięciu milionach rzecz zakollczona. W Litwie nie tak prę

dko do jedności przyszło, z przyczyny zabójstwa ŻyroJllskiego 

11Iar,zalka związkowego i Wincentego Gąsiewskiego hetmana 

polnego litewskipgo. Wojskowi niektórzy za.pa.lczywością zdj"ci 
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pierwszego rozsiekali, a drugiego ruzstrzellł li, ubwinilljąc jich 
o to, jakoby o zerwauiu związku Zlllllyslali. Wkrótc~ jeduak 

przykładem koroDllegu i litewskie wujsku du ugody i po_luszeó

~twa powróciło. przez usilne w tej mierze Jerzego BiaUozora 

biskupa wiJeńsl\iego starania, który dla prędszego związku ro

zerwania. i zamtowania skarbu w. ks. lit . srebra nawet kościelne 

zastawił. Po takowej więc z wojskiem ugodzie, żeby je jak 

naj prędzej uspokoić, podano wynalazek, aby moneta podlejszej 

niż przedtem ligi bita byla. Rzeczpospolita arendą mennicę 

puściła TJltowi Liw"U8zowi Boratyniemu staroscie osieckiemu 

i Tynfowi. od którego tynfy imie wzięły (jak ,zelągi od Ber

nardll Schelinga obywatela toruńskiego, które je~zc1.e za cza

sów k.rzyżackiego IV Prusiech panowania nastały). Tynf sre

brną. a Boratyni miedzianą monetę bił: a jak.o Boratini da

wniej nieco indygenatem od stanów udarowany był, tak Tynf 

w fałszerstwie monety poszlakowany, kary, ua którą zaslużył 

ucieczką uniknął. Kozacy o nowych wowu buutach ua Ukrainie 

zamyślają, z namowy, jak mniemano, WycholVskiego wo.iewody 

kijowskiego; lecz te wkrótce są uspokojone. Wychow~ki za. 

wyrokiem sądu wojskowego w narsuniu na gardło skazany 

i rozstrzelany jest, a Paweł Te/erll na urzędzie wodza koza

skiego od króla po Jerzym Chmielnickim, który sobie stan 

runiski obrał, potwierdzony, Kozaków w powinnym respekcie 

utrzymał. 

Jan Kazimirz potomstwa nie mając ostatnim z domu 

będąc z namowy Ludwiki królowej, która wydawszy sio>tze

nicę sIVoję .Annę, córkę Edwarda wojewody reń8kiego, za ksią

żęcia Henryka Juliu~za d'Enghien, syoa Księżęcia Kondc'U8za, 

dla dzieł wojeouych wielkim nazwanego. z książąt królewskich 

we Francyji idącego, wszelkiemi sposobami. ażeby się korona 

polska temuż książęciu, lub ojcu jego K ondeugzowi dostała. 

Rzecz ta naprzód do uwagi senatorem na radzie częstochow-
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~kiej podana. toź na sejmikach przedsejmuwych usilnie zale

'''"HI, II potc~m na sejmie 1'. 1661 w senacie od samego króla, 

a w jizbicl pOH'bkićj od Stefana Wydżgi bisknpa warmińskiego 

przplożlIJlll hyla. Niesłychana dotąd propozycya podobna, 

oburzyła srodze 1t'm'!}sly; i Inbo królowll lak dobrze przl'z ~we 

intrygi Sl'nat przygotowala, że caly prawie na ten króla Wllio

~ek umilkł; atoli sławny obywatel~twem i nanką Maxymiljan 

Fredro kas7.t"łan lwow~ki w pOlVszecnllt\m lćm milczenin głos 

zRbmwszy. obszernie dowodził ni~przyzwoit.ości wyniknąć 1Il0-

gąeej z tnkowego rozrządzenia tronu; prosił zatem kl-óla, aby 

zallly,dt')\\' swojich IV tej fIlier1.e odśtąpił. Toż w jizbie posel

~kiej ua wniesienie biskupR warmińskiego Fraliciszek Powal

,<ki, poseł 1.ipllI pruskich przełożył. Odłożony więc illtpres ten 

do iinncgo czasu: :t gdy na sejmach n~stępujących uporoie ode 

dworu poparty był, nieukontentowanie narodu w wojnę się do

mową zamicnilo. 

Jerzy Lu.bom;l'ski malnal~k w. i hetman polny korouny 

zll,luźony naówczas w narodzie człowiek, wI'zczyt i podpora 

maje,;tatu, który Jana I\azilllirza. ,tnlconego już prawie z tronu 

z wi elkim owym Czarnieckim powr<lcil, i przy koronie utrzy

mai, w tćj okoliczno~ci kroiowi , a bardziej królowej sprzeci

wil "ię, i lJad prywatę całoś,! praw ojczy,tych przełożył. Cala 

tedy dworu niech\,ć na niegu się zwaiil,' . Zapozwany wi\,c na 

,ejlll w r. 1664 zgromadzuny ku obmy~lcniu potrzeb do popar

ci" ciąl!nącej "ię 1. Moskwą wojny, o to. jakoby wojnę dOlłlo

Wą \\' ojczyznie wzniecie zamyślił, i lubo niepI'zyl-omny, obwi

niollY jako majestatu i prnw gwałciciel, .okazany na utratę 

IIHIJI;fno!<ri, urzędów i życia, mimo zaniesion , .. za nim do króła 

od KI"llIl'n,a IX, Leopolda cesarza, Wacława LeszczyMkiego 

pr)' llIiI,a i gorliwych zio'"k6w in,tall~je .• Inko wi<;c "ejm ten 

przl'z Zaboklickicgo [Jod,,~dk!l i po"la braclawskiegu zerwany 

był, till;, i nasI ':pujący nadzwyczajny przez Władysława Ło-
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sia po sła ziemi dobrzYliskiej, umyślni,' na lu od kruluwć.i na

sadzonego, obawiającej si~, uby slJadź krul s labego ulllysłu i 

miękkiego serca nie dał się wzruszyć prośbami i naleg<lniem .ii-

7.by poselskiaj (bo senat cały pmwie Ludwika. IV więzach swej 

fakcyi trzymała), za Lub''>llIir"kim, i oo~goż uo łaski i dosto

jeństw nie powrócił. Jun Rlemens Branicki marszałek nad\\'. 

kor. godną i pamiętną lIJini .-tra wspaniałością nie chcial przy

jąć laski w. po Lubomirskim; oddana wi~c Jano·wi Sobies

lciemn chorążemu kor., a buława polna kol". Stejmlawi C'Za7'

nieckiem·u wojewudzie kijowskiclllu. iłIikolaj Praimows/ .. i bi

skup lucki i kanclerz kor. a potĆlll prymas, i pod Michałem 

królem wszystkich w ojczyznie kłótni z Sohieskim. pudni "ta, 

najwięcej od wymoy.enia ~ ądu przeciwko Lubomicerski emu po 

woli królowej przykładał się, i tak ś l e po zelll~t\; nieubłaganej 

Ludwiki popierał, jii wypadłszy ze sądu wesoło, llieJ.lallli~tlly 

na swój charakter, wykrzyku1lł: J1/i me mamy S"ię mkogo, ani 

samego .szatana obawiac; zeby,vrny m e rn!"eli króla ob~'a(;, kt6-

ry nam się spodQba. Do Francyi z dekretem na Lubomw 

skiego , jakby z największego jakiego zwyci<;ztwa uoniesieuicm, 

poseł francuzki gllllC<l co prędzej wysłał. L1lbomil'slci za s ły

szawszy jako na sejmie 1664 1'. Z ninl sobi e postąpiono, do 

W;'oclawia u'tąpił, cze ka.iąc, azaż jaka Ila jego stroll\, pomy

słna nie zajaś niej e chwila. J a k oż ni,~ zawiódł si~ ua swoj ej 

nadzi cJi, gdy wujewódzlwa widkopulskie za nim ,i~ ugłosiły. 

Luhomirski z part ją wojska swojego i konfederacją wiel

kopobk1' złączywny ,ię, Litw~ pud kOlllll1eudą 111lar"go Po

lubińskiego pisarza poln. u Czę:;lochowy zniósł przez Adm/l./I 

Ost1'zyckiego man;załka konfederackipgo. Polubiński I\" niewolą 

zabrany, 1300 na placu legio. W i,wiowi e 1I"0łnu puszczeni. 

Król Lubomirskiego z woj skielll ;ciga, .inl. obi euwie ._trolly 

II" szyku do bojn pod l-'alczyncln ~tall\.·ły, gdy ./lJdnćj T,'tt

bicki biskup krakowski i Tomasz Lezcl!ski biskup chel lllski, 
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gudnYIIl stanu , wegu postQpkiem, oszczędzając krwi obywatel

skiej, pukój pod pew llemi warunkami przywracają, mianowicie : 

aby Luhumirsk i do gounosci i d,ibr hyl przywrócony, który 

przel'rosiwszy król" 'do Wrocławia powrócił: gdzie się lIliał Z/l.

trzymać przez ~pjm pobliski, na ktorylll sprawa jego luiala 

być rOl.trząsniullil i wpełnie zakol\czonil. Zaciętose króla IV nie

nawiści kil Lubolllirskit'IlIU, oddanio bulawy polnej JaJlowi So 

')ieskiemll po i;llIir.rci Czarnieckiego, która jednak do Lubo

mirskiego podlug ugody uczyniont\j wróci6 się powinna był", 

,<Pjm IV r, 1066 do War,zawy nakazany skntku puzbawi/y, 

który byl zel'WII ny przez ŁlIkoms7r./ego, posła województwn 

witebskiego. Lubumirski ut.yskuje na ni cdotrzYIIl/l.nie pry.yrni e

rza \Vojewildztw znilczna C7.r:~ć na jego ;;tronę oświadcza , 

Przyby\l'~ on /. \,Vrudawi'l: Litwa pod ,1!ontwmni niedaleko 

Inowrocławia w Klljawfłch 19 lipca, Lubumir~ki 12,000 woj

~ka, a król 26,000 liczy!. Zwycię"two przy Lubomir,kilU, 

4000 legio trupem ze strony królewskiej, Po tej króla porażce, 

llustlWila w Ł<:gonicach ugoda 31 lipcH. Lubolllir~ki lubo 

króla przeprosił, i alllne,tja. g~neralna ogłoszona, prz&Ciei: już 

więcej królowi niedowierzając, w Szląskll dla bezpieczelstwn 

osiadł I we Wrucluwiu nil,tvpującegu roku \1ll1arl. Król ze 

'truny swojej pllblicZllC na pi,;nlie dał przyrzeczenie, jii, za ży

cia swego nikomu do IJ siągnienia !re.llu dopunlagać uie będzie. 

N li sejmie r. 1667 tranzakcja 1,ę!Jowicka potwierdzona, tudzież 

wołne królów obierAnie nowel\! prawpnI obwarowane, Na tyle 

niewczesua Ludwiki rada, i :ślt'pe jej po interesów dwom h'au

c'Jzkiego przywi 'lzHllie przydalo się, z którego nic wi~cej nie 

zyska /a, prócz powszechllPj w kraju nieD1\wisci i zgryzoty, że 

swego nie dopi~IR.: z której dnia 10 marca przed końcelll sej

IIlU z tylU pożegllala się światem, z lIicllIil/ylll króla., a ozi~

bl)'1II Polaków żalem, dla zbytecznego jej wdawania sit; IV rządy 

narodowe, Niekt.órzy dziejopisowie Lubom'irskiem1t nieco także 
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zaeiętosci i upuru w cal~i inten',u tego ,,,nuwi" (Jrzypi.-ujq, 

mieniąc, jakuby tylko ill,trumenl('lIl byl dworu wiedel'l,ki"gl" 

któr"go Leopold ce~a rl. użyj kil ubaj~lliu francuzkich względem 

tronu poj,kit'go zailly~lów. 

Gdy w Polsce domuwe wl'zlIly klótuie. aliżci Kozaków 

część znaczna, gdy lIIi<;dzy uiUli uieukontentowania z jich po

łożenia, a niedupełuionych ugód hadziackich pełno bylo. pod 

wodzl'm Piotl'em Doro,zcliskiem odpadła od rz(\czypo~politej, 

i Porcie ,iv poddaje. Na w,parcie bUlIlU kozackiego Tatarów 

40,000 w grauice polskie wkracza, z którymi ~ię 20,000 Ko

zaków złąezyło, Sebu8tyan Macltowski regimentarz ukrajinski 

IV malej wojska, bo tylku 6000 w)'no,zącej jilości, nierozmy

sInie uderzyły nu tak liczną nieprzyjaci6ł zgraję, zbity pod 

BallJcltem i IV niewolą pojmany je,t. Gdy tak (,d Turków 

zaj~ła ~i~ wojna, z Muskwą po 6ciu leci'ł ch wojny "d czasów 

u,tania wojuy ,zwedzkiej traktal czyli przymierze po lat 15 

IV And,'wzowie między SnlUłl'li,ki~m i Mści~ lawielll dnia 30 

stYCZIIia r, 1667 zawarte, którym Moskwie SlIIołell;k, Siewierz, 

Czeroiechów, Ukl'lljillU z tallltój ~trony Dniepru, a Kijów do 

dw(\ch lat ustąpione: Polsce zai; od Mo.,k wy województwa po

łockie, witebskie i Iuflanty pulskie powrócune, tudzi~ż wzaje

mna pomuc IJrzeciw,ko TurkUIII i Tatarom I'rzyrl.ecwua, a tylll

CZII~ell1 o wieczny pukój ,trou)' ouiedwi" starać się mialy. 

II, orllll ii" Rlld:!ejOW6·kt niegdys w)'wułany z kraju, a w r, 

1662 uchwałą :;pjlllową przywrócony. i w wielkim dotąd kre

dycie u króla zo,tający, wyprawiony je;t w po",j:;twie clo Stam

bulu na odwrócenie wojny od rzeczyplI ,po lit';j. Mahomet IV 

,ułtan \\'. ,k/;lIIia ,iI,; fi" pokuju, ale ~1I . d uciążliwą natpncza~ 

dla Pobki kondycją, domagając ,ii' po królu. aby ten IVojnv 

podnió"ł przpcim Musk\\ip, z którą przYlIJierze niedawno do 

I,at 15 IV Aodru:;zowie zawarli ' loyłu : tudzi~l" Hby du Kuzaków 

puddMjqcych się Porcie pod .TJorOSZe1lkiem, żadnego sobie od-
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~ąd prawa P(\lska nic p·zywłaszcza.ła. Otrzymany IV ten spo

sób u Turczyna pokój przez Radziejowskiego, który na posel

stwie w Carogrodzie umarł, skutku żadnego nie miał, gdy 

Tatarzy złączeni z Kozakami przez Sobieskiego hetmana w. · 

kor. pod Podhajcami porażeni do ugody z rzecząpospolitą PO- I 

kwapili się, warując sobie zwykłą donatywę, a Kozakom da

rowanie buntu i przywrócenie do laski królewskiej z przyrze

czeniem dawnego posłuszcóstwa. 

Jan Ka2;imirz sprzykrzywszy sobie w nieszczęsliwem pano

waniu swojem, a bardzi~j nabechtany od Francyji, która po 

smierci nawet Ludwik królowej, żarliwej interesów francuzkich 

partyzantki, nic tmciłu uudzieji osadzeniu na trouie polskim 

któr~go z książąt krwie królewskiej, a mianowicie f{ondeu8za, 

ażeby tak zaciesni/a ;;zerzącą się coraz bardziej domu austry

jąckiego potęgC, z którym w ustawicznych zatargach zostawała., 

w obecności stauów ua sejm do War;;zawy w r. 1668 zgroma

dzonych. z królewskich ozdób dnia 16 września wyzuł ;;ię, . 

uwolniwszy poddanych swojich od przysięgi uieroości i posłu

szeństwa. a wzajeulDie od stanów odebrawszy uwolnienie od 

pacta conv.ellta, i w~zelkie jinne narodowe swobody. przy po

żegnaniu stanów zaczął czytać król mowę, lecz dla łez obfi

tych, któremi zalal się. nie mogąc czytania dokończyć, oddal 

lIlowę Andrzejowi Olszewskiemu biskupowi chełmskiemu, pod

kanclerzelllU koronnemu, który ją z rzewnym płaczem zaledwo 

dokończył. Nastąpiła odpowiedi od stanów nie bez wylania 

łez. po której senat i poi'łowie do pocałowania ręki królew

skiej przystąpili. Nie było smutniejszej sceny nad t~, w któ

rej pan z narodem swojim rozstawał się, którego panowie acz 

z wieln miar niepornyslne, tyle tylko jednakże obwiniać można 

było, że na nieszczęśliwe padlo okoliczności. pod któremi i naj

większa roztropność niekiedy; i cnota mniej szczęśliwa, prawie 

Zawsze upadać musi. Tak Jan Kazimirz 20 roku panowania 
21 
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~wego, a życia 50 rządzić Pol~ką przestał, ustąpiwszy w roku 

] 669 prz~d ~pjllleOl elekcyjnym do Francyi, gdzie do nazna

czonych sobie od rzeczYPoRpolitej 150,000 zlt. rocznej pensyi, 

Ludwik XIV przydał mu dochody kościelne z opactwa sw. 

GermanII. in Prati8 w Paryżu, i św. Marcina w Niwernie, 

gdzie te~ duia16 grudnia r. 1672 umarł z naglej, jak niekto

rzy twierdzą, alteracji po odebrauej wiado/llosci () wzięciu prł.p.z 

Turków Kamieńca podol~kiego. Ciało jego sprowadzone do 

Polski, i w grobie, Który dla siebie w Krakowie zbudować 

kazał, pochowane, serce Zll.~ IV kaplicy kol!ciola opackiego 'Be

nedyktYIlskiego św. GerlllRll1l. w Paryżu IVP. wspanialem mauzo

leum złożone. Jędrzt!j lhebicki biskup krakow.,ki przed wdzię

czność ku Kazimirzowi kosztowny mu w kosciele katedralnym 

krakowskim nagrobek położył. 

Mało co przed sejmem abdykakcji elektor brandenburgski, 

gdy się doczekać nie może w przeciągu trzech lat wypłacenia 

sobie summy 120,000 talerów przyrzeczonej mil przez pakta 

hydgoskie na staro>twie drahilllskh\m, oueż za wiadomością 

królewską zajechał. Za Jana Kllzimirza Arjanie, czyli raczej 

Socynianie z Polski są wygnani. Sekta ta od Fausta Socyna 

rodem z Syefly, który w r. 1579 do Polski przybył, zaszcze

piona, gniazdo wszystkich schadzek, pism i nauki w Rako
wie w województwie sandomirskiem założyla. Gdy zaś podczas 

wojny szwedzkiej Socyniallie Sz wedow przeciwko ojczyznie po

siłkują, stany krolestwa zgrom adzone w 1'. 1658 Ila sejm do 

Warszawy. ponowiwszy dawny Władysława Jagiełły statut 

o heretykach, uchwaliły, aby we trzech leciech wyprzedawszy 

się z dóbr i majętności, Arjanie z Polski ustąpili. Opis ten 

czasu do wyprowadzenia się z kraju Arjanom pozwolony, na

stępującego zaraz roku na sejmie walnym sześćniedzielnym 

extraordynaryjnym do dwóch lat byl skrócony. Po takowej 

na Arjanów ustawie, Alexander VII papież nadał Janowi Ka-
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zimirzowi i następcom jego królom polskim tytuł Regf8 Or

thodoxi, to jest króla prawowiernego. 

Panowanie Michała Korybuta. 

Po abdykacji Jana Kazillirza, Mikołaj Pra:mow8ki pry

mas sejm konwokacji IV listopadzie zlożył. Ełekcja w r. 1669 

2 maja pod laskq Felixa Potockiego podstolego kor. zacz~la 

się, na której po długich niezgodach podzielonej rzeczypospo

litej z Filipem W ilhełmem książęciem neyburgskim. i Karo

lem książęciem lotaryngskim usilnie dobijającymi się o koronę 

polską, Michał Wi!miowiecki syn J eremjasza Wiśniowieckiego 

wojewody ruskiego i Gryzeldy Zamoyskiej, córki Toma8za Za

moyskiego kanclerza kor., a wnuczki wielkiego Zamoyskiego 

od AlIdl'zeja O/szew8kiego podkanclerzego kor: i Stanislama 

KI'zyckiego podkomorzego kaliskiego do tronu załecony. z po

dziwieniem całego narodu, a z wielkiem prymasa, Sobie.kiego. 

i marszałka sejmowego nieukontentowaniem, królem byl ob

wolany. Familia k~iążąt Wi/;niowieckich początek swoj wzięła 

od Korybuta, jedn~go z braci Władysława Jagiellona. Wy

gasla w r. 1744 na Michale Wisniowieckim wojewodzie wileń

skim i hetmanie w. ks. lit. Jeremjasz Wilmiowiecki wojewoda 

ruski, ojciec króla Michała, wszystkich prawie majętności 

przez Kozaków pozbawiony, syna w ubóstwie zostawił; kró

lowa Ludwika i Karol Ferdynand królewicz. biskup wrocławski 

i plocki, dali mu przyzwoitą jego urodzeniu edukacją. Podc2as 

elekcji, Michał nie mając i:adnego urzędu, przyłączyl się do 

wojewodztwa Sl\Ddoruirskiegc.. dla dauia głosu na króla aliżci 

sam cudem prawie, bez dubr bez pomocy, bez przyjaciół. bez 

~alecellia od po,tronnych, poniewolnie na tron byl wywyższony. 

Najwięcej UlU zaś do tego dopomogł Stanr8law Krzycki pod

komorzy kaliski, który Piasta naprzód, a potem Wislliowie-
21* 
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ckiego wyrD1.l1lc od tron n zalecal; równie i Jęd'f.6j Oluewski 

podkanclerzy koronny, który przed sejmem jeszcze elekcji wy

dal książeczkę, w klórćj roztrząsnąwszy kandydatów obcych, 

starających się o korouę, zachęcal Polaków, ażeby Piasta na 

tron obrali. 

Koronacja w Krakowie IV dzieó sw. Michala odprawiła się 

tegoż rokn. Na sejmie elekcji postanowiono ażeby król polski 

nigdy na potem nie ważył .ili abdykowali korony, lub nastę

pcę po sobie na tron za życia swojego wyznaczać. Tudzież 

ażeby odtąd dwa mimsterya stanu razem, albo jedllo mini8te

ryum z bulawą, jednejże osobie nie były dawane; wyrok też 

uczyniouy za Jana Kazilllirza przeciw Lubomil'skiemu zniesiony. 

Rządy króla Michała pelne zamięszania były, dla pota

jelDnej ruożniejgzych niektórych panów a mianowicie prymasa 

Prai.mowskiego i Sobi eskiego hetlllana w. kor. zazdrości szczę

sciu i wywyższeniu jego lHL tron. J ukoż ~ejm koronacyjny, za

raz zerwauy był przez Olizara pods~dka i posła kijowskiego, 

nieukontentowanego że si~ nie jemu, łecz JanoWi' Tarlowi wo

jewodzie sandolllirskiemu starostwo klosinskie, które Ołizar 

chcial na exulantów kijowskich trzymać dostało. Nie lepiej 

i drugi sejm w r. 1670 udał się, który Zabokrzyclci cześnik 

i poseł podolski z erwał z przyczyny niepozwolonego do jizby 

poselskiej po złączeniu się z senators ką powrotu, jednakże pa

kta andru'izowskie z Moskwą natenczas potwierdLOne były. 

Gdy tak bez rady, a zatem i obrony rzeczpospolita zostaje, 

aliżci f . 1672 i\lahomet IV cesarz turecki, wpadłszy na Ukrajinę 

Kamieńca zdradą dostaje, ztallltąd do Lwowa zmierza, lecz 

się obywatele 7000 talarów okupili. Sze/;ć lat upływało jak 

oderwanie się części Kozak6w pod l)oroszeóką nastąpi/o, czego 

polityka wezyrów Kiuprolich użyła do poroszenia Porty Otto

manskiej z jej gnn/mości, i Polska dalszy szereg utrapienia 

swego ciągnąc rozel'wana niezgodą i intrygami wewnątrz, skło-
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nila si~ nG pokój z Portą \V BuczaCZll 1672 r. 18 paździer

nika zawlIrty, mocą którego Ukrajiu/I i Kamieniec przy Tur

cji miały zostać, Kozacy jich rządom odtąd podlegac, n rzecz

pospolita corocznie 22,000 czerwonych złt. Porcie Ottomańskiej 

wypłacić przyn.ekała. Lecz Sobie~kiego part ja. zaraz potra

fiła wojnę odnowić, i teu ostatni puukt do skutku nie przy

szedł dła zwycięztwa, które wkrótce potem Subieski nad Tur

kami pod Chocimem oduiósł. Roku 1671 Howerbek i Te/tow 

posłowie elektora brandenburgskiego wymogłi na królu przy

bywszy do Warszawy, jii w marcu Ilast~pującego roku pakta. 

weławskie i bydgowskie przez Żychowskiego kasztelana wi~kiego 

i Opackiego pód komorzego warsz/lwskiego zapr:t.ysi~zlllle były 

a przeto mocą rzeczonych pakt6w elektor królowi 1500 piechoty 

na wojuę turecką przystawił. 

Wewnętrzne kłótnie z przyczyny prylUusa i hetmaua., na 

króla usta.wicznie utyskujących, i ~tan 8zIachecki przeciw ma

jestatowi podbudzających, coraz mocuiej się'wzlDugaly. W teru 

k.onfederacya golębiofuka dla wsparcia puwagi królewskiej, prze

ciwko prymasowi pod łaską Stefana Czarnieckiego pi~arza 

polno kor. zawiązana została . Prymas i dwaj jego bracia wo

jewoda płocki i horą7.y nadworny za nieprzyjaci6ł ojczyzny po

czytani od urzędów odsądzeni, i dobra jich skonfiskowane, 

a posłowie, ktorzy sejmy za panowania Michała rwali, za zdraj

ców ojczyzny osądzeni. Prymas z Sobip.skim i calą swoją par

tją w Łowiczn kongres złożyli dla naradzenia się o swojćm 
bezpieczelIstwie. TymczasellI Jędrzej TrzelJicki biskup krako

wski i Chl'apowich wojewoda witcb>ki, llIedyacją na się wzią

wszy, prymasa z hdrnanem do Ujazdowa pod Warszawę spro

wadzili i z kr6lem pojednali, skasowawszy konfedera.cią gołę· 

biowską, i wszystkie akt.a z obu stron poczynione. Na radzie 

wielkiej warszawskiej (która się sejmelD l'acificationl8 nazwała» 

pomnożenie wojska nastanowiono do 60,000. Po skończonym 
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sejmie, król do Lwowa gdzie wojsko polskie i litewskie prze

ciwko Turkom zmierzające obozowało, udaje się, lecz zacho

rowawszy we Lwowie zostaje i tam wkrótce umiera, żaduego 

z Eleonory siostry Leopolda cesarza potomstwa uiA zostawiwszy. 

Nie brakło Michałowi na przymiotach do rządzenia; ałe 

zazdrość szczęściu i wywyższeniu jego w możniejszych panach 

na przeszkodzie mu była, że gdy ze swojej strony chciał być 

dobrym królem, nigdy takim z przyczyny zazdrosnych być nie 

mógł. Pod nim uchwalono, ażeby trzecią kaden~ją sejm w Gro

duie się odprawiał. Za panowania także Michała, Alexander 

książę zasławski, dziedzic ordynacji ostrogskiej bezdzietny 

umarł j ordynacja więc ta dostała się domowi ksią~ąt Lubo

mirskich, przez J6zefa Lubomirskiego, Teofilę księżniczkę za

sławską, siostrę Alexandra za żonę mającego. Ale.xander 

Lubomir .• l.;i syn jich, gdy bezpotomnie umarł, ord) nacja dzie

dzicznem prawem spadła na siostrę jego, wydaną za książęcia 

Pawła Sangv..<zk§ marszałka w. ks. lit., ktorej sy[) ostatnim 

był ordy[)atem. Dobra tej ordynacji, przeli konstytucją sejmu 

1766 za ziemskie są uznane. Sukcessorowie zamiast 600 lu

dzi, które taż ordynacja kosztem swojim na usług~ rzeczypo

spolitej utrzymywała, corocznie sUlIlmę 300,000 złt. do dyspo

zycji komis~ji wojskowej koronnej obowiązali się płacić. 

Nazajutrz po śmierci królewskiej zaszła pod Chocimem 

bitwa, w której Jan Sobie,ki hetman w. kor. Tm'ków 60,000 

poraził, obóz arm.aty i sprzęt cały wojskowy Polakom dostał 

się; Cho.cim też wzięty. 

Panowanie Jana 111 Sobieskiego. 

Po zejściu Michała. Florjan książę Czartoryski prylłla~ 

,ejm konwokacyjny na dijeJI 15 .<tyczuia w r. 167 4 ~Iożyl, na 

którym pod laską F7'llfiCiszka Bl:e/in.~kiego lł1iecznika kor., po-
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koj wewnętrzny i zewnętrzny obwarowany, Ił. sejmowi elekcyj

nemu dzieli 20 kwietnia wyznaczony był. Nigdy się więcej 

do korony polskiej kandydatów nie odezwalo, jak po sruierci 

Michała: najznaczniejszy był Karol książę 10tarYl1gski, któ

rego królowl~ Eleonora, wdowa po Michale z książęciem Flo

rianem Czal'Loryskiru pl'ymasem i Michałem Pacem hetwanem 

w. ks. lit. utrzymywała, Lecz smierć prymasa lotaryngską 

part ją osłabiła. Sobieski będąc duszą obrad i wojska, jile po 

odniesionóm niedawno nad Turkami zwycięztwie, pod pozorem 

pomagania książęcin Kondenszowi" ~arn sobie drogę do tronu 

torował. Jędr:.ej Trzebicki biskup krakowski (gdyż ani pry

masa, ani biskupa kujawskiego nie uyło, którzy obadwaj tylko 

mają prawo nominowania i koronowania kroiów), przystąpił do 

zbierania głosów: Stanisław Jabłonow.ki wojewoda ruski, pier

wszy na Sobieskiego wotował, za nim całe wojewodztwo ruskie, 

a potem i jinne posły; jeduostajnemi więc głosy obrany kró

lem Jan III Sobieski. Podane mu od stanów do przysięgi 

pacta conventa, te w sobie znaczniejsze artykuły zawierały 

iż miał podług praw rządzić, i swobody narodowe zachować; 

nadto własnemi pieniędzmi klejnoty rzeczypospolitej we 338,000 

talel'ów u elektora brandenburskiego zastawione wykupić: szkołę 

rycerską i dwa zamki swojim ko~ztelll wystawić, i wojsku 

~zeSćmiesi~czny żołd wypłacić, od którego jednak artyknłu po

racllowawszy się z dochodami, cofnllł się, za co 150,000 złt. 

na st.arostwie gniewskiem rzeczypospolitej ustąpił. 

Król nowy chcąc dziełem jakiem znakomitew poczqtki pano

wania swego wsławić, koronacją swoją odłożył, a do konty

nuowania wojny z Turkami Da Ukrajinę z wojskiem się po

kwapił. Rzeczpospolita pozwoliła mu lata panowania swojego 

od elekcji rachować, i pieczęci i jinstrumentów publiczuych 

używaJ. Sobieski wi~c l1krajinę całą z rąk tureckich odeuraJ. 

Tatarzy po dwakroć, raz pod złoCZOWel.l1 od Jaułonowskiego 
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wojewody ruskiego, drugi raz pode Lwowem od samego króla. 

porażeni. Roku 1676 nnia 2 lutego, król i królowa 11.01'000-

wani w Krakowie przez Jędrzeja Olszewskiego prymasa. Po 

korouacji znowu się król na wojuę turecką wybrał. Ibrahim 

basza. wódz Turków, Sobie~kiego wobozie oblężonepo Mta

kuje, a lubo na. ~ywności i prochach wojsku polskiemu scho

dziło, tak, jii ledwo cztery dni jeszcze szturm wytrzymać mo-

. glo; przeeie~ Ibrachim do pokoju się nakłauia. Traktat w Żu

rawnie zawarty, przywrócił P(\I~ce połowę większ<\ Ukl'ajiny 

Kamipuiec jednak przy Turkach się został. Król za. powrotem 

swojim z tej wyprawy, w 26łkwi order sw. Ducha od Ludwika 

XIV króla francuzkiego przez margrabię de Bethune szwagra 

królowej, posla francuzkiego odebrał. Roku 1677 na sejmie 

warRzawskim, pokój z Turkami w Żórawnie zawarty, stany 

potwierdziły. 

Po sejmie król do Gdańsk'l wyjechał, dla uspokojeuia 

wszczętych tam kłótni między magistratem i pospól8t wem 

Szwedów pod kommendl\ generała Horon 16000 z namowy 

Francji do Prus brandellburgskich wtargnęło, ażeby tym spo

sobem elektora brandenburgskiego od przymierza z domen'! 

austrjackirc odciągnąć. Fryderyk Wilhelm książę pruski nty

skuje na kr61a, ji~ Szwedom przez Kurl'andją i Żmnd7. wol

nego przejścia pozwolił. Poslowie francnzki i szwedzki Sobie

skiego nwodzą obietnicą, jakoby część Prus zawojowanych po

tomstwu .i~go wiecznem prawem dos ta ć się miała.. Elektor 

przybywa do Prus z wojskiem zaci'I~llionem w Niemc7.ech, Szwe

dów z księstwa swego wypędza, unychże aż do Kurlandji śoiga 

wszędzie poraża, tak, .iii ledwie jich do Inflant 2500 powróci/o. 

Pokoje mię'łzy mocarstwami europejskiemi i Francją w Ni

medzie r. 1678 zawarte. przerwały zatargi elel{to I'a ze Szwe

cją. Sprzymierzona z Ludwikiem XIV Szwecja, straty swe 

odzyskiwała. 11 razem zbliżenie do siębie dworów Ludwika 
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XIV i Jana III rozchwiało ~ię. Ludwik XIV nie chcial tak 

uczcie familji królowej pol s kićj Maryi KazilIliry .Jaua III mal

żonk i, jak wymagala: królowa tedy to wyjednać potrafiła. że 

Jan III prz)'hliży! ~ię do au~tr.iackiego domu, nie lnałyr.h so

bie obiecując korzyści na Turkach, w których nadzieja poiy

~kania Moldawji dla swej familji zdawała ,ię wyuagradzać ob~e

tnice Ludwika XIV na Prusach czynione. 

Właśni p. podawcza' Leopold ces~rz oczekiwal odnowienia 

się wojuy tureckiej. Zawsze już od lat stnkilkudziesiąt Turey 

posiadali wielką część Vi' ęgier i ,jch stolicę Budzyń, W ęgro

wie goto\\>i dopoburzel',. Emeryk Tekeli niedowierzający przy

rzeczeniom Leopolda, ze wstrętem do sejmu przystępował, 

a oie ociągał się stanąć na czele rokoszanów od. Turków k8ią

żęciem wy~szych W ęgier oglo~zony, zamięsza.ł Węgry wojną 

domową. a Turcy zagrażali Austrji i Wiedniowi. 

W ra.zie bardzo ciQżkim, królowll Marya Kazimira i król 

Jan III sklonili się wejSć w prtymierze z Leopoldem. Stanął 

IV 1863 r. 31 marca traktat wan;zaws'ki pod protekcją papie~a 

Innocentego XI oddzielne z Turkiem wojowanie przyrzeczone, 

w przypadku niebfZpiecze6stwa Wiednia lub Krakowa z obu 

'troD pomoc UlDówiona, przytem obadwa mocarstwa polskie 

i r.e ~ ar~kie mają ~zukal\ nowych sprz)'mierzel\cóW do wojny 

z Turkami. 

Zaledwie ten traktat stanął, 'rIagiej pomocy Leopold po

trzebował. Wezyr Kara Mustafa we 300,000 podstąpił \Jod 

, Wiedeń. Wśród uajwięk~zój konsternacji Leopold ze sto1iey 

wyjechał, wezyr ją obległ. Zbierała się żywo pomoc z Polski 

iladciągnąć mając ... , n. nil u,i1ne nalegania cCllarza Jan JII ze 

3000 wielkim pędem naprzód ruszył pod Wiedeń i nie znalazł 

7.l\dllych, jak JllU m·ęczono by/o, przygotowań, tylko znal"a'zl 

Karola k~iążęcia Lotaryngji ~wo.iego nicgdys współubiegacza 
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do korony polskiej, ktory wszystkie trudy króla .Janll Ul o~lo

dzi(~ umial. *). 

Niezadługo 5 września nadciągnęlo 20,000 Polakow, w parę 

dni posiłki rzeszy niemieckiej, a z II na 12 wrzeimia wojsko 

chrześcijańskie okola 68,000 wyuoszące, ua Turkow uderzyło 

Jazda polska pierwsza ua sredńi nieprzyjacielski hufiec, w któ

rym sarn wezyr był pod zasłoną chorągwi Mahometa, natarła 

i przełamała. Wezyr ucieczką ocalal. a trwoga ze średniego 

hufca do pobocznych skrzydeł przeniósłszy się, zupełue chrze

ścijanom nad Turkami oddała zwycięztwo, oboz cały, w któ

rym niezmierne łupy znalezione były, wojsku na zdobycz po

szedł. 

Sobieski król udał się do miasta; od Nielllcow wdzięczno

ścią przejęty~h ojcem i zbawcą mianowany, z trudnoscią prze

ciskał się do świątyni Pańskiej do katedralnego kościoła Św. 

Stefana. aby z zehranem tam miejscowem niższe m duchowień

stwem złożył dzięki niebn. Poc7.em tą;;; salllą radością oto

czony wracał do obozu. Wnet przypłynął Dunajem do Wie

dnia i sam Leopold w głuchej ciszy upokorzył się przed oł

.tarzem. BliskoSć dwu mocarzy sprawiła" że nieodzownie im 

widzieć się wypadało. W połu oa koniach Leopold oziębłoscią 

.odparł powitanie króla Jana liI , ktory zostawiwszy go, aby 

-obejrzał wojska i do miasta powróci!, sam po~pieszył do W ę

gier za Turkami. Pod Parkanami w trudoej i lli~polDyślnej bi

twie 8 października zaledwie od swoich ratowany kroI Jan III 
wsparty od Karola książęcia IOlllryngskiego wraz odniósl zwy

oeięztwo, które taki popłoch między Turkami rzuci/o, że opu-

0) Nie pierwej .Jan III " wojskiem pod Wiedeń ruszył, aź mu hrabift 
WilczeJ::, poset cesarski w \VaTszc.wie oddał ~krrpt {IW sławny, kt.brym 

Polska za Ja,nn K:17.imir7.a w llies7.c1.C!śliwym stanic domowi austryackj()n1u 

obowif\;'~ła sil{, dla poz.y,"!kania po"iłków pr7.cciwko Szwedom; obruć po .la
nie Kazimirzu Ha. tron jodncgn z. n.rc)"ksiąiąt nu~tryB.ckich 
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ścili pola węgierskie. Zostawało tylko warowne w Węgrzech 

miejsca domowi austrjackiemu poodzyskiwać i ścigać Turków 

w krajach za Dunajem leżących. Zwycięztwa te pod Wie

dniem i pod Parkanami nietylko Wiedeń uratowały, ale prze

łamały dotychczasową tak uciążliwą dla domu austrjackiego 

w W ~grzech turecką przewagę. Odtąd bowiem mimo długą 

wojnę lla.<tępną, nic mogli się tyle pokrzepić Turcy, aby swą, 

przewagę odzyskać. Zdziaławszy tyle król Jan III ofiarował 
dalszą pomoc, wielu rokoszanów dla cesarza zjednał, i chciał 

być pośrednikiem między cesarzem i rokoszanami: ale doznał 

tego, że ochota jego niechętnie przyjmowana by/a, i żywności 

i potrzeb jemu nie dostarczano, a medyacją, dwór wiedeński 

naj przykrzej przyjął. Ustąpił tedy Jan III z Węgier i wojsko 

swoje ściągnął, wojować jednak z Turkami nie przestał. Ję

drzij Potocki kasztelan krakowski pod tenże czas szczęśliwie 

Turkom i Tatarom na Podolu odpór dawał, hospodara mul

taóskiego do poddania się Polsce zniewalał i osadę polską, 

w Jassach, tudzież Kozaków polskich z hetmanem jich Kuni

.:kim na Woloszczyżnie zostawił. 

W ojna ta z Turcją poparta jeszcze była nowym sprzy

Inierzeucelll. Do traktatu warszawskiego przystąpiła 1654 r . 

5 marca rzeczpospolita wenecka. Ze wszystkich tedy stron 

pomyślni~.i~ze moglo się stawać działallie. Francja króla wszel

ki~mi spo~obalUi od przymierza z cesarzem, do którego i We

netowie przyjęci byli, odwieść usiluje , margrabia de Bethune, 

pod pozorem widzenia się z królową, przybywa do Polski, ma

jąc za cel tę uegocya«ią: lecz mu się nie powiodła. JIJhI W,'e 
lopolski kanclerz kor. do Ludwika XIV posiany, dla uczynie

nia ~aty,fakcji za obelgę margrabi de Vitry, ministrowi fran

cuzkielllu uczynioną przez służących TyszkiewiczR, którzy so

bie podochociw~zy, do okien posla. w Warszawie mieszka.jącego 

z pi~toletów Rt.rzelali. Winowajcy na smierć skazani, ucieczką 
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~alwowali .~i"" a Tyszkiewicz więzieniem niekarnosci dworu ,wego 

przypłacił. 

W roku 1685 nowa na Wołoszczyznie wyprawa pudjęta. 

Wojsko pol~kie przez bukowióską PUSZCZt ouszel'llą ci/lgnące 

'W g/.ąb Multan iWoloch, Ilapadl~zy niespodzianie na 140,000 

Turków i Tatarów ua zasadzce lokowanych, mężuie ńatarczy

wosć nieprzyjAciela wytrzyma wszy cofać sil' musiało z malq lu

~zi klęską, dla tego, że ~i .. IV dobrylll porządku zachowalo. 

Roku 1686 traktat wieczystego pokoju z Moskwą zawarty 

"rz'ez Gł'zymuUolDfdciego wojewodę poznaIlskiego, IV którym 

,;tosując &ię do traktatu andrusz'()w~[kiego, za .!dnll. Kazimirza 

uczynionego, a IV I'. 1680 zllIody.fikowauego. smoleńskie, sie

wier~łr.ie czerniechowskie, i częsć większą kijowskiego, woje

wództw, i Kijów miasto, Mookwic wiecznemi czasy ustąpiolle 

Moskwa ze swej sIroby iWO,OilO rubli żaplaci,~ PoikIle i przy

s'tł\pić do przy'nlierża z ces~rzeU'l) królem i rzecząl'0~polit1\ we

n~cką przeciwko Turk.om i Tatarom pt'zyrzekła. Te pat ta 

głiJl!~ są IV Polsce pod jimieniem traktatu Grzyruultow~kiego 

który dopiero w r. 1764 011. sejmie koronacji potwierdzony jest. 

Traktat ten) tak uciążliwy dła narodu, DII. który natychmiast 

Polska sarka.ll< (gdyż i kondycjom jego ze ,trony moskiewskiej 

warownym nigdy się zadosyć nie ,talo). dla tego szczególnie 

Ja.o Sobieski przyspieszył, ażeby ~i\" nie mając nic.z~go od 

Mo~kwy obawiać, z calq mocą mógł obrócić na Tmków, na 

zawojowanie Illultańskiej i wołoskiej zit'mi dla familji i potom

stwa swojego. Ta j~dna my~1 tak zaprzątnęła gjow~ Sobie

skiego, że w>;zystko kwoli tej imprezie gotów byl ch~tllie od

,,,,d łożyć: <:0 było epoką wszystkich jego polelIl, w nądach 

niepomyślności, II zlItelll nieufności, której ten pan odtąd aż 

do koóca paoowania swego. w Darodzie doznawał. \Vkro.czyl 

on wprawd7.ie 7. wojskiem do. Jass, lecz uwiedziony h)·trcllii 

obietnicami hospodo.ra woloskiego, gdy się l\' głąu kraju ku Ta-
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tarulU budziack im ~apuscił, ci zas uchodz!\c przed uim, kraj 

'hzy,tek za ,obą ,pustoszyli, tego ua królu doka~ali, ji;>. gło

dem sciśniony, o powrocie do Polski Illyślić musiał. 

Wkrótce potóm Tatarzy wpadli do dóbr dziedziczuych 

królewskich aż ku Żółkwi, i oneż pusto~zyli. Król woj~ka. 

kOlllmendę królewiczo\\'i Jakóbowi powienył, który Kalllieuiec 

attakuje, lecz bezskutecznie, dlll zi).szlych scyssyi mięrlzy nil11 

i hetmanem i koronnymi Jabłonowskim i Potockim okolIlmendę 

nad wojskiem, która · prawem, w oiebytuo,ści ~róla. sa.mym się 

tylko hetmanom należy. S~jlll w Grodnie roku 1668 pie~ws:l;y, 

raz przed obranielll marszalka zerwany przez DąQrQwslciego 

chorążego i posła. wilet\skiego, za to, że król przy sobie kró

krolewicza J akóba po lewćj ręce IV senacie posadził. 

Karolina księżniczka Radziwiłłówna, córka ksią;';ęcia Bo

guslawa Radziwilla kuniuszegu lite\\(. , dziedziczka ~~bstancji 

Radziwillowskiej wdowa po Ludwiku margrabi braudepburgskim 

tajemnie ślub bierze z Karolem Filipem ksiąi.ęciem neuburg$kim 

lIlillJO obietnicę daną królewiczowi Jakóbowi przytolllngmu oa

t~ncza, w Berlinie. Król tóm żalosniejszy był z Iliedujścia tego 

maryażu, że się spodziewał, jiż tym $posobclII łatw,o przeła

mie pot~g'i dUlllu Sapieżynskipgo, który od niego przeci,1V Pla

eulIt nieprzyjazllytll królowi, wyniesiony, 'tras~lIym się wl;1et 

i dworowi i Litwie calej uczynił. 

Na sejmie wars~aw"kim r. 168!:J pod laską St.anr8tawa 

Szczltki referrndarza kor, interes książęcia neibul'gskiego, t y

CZi\CY się dóbr Radziwiłłowskich, Z taką żWllwoscią od Sapie

hów byl w"party, jiż gdy wspomnionego k,illi·ęcia od dóbr miano 

odsądzić, sejm przez Szyszkowskiego posła ruskiego był zer

wany. Na tym ,ejmie. Ł?J8ZCZY1i .• ki podsędek brzeski. oska

rzony i przekonallyoto, ji>. był nteu.'zelll, skazany na stos 

i żywo spalony. Tatarzy znowu Polskę pustoszą I i kroIliby 

samego \fi Zloczowie uyli pojmali, gdyby był wczpśnie od spiega. 
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przestrzeżony uie uszedł. Urabia de Thun, posel cesarski, 

obiecuje królowi jimieniem cesarskiem 6000 wojska posilkowego 

Da zawojowanie Multan i Wolochów. Margrabia de Bethllne 

przekłada królowi, ji:'. obietnice domu all~trjackiego lIietl'walc 

i niepewne są; klótnia więc ztąd między posłami wynika, wy

zywają się na pojedynek. Ludwik XIV zabiegając dalszym 

klótniom, margrahic de Bethune na funkcją posel;ką do Sztok

hohnu naznacza. 

W królewskiej familji scyssje panują, dla t.ego, że Jadwiga 

księżniczka neiburgska, żona królewicza J akóba., nie we wszy

stkiem królowej matce powodować się daje. Król znowu za

myśla sobie podbić Wolochy i Multany; lecz niedostatkiem 

żywności przycisniony, powraca bez żadnćj korzyści do Polski. 

Kall1iellea. dobyć nie mogąc każr sypae okopy, sławne pod t y

tult'1l\ Okopów Świętr!} Trójcy, ażeby tym sposobem Turkum 

odjąć kommunikacją do Kamieóca. Konstantyn Brzostowski 

biskup wileń s ki, po wielu upomlli~niach bezskutecznych, klą

twę rzuci I na Kazilllirza Sapiehę wojewodę wileńskiego, het

mana w. w. ks. lit. i jego w,pólpolllocników, u ciężkie uciemię

żenie dóbr duchownych przez stanowiska, przejscia żołnierskie 

i kontrybucji wybieranie. ZUld dwie urosły part je. Król pra

gnący pOlJi~enia domu Sapieżyńskiego, na stronę biskupa na

kłonil si~: prymas Radziejowski hetmana od klątwy uwolniJ. 

NUlleyu,z Santa Groce, wyrok \\' tej mierze prymasowski ska

sowal. Prymas w Rzymie ua Iluncyu&za ~ię żali. Biskup ze 

strony swojej hetmana na spjm do sądu rzeczypospolitElj za

pozywa: lecz cały sejmowych obrad przeciąg na scyssjach uply-

11.11, i sejm bez elekcji marszałka nie,zcz~śliwie si~ rozszedl. 

Gdy te w War~za.wie sprzpczki trwaj/ł, Ta.tarów 60,000 na. 

Ruś wpadlo, i pod Lwów przyciągll/łw~zy, przedmidcia zapalili. 

Jablonowski hetm!IIl w. kor. wsparty od Mal'ka Jl1atczyń3kiego 

podskarbiego w. kor. Tatarów za Dniepr odpędził. 
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K roi za pozwoleniem senatu do wód zu granicę dla po

l'Iltowanin zdrowia wyjechać zaluysla, lecz królewski lekarz 

Jonas żyd, rodem z miasteczka Kazalu w Monferacie, zbyt 

wiele merkul'yu>zu czyli ~ywego srebra dawszy mu w lekar

,lwie, smierc przyspieszy!. Umarł Jan Sobip.ski r. 1696 IV Wi

lanowie pod \V ar,za wą, gdzie najmilsza jego była rezydencja, 

t"goż ,amego dnia i godziny, której był królem obrany. Pa

llował lat 22. 

Wyznać potrzeba, jii Janowi III nie zbywało na przy

miotarh do rządu: ullliał wiele języków, koch~ł się w naukach, 

i wieku ~I\'ego był bohaterenJ. Niema/o jedl1ak IV rZl\dach blę

dów politycznych popełnił, klore l.ródłelll byly, jeżeli nie zu

p~łnie uie8zcz~.5I iwego, to przynajlllniej niej"dnostujnego jego 

w rządach powodz,mia. Naprzód . zbytnie owo z domem au

,trjackilll sklej,'nie ,ię: Frallcja albowiem, główna natenczas 

Austrjaków nieprzyjaciolka, aby g() odwiedla od przymierza 

1. Leopoldem MSar7.em, nie przest.awala ustawicznie przeciw 

niemu Turków i Tatarów podbudzac. Gdyby Jan III był umiał 
na c~a" jaki uchyli,~ się od Austrji, móglby był podobno do

brym sposobem od Turków Kamieniec od~brać za po&redni

ctIVem Francji, ktora tak bardzo, jeżeli nie o przyjażrl jego 

ctla ~iebie, to przynajmniej o obojętoosć dla domu austrjackiego 

się starała. Mial zas wiele okazji 7.e strony samego domu austr

jackiego do tego od przyjaźni z nim uchylenia si .. na czas jaki. 

Po dwakroć ożenieniu syna jego Jakóba z księżniczką Radzi

wiłłówną, którego sobie Jan I II tak bardzo życzył, dom au

Hrjacki sekretnie przez elektora brandeuburgskiego, któremu 

szlo o tytul króla pruskiego od cesarza przyrzeczony, prze

'zkodzil. Posiłków mu według umowy za zawojowanie Multan 

i W olochów nie dodał. Wojsku jego IV Węgrzech, po wie

dellskiej bitwie pozostałemu, konsystencji podczas ostrej i przy

krej zimy, jilc w pobliskości gÓl' karpackich, pozwolić nie chciał, 
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większa więc tegoż wojska C7.ęSć, zimnem i głodem !lei/miona, 

zginęli\. Lecz na te wszystkie dOllln aust jackiego muiej 'ZCł.pre 

Z sobą postępl,i, obojętoBm okiem Jan III patrzyć mu~iał, 

skoro sobie uknuwa! plantę zawujowania dla swego potom,twa 

Wolochów i i\lultau. I ta tei: phnta byla drugim skopułem 

o który się odtąd wszystkie Jana. nI zamysly rozbijaly. Dla 

tego projektu llie~lawny ów traktat przez G1'zymułtowshrgo 

z Moskwą zawarł, przez co się w narodzie wielce uhydził. 

Na.o{Jtatek. królowa uie pomału do jego niepowodzenia i za

ciągnienia mu zawisci i nieufności w kraju, których przez cale 

panowanie swoje doznąwał, przyłożyła się, która. interesa wszyst

kie w gabinecie swojilll pierwój z margrabią de Bethune, po· 

slem francuzkim • szwagrem swojim roztrząsala, niżli do pu 

blicznych obrad podąne były. Gabinet królowej (mawial Sa

pieha) stal się grobem praw i wolnosc.i: Olla. łaski królewskie 

rozdawała, du~zą negocyacji byla, i sejmów ohrady kierowala 

ą zwycięzca Turków żuny swujej byl niewoluikiem. Potolll~tl\'u 

nawet swemu tak nieżyczliwą byla. jii po śmierci króla pu

blicznie Polakó'.\; zaklinał'l. aby żi\dnego z królewiczów za króla 

nie obiel',ałi. a w ~z.czeg61Ilo/;ci. ż f~ by ~iC Jakóba ~trzegli, 

Panowanie Jill'yde1'ylca Augusta Il. 

Po śmierci Jana Ul ,ejm konI'{ okacyi od Jl1ich.ala Ra

d~il:jt)11I.~";ie90 kardynała, prymas:>, na dziet\ 28 sierpnia w r. 

1696 naznaczony. Po elekcji mar,-zalka, którym byl obrany 

8tejan Iiuniecki stolnik podol,ki, sojm Um zerwany przpz 

IIorodp\skiego posla czerniechowskiego. Pil'rw,zy to byl pr:..y

kład zerwanego sejmu konwokacyjnpgo. Z ulm wszy~tkielll, 

konfederacja stanów stanęb na utrzymanie wolllej elekcji, k tora 

tM. Pia~ta od korony wyłącznła. Wojsko tak koronne, jakI) 

i litew,kie związek uczyniło, dla uzy,kania zatrzymanego żołdu. 

Marszałkiem zwitlzkowym w wojsku koronnem obrany byl Bo-
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gll.law Ba.ranow~ki, Ił w Iitewskiem Ogińs\:i chorą7.y w. h. lit. 

Zwią7.ek litew~:-i 1./\ wYllłaceniem przpz Sapi~hę hetmana po

lowy żołdu wojsku lite\V~kipmu , wnet b~'1 rozerwany. Związek 

zaś koronny, gdy mo senat pogroził , .iii; w nim zo<tający za 

bnntowników i ni('przyjnciół ojczyzny będą poczytani, powróeił 

do posłuszeństwa. Baranowski marszalek dnia 1] maja WP 

Lwowie w kosciele hernadyń,kim .rabłonowskiego hetmana w. 

publicznie, tlo nó!! upada.jąr., prz~prosjł. 

Sejm elekcji r. 1697 dnia 5 majP, zaczął I\ię pod lal\ką 

Kazimierza Bielińskie,ąo podkomorzego kor. Kandydaci do 

tronu odezwali się: królewicz Jakób, Franei~zęk Ludwik książę 

burboński de Conti, FrydE'ryk Augu~t hiążę elektor saski. 

Karol książę neibur!!ski. Leopold hiążę loŁaryng,ki. Ludwik 

hiąię badeń"k i, Liwi1J~7. Odel\cha leki, I\ynowipc Innocentego 

XI papieża. Part ja hiąi;ęcill Kontpgo, którą jawnie Opat Po

li,qnac, poseł francuzki, w WAr<zl\.wie zbierał, nll.iznaczniej~za 

byłA, .iile że prymll~ .iej ~przyjał. Po niej "zła Fryderyka Au

gnl\ta hiążęcill elektora "ll,kiE'go, któ1'ą popip-rał Je,'zy Prze

bendowslci kaFztelan chełmil\~ki z .Jakóhem Benrylcicm Flemin

.r;iem posłem elckt.or~kim, obiecującym jimiE'niem pana Rwego 

ozie"ięć miljonów do skarbu rzeczypospolitej zapłacić, Kamie

nier. kosztpm ~wo.iim odzy~kać, avulBa od korony oderwane 

fldebrać, 6000 wo.i~ka żołdem ~wojim nR. uslUlZę rzeczypo~po1itej 

utrzymywać, szkołę rycer~ką i jinne rzeczy do fortec u8łE'żllCe 

obmyślić. 

Gdy dnia. 26 czerwca hiążę kardynał przystąpił do zbie

rania wotów po wojE'wództwach . tllk pOI'óżnione widział umy~ły, 

iii: nominacyją króla do dnill IlMtępnjl\c~l!0 odlożyć musiał. 

W nocy partya S3Fka tak się wzmocniła, .iiż nazajutrz po wielu 

pracach daremnie podjętych na przywrócenie zgody, knrdynllł 

prymns kandydata ~we/Zo ksil\żęci~ de Conti w zllkłóceuiu no

minował, n Stani!lław Dąb.~ki bisklIp kujawski, 1. większą 
22 
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nierównie liczb:! wojewÓdztw, ogłosił królem Pryderyka Au

gUl/ta II el€ktora sa,<kiego: hrabia Fleming, poseł elektorski, 

pacta COfwenta jimieniem pana swojt>go poprzy~iągł. Elektor 

w Tarnaw,kich górach na granicy szląskiej zastał publiczne 

od rzeczypo~politej poselstwo, którego głową był Jan Jablo

nowBki wojewoda wołyński, syn hetl1laó~ki, z doniesieniem 

o wybraniu Angu~ta na t.ron, i zapraszaniem do objęcia rzą

dów, Wszedł tedy August z tiOOO wojska do Polski, i zaraz 

w Piekarach pacta conventa poprzysiągł i kommunją z rąk. 

Jana Kryszpina bi~kDpa żmudzkiego przyjął. I'rz~z tę akcją 

dał znać narodowi, ,iii się zupelnie wyrzekł błędów luterskich, 

w których przedtem zostawilI. lHploma elekcji oddane mu od 

biskupa kujawskiego, Wkrótce potem odprawil się wjazd An

(!usta do Krakowa, 

Tymcza~cm przeciwna part ja nA utrzymanie elekcji ksill

żęcia Kontego czyni roko8z, 'albo zwil\zek, którego marszał

kiem był Stefan lhtmiecki stolnik podolski, August korono

W8'lY w Krakowie 15 wrżesoia przez biskupa kujaw,kiego, 

Dnia 17 zaczął 8ię ~Pjlll komuacji i szczęsliwie pod laską Krzy

lutoja Zawiszy ~tarosty mińskiego do~zedł. Dana jest uchwalą 

sejmową 1I10C nowemu królowi zwołania IV POł.I'l.I'bie pospolitego 

ru~zenia ku odp,"'ciu I'okoszanów. 

W tern p,kad, a pod komm<>udl\ ka\\'al .. ra de Bart, ksią

t.ęcia Kontego prowadząca, pod Gdań~ki~1l1 ,tanęla. Sapieho

wie Kontemu nie chtą i ,nic mogą dać przyrzeczonego posiłku, 

dla zatamowanych dróg od wojska saskiego i polskiego, którem 

Galecki wojewoda inowrocławski, Flerning i Bandyu8z geue

rałowie sascy zawiadowali, /(siążę de Conti >t.rllciwszy uadzipję, 

osiągnieui'i tronu, 9 li,-topada do Francji powraca, August 

z Krakowa do Warszawy jedzie, i kOl.lli"arzów Stanisława 

Lubomirskiego lIlarszalka II', kor. i Benedykta Stzpiehę pod-

.karbiego \\" ks, lit. do l,owicza, gdzie rokoszauie rady 
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swoje mieli, wysyła, ktiJrzy za pośrednictwem Howerbelca po

sła brandenburgskiego, w traktaty z przeciwną part ją wkroczyli. 

Ma/opolanie WHY'CY, i cz~ść województw wielkopolskich, zwią

zku odstąpili, i Augusta za króla w Błoniu uznali. Wtem 

sejm pacyfih:tcji d. 6 kwietnia r. 1698 zaczął się, lecz zaraz 

przez posłów województwa witebskiego, którzy konnego sejmu 

domagali ~ię, był zerwany. Prymas i marszajek związkowy, 

widząc się opuszczonymi od znacznej cZęSci województw, do 

ugody z Augustem przystąpili, i króla przez nuncyusza papie

zkiego, umyślnie na to zesłanego, przeprosiwszy, wierność mu 

swoję przysięgli. 

August ugruntowaw,zy się ua tronie, począł myśleć o wy

konaniu obowiązków przyrzeczonych w paktach konwentach, 

o~obliwie zaś względem odebrania Kamieńca, i naprzód szuka 

przyjazni u elektora brandenburgskiego, od którego w Johanuis

burgu (Ancborgu) wspaniale przyjęty, po kilkodniowych roz

rywkach do Wat'szawy powraca, i pakta welawskie i brom

bergskie, oraz prawo lenne na powiaty bytowski i lawemburg

ski potwierdza. August cały zaprzątniony myślą o odebraniu 

Kamieńca, do Lw. wa wyjeżdta i w Rawie w województwie 

belzkiem ~tyka się z carem Piotrem wielkim, powracającym 

l Wiednia do swego państwa. na u~pokojenie wszczętych tam 

buntów. Wtedy to ~kleila się scisła owa między tymi monar

chami pl'zyja:b\, którą potem tak statecznie i wiernie między 

sobą, 'nawet w potomkach ,wojich zachowali. I lubo wypra\l'a 

króla na Turków ta k dla okaza/osci porządnego wojska, ja ko 

\lla waleczności i chwały wojeuuej Augusta II ud\c ~ię konie

cznie powinna byla; atoli niezgody między wojskami sasKiem 

i pol~kieIl1, odnowienie kłótni IV Litwie między familjami, mia

nowicie zelżeni e i zniewaga ministra. saskiego, tudzież Przeben

dow8kiego wojewody malborgskiego od Potockiego starosty 

krasnostawskiego, syna wojewody krakowskiego i hetman'l pol-
22' 
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IlPgO, którą król za swoję wziął, i zara~ do obozu saskiego 

przcnibsl ,ię, nie pozwolily Augustowi skutecznie pomyśleć 

o odzyskaniu Podola. Tymczasem pokój w Karłowicach w Sir

mińskiem Słowaków powiecie 7.a posrednictwem Anglji i sta

nów hollenderskich, między Portą Ottomallską z jednej strony, 

a Au,;trją. Wenrcją. Polską i Rossją z drugiej strony I'. 1699 

stawa/. Rossja oddzielni~ się 4 ~tycznia nmówila. jiDne mo

carstwa wnet 26 stycznia ostateczny pokój podpisały. Ze strony 

Polski był Stonisław .Małachowski wojewoda poznalIski. Przez 

ten wieczystego pokoju traktat sultan Mustafa II przez swe 

pełnomocniki Mahometa Efendi kanclerza w. najwyższej Porty, 

j Alexandra Jl1aul'o Cordato Skarlaty sekretarza w. przywrócił 

Polsce Kamieniec i to w~zystko, co na Podolu i Ukrajinie po

~iadal: wyznl się także ze wszelkiej nad Kozakami protekcji, 

i Tataroltl surowo przyobiecał przykazać, aby nigdy na potem 

nie ważyli ,ię na Ruś polską z wojskiem wypadać. Mocą te

goj; traktatu artykułem V zniesioua je~t danina, którą Polacy 

Tatarom w kożuchach dawali. 

Pod tenże ~alll prawie czas, Fryderyk I elektor branden· 

burg,;ki Elbląg lIliR,to opanował, na fundamencie traktatu by d

gowskiego, mocą którego rzeczone miasto ojeu jego w zastaw 

za summę 400,000 talprów pllSZCZOIlC być miało. Lubo król 

i stany rzeczypo~polil6j tym jego nagłym i nieprzyjaznYIll po

stępkiem znacznie ura;,Ulle były, prz('ciei ugoda z nim uczy

niona, prz~z traktat. ]2 grudnia roku ]()9S w \Varszawie sko

jarzony, którym elektor obowiązał się dnin. ] lutego w roku 

na~tt:plljącylll wojsko z Elbląga wyprowadzić, co i uczynił. 
I 

Rzplta zaś przyrzekła wypłacić mu SUlllIllę 300,000 talerów 

(bo stu tysięcy odstąpi I), we trzy miesiące po pierwszym sej

mie: tymczasem niektóre mu klejnoty koronne w 7.a~taw dano. 

Gdy się ze strony rzeczypospolitej kondycjom zudogy" nic stało, 

elektor według nmowy w traktacie. objął · w posessją r. 1703 
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powiat czyli włosci elblągskie, które do dzis dnia wraz z klej

notami w ręku jego zostają. Sejm pa.cyfikac!Ji dnia 16 czerwca 

w 1'. 1699 zaczęty pod la,dq SzcZ1/.ki r~ferendarza kol'. szczę

sliwie doszedł, \la którym król przyrzekł wojska saskie z gra

nic wyprowadzić, wojsku żołd wypłacić, oraz woj.kowe zwią

zki zakazane. 

August pod pozorem odzyskania krajów od rzeczypospo

litej oderwanych, do cugo prz"z pacta conventa obowiązał 

się, uie zniósłszy się nawet zupdnie ze stanami rzeczypospo

litej, związawszy .. ię przymierzami z królem duńskim i Roosją, 

wojnfj Szwedom wypowiada i do Inflant wojsko ,askie pod 

kom mendą feldmarszalka Fleminga wysyła, za któnllll i sam 

ze 12,000 wojska pospiesza, generała szwedzkiego Willinga 

po dwa ra'l.y znosi, i wiele Illiast mocą bierze. 

W Litwie znowu nowy szturm wzniecony przeciw Sapie· 

bom, którzy pod Lejp'unami niedaleko Olkienik na. szlachto; 

litewską nderzywszy, pokonani są, gdzie Michał S,'pieha ko

niuszy lit., syn wojewody wileńskiego rozsiekany. Stanęla. 

kOlljtderacja olkienicka pod laską książęcia Michała Wiśnitl

wieckiego. Sapiehowie, mianowicie wojewoda wilei'lski hetruan, 

i synowie jego stolnik i marszałek Iitew,ki, brat wojewody 

podskarbi, i tegoż syn pisarz polny, tudzież w,zyscy jich przy

jaciele, za nieprzyjaciół ojczyzny ~ą poczytani, i dobra ich 

skonfiskowano. Władza i kommenda regimentarska nad woj

skiem litewskiem ksiąięcill Wiśniowicckicmn na dwie lecie po

lecona. Wtem nieszcz,ściu Sapiehowie udali się pod protekcją 

Augusta; lecz ten wojną szwedzką zatrudniony, gdy IV odwłokę 

niejaką puszcza pogodzenia jich ze ~zlachtą, do Szwedów się 

przywiązują i n Karola XII protekcji szukają, klory Moskwy 

pod Narwą 60,000 poraziw~zy, do Inflant z wojskiem wchodzi, 

i przeprawiws:.:y się przez Dźwinę, Sasów pod generałem Stej-

1l.a1t na przeciwnej stronie stojących odp~dza, wszystkie ud 
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nich zawojowane miejsca odbiera, i Kurlandją całą pod moc 

swoję podbija *). 

Na sejmie warszawskim IV r. 1702 skonfederowaną szla

chtę z domem Sapiechów pogodzić starano się, tudzież posta

nowiono poslów wysiać do króla szwedzkiego z przełożeniem, 

jii już Sasi, których on ścigal, z Polski wyszli, ażeby zatem 

raczył z granic polskich ustąpić. Lecz sejm ten przez KlJzi

mirza Paca rozjątrzonego, Ż'l marszałkowstwo nadworne lit. 

Jó:e(owi Mn"i.8zchowi, a uie jemu dostało się, zerwauy był. 

Karol caly zaprzątniony myślą o zrzllceniu z troDl~ Augusta, 

do Litwy z wojskiem wkracza. Posłowie od rzeczypospolitej 

wyslllni pod Grodnem z uim spotykają się, proszą. ażeby do 

pokoju przystąpił: który on nie jinaczej rzeczypospolitej ofiaruje, 

tylko pod. kondycją zlożenia z tronu Augusta. Król za radą 

senatu. wojska pulskie i litewskie zgrOllladza, i Sasów z uiemi 

łączy, sarn zaś do Krakowa wyjeżdża. Szwedzi War~zawę biorą. 

Prymas Radziejowski za królew~kiem zezwoleniem o pokój z Ka

rolem traktujQ. Konferencje te zakończyły ~ię na ~ern, że. król 

~zwedzki oświadczył się publicznie, że od 6WęgO przedsięwzię

cia względem zlożenia z trouu Augusta nie odstąpi; w czem, 

jak mówiono, prymas nieubłaganego króla szwedzki.ego utwierdził. 

August odebrawszy \viadomosć, jiż Szwedzi za nim Iw 

Krakowu ciągną, zachodzi Jim drog~ z wojskiem i pod Kliszo. 

wem bitwę przyjmuje. Woj~ku Augusta ue. 14,000, e. szwedzkie 

na 12 tysięcy wynosiło. Od pierwszej godziny do pil\tej z sobą 

wzajemnie obadwaj mężni i waleczni królowie o zwycieztwo 

wałczyli; naostatek nieufność między wojsiliem ~askielD i pol-

-) K ... ól XII wl..seiwio • ł7.ędu królów Olwedzkich. którzy imio Karól" 
DOlili, był VI ... le w owC wieki, gdy chciano do c .... ów arki Noogo kró· 
lów .zwed,kicb policzyć, ,nal",ły .iQ ,rodki do podwojenin lic,by Korólów. 
i wspumniony Karól VI przekonany, że był dwunastym. d"uDBltym Aię 
pi • .ł, i dz," dwun""tyOl '''''ywany byc mUii. 
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skielll Szwedom wygran1\ dała. Mało w tt\j potyczce Polaków 

zginęło, Sasów 2000 trup\llll padło, 1500 w niewol'J się z eałlł 

artylerjlł, sprzętem obozowy:n i Ilmullicjq dostalo, Szwedów 

na 1200 zabitych liczono, między którymi najznaczuiejsz)' był 

książę holsztyński szwagier Karola, który w początku zaraz 

potyczki kulą armatni!\ poległ. Po tej Sa:;ów porażce, Kra

ków od Szwedów wzięty. August zgromadziwszy wojska swego 

. ostatki, do Saudomirza ciągnie, gdlic na utrzymanie j~go przy 

koronie, województwa małopolskie konfederacją sundomirską, 

pod lask1\ Stanisława Denhoffa, miecznika kor. podniosły. 

Znowu t~dy w poselstwie Stanisław Morsztyn wojewoda ma

zowiecki do króla szwedzkiego wysIany; lecz OD aoi wzmianki 

sobie o pokoju czynić nie zezwala, zacz8mby się August ko

rouy nie wyrzekł. Rada senatu 'II" Toruniu odprawiła się. na 

której konfederacya sandomirska potwierdzona. Pan de Heron 

poseł francuzki, który K.arolowi wojnę do Saxonji i'l'zeoi~ść 

radził. z rozkazu Augusta w Warszawie był aresztowany, i z& 

granicę wywieziony. Prym>os Radziejowski radę złożył w War· 

szawie, dla traktowania o pokój ze Szwedami. lecz obłuunie : 

bo ten pan niczego bardziej nie pragnął, jak Augusta z tronu 

złożonego widzieć, i w tej intencji tajemne ze Szwedami mie

wał rady, któremi tyle tylko dokazał, mówił Voltaire, jiż oj

czyzoę swoją w ostatnie wprawił zamięi'zullie, a sam z królmi, 

Augustem, Stanisławem, z rzecząpospolitą i Z Rzymem się 

pokłócił. Karoł XII zniósłszy pod Pułtuskiem pa.rtj/ł wojska 

saskiego pod kommendą generała Steinau, Toruu obległ i do

był. Gdaósk zaś okupił się 10,000 złotych, August do Pio

tra w, carl! moskiewsk.iego wysłał Tmnasza Działy·ńskiego 

wojewodę chełmióskiego, dla zawarcia nowego przymierza ku 

wspólnej obronie i pomocy przeciw Szwedom, 

Prymas joż więcej ze slVojcm ·do Szwedów przywiązaniem 

nie tają.cy się, nli zjezdzie warszawskim, do któr~go się kon-
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federacja wielkopolska pod laską Piotra .tJroni8za przyłąc~yla, 

dnia 16 lutego w r. 1705 ogłosi!: jii August od korony od

padł, i czati wyzuaczył obraniu nowego króla, od Karola po

danego, który dla przyspil'szenia elekcji, z Torunia do War

szawy z wojskiem przybył, i podał za kandydata do kurony 

samego tylko Stanisława LeszIJzyń/Jkiego wojewodę pOZllall

skiego, którego Święcicki biskup poznallski mimo klątwę pa

piczką królem Ilominował ; za co potóm do Rzymu był ode

słany, i w zamku sw. Anioła osadzony. Prymas usilnie pra

gnilł, ażeby się berło Hieroni'ITWw-i Lubominkielm~ hetma

nowi w. kor. dostało; czego gdy nie dokallał, zaczął w swem 

ku Karolowi styglląe przywiązaniu, i pr~eniósJ,;zy się do Gdań

ska, tamże dnia 13 października r. 1706 umarł. Po ełekcji 

Karól XII uo Lwowa wyjechał. August spiesznie pod War

sza wę przyciągnął, zklld Luszczyński i wszyscy jego przyja

ciele wcześnie za Karoiem na Rui; llmkneli. Odebrawszy z"ś 

wiadoillOsc, jii Szwedzi zbliżają się ku Warszawie, August 

z niej ustępuje i wojsko swoje na rużne podzieliwszy part je, 

do Krakowa odjeżdża. Część piechoty saskiej pod kOlUmendą 

generała Schulemburga, li KarolellI XII pod Poznaniem spo

tyka się; Schulemburg natarczywość jazdy nicprzyjacidskićj 

m~żnie wytrzymuje, noc przerwała bitwl;!. Generał saski zwa

żając przemngające nieprzyjaciela siły, przezornie cofnąl się; 

i pl'l.ez Od7~ IV Szlązku przeprawiwszy się, dywizjI! swojll 

ocalił. Odwl'ot ten taką u Karola XII SchulelUburgowi chwałę 

zjednał, jii: publicznie li tej okazyi rzekł: Sckulem1Jul'g nas 

dzisiaj zwycir;żył. Król August do Saxonji, a ztamtąd do 

Ka1'lsbadu do cieplic wyjechal. Leszczyński wraz z żoną sIVoj<\ 

h.atal'zyull Opalińską, w Warszawie, od ' Konstantynu Z.ie

liJUleiego biskupa lwowskiego koronowany: za co potem tenże 

areybiskup w niewoli lIIoskiewskiej życia dokonał. 

Król August r. 1705 powróciwszy ze SaxoDji, z carem 
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w Tykoeinie zjechał się, i tam order orla białego odnowił, 

"/. napisem za wiarę, prctWO i kt'óla, a prymasostwo dał Sta;

ni8ławowi Sze·mbelcowi. Ztamtąd obadwaj monarchowie do 

Urodna udali się, gdzie się wujsko polskie z moskiewskiem 

przeciw Szwedolll z];\czyło, August wojska swojego kom mendę 

Scbułelllburgowi powierzył; Karol przeciw niemu marszałka 

Heu8child wysłał, a sam do Saxouji z wojskiem pospieszył, 

i założył ob6z pod ~4..lt-lłan8tadem, Bitwa między generałami 

pod Wschowll< stoczona.. nad kwadrans nie trwała, Sasi za 

przykładem Moskwy, których 7000 by/o, z placu ' ustąpili 

i w rozsypkę pos:/:li. Cały jeden regiment Francuzów, kt6rym 

była artylerya powierzona, broń złożył i służbę u kr6la szwedz

kiego przyjlłł. Auguiit tylą uieszczęściami skołatany. obawia

jąc się zupełnego zburzenia Saxonji, o pok6j prosi. Kar61 

szczęsciem zasIepiony uciążliwe lOU nazbyt pokoju kondycje po

daje. to jest: aby sil; tronu polskiego wyrzekł, Stanisława 

królem polskim uznał i diplarria lUU swojej elekcji oddał, przy

mierza z PiotrelU w. zrzekł si,:, i Patkula nieszczęśliwego wy

dal. *) Gdy w .Alt-Ranstadzie o przywr6ceniu pokoju praco-

*) Jan Hejn.1d Palkul z .. panowania jeszcze Karola Xl wysłany 
w liczbie delegowanych osób od stanów inflanckich do Sztockholmu, z o
kozyi narzuconych na ojczyznę własną uciążliwych podatk6w, dodał dwo
rBwi suplikę dosyć w wocnych utużoUlI wyrazach, przez którą tyle doka
zał, iż ojczy~mie iaduój ulgi, sobio zaś ostatnią u dworu zjedna.ł nieła

skę. Powolany o występek zelżonego maj eA to.tu , i nI' utratę głowy OilY

dzony, ucieczką s.lwował się do Moskwy, gdzie tyle u piotra wielkiego 
kredytu ~ualł1.zł, iż tell monarcha. posłem go swoim do dworu drezdeń
skiego Uczynił. August II tak sobie Patkllłc. puwnial". że go nictylko 
u dworu swego zl1trzymnl, ole nndto i urzędom konsyliarza sekretniejszego 
przyodział. Patkul zawdzięczając te Augusta ua siQ względy, skojarzył 

Adsł~ przyjaźll międ70y nim a, carem J która .. potćm autorowi onójie otro

pn'l się stn.la przez szczeg6łne Augusta podejrzenie, jakoby Patkul Szwe
do\\' zuowu z MoskwIl pogodzić zamyśla.t. PI)jma.llY więc z rozkazu ele. 

ktor!'ikicgo, i w 801ltle1lBtein·it5 osnuz.ony. doczeklll się przyjścia Karola XII 
<lo Suouii. Powi"daj'b lic August II wid7.ąc się byc przymuszonym przez 
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wano, książę Męiylców najwyż~zy hetman moskiew~ki, Szwedów 

pod kUlllijJendl\ generala Meierlelda zniós/, przecie~ zwycie

ztwo to Karola do łaskawszyr.h kondycji bynajmniej nie nll

kłoniło. August obawiając się, aby ele.ktor brandcnbnrgski, 

król już natenczas prn~ki. ll\i~dzy Szwedami i Mosk W" po

koju nic sklei!, IVszy~tkie od Karola podane kondycje przy

ją!, i traktat w Alt-Ranstadzie stwierdzi!: nadto jeszcze uwol

oił z aresztu królewiczów J,akóba i KO\lstautyna Sobie,kich, 

kt,órych r. 1704 pod W roqlawiem PQj lUał i w KeJ;ligsteiJ;lie osa

dzil. mniema.ląc, jakoby sie który z nich, sekretnie u Kllro/a 

o koron~ po.ls~ą, łtaral. List nawe~ otrzymanej korouy will

s~ujący do Stanisła\lfa Les:I;czyó.skiego ręk.ą, własną napisIlI. 

Król szwedzk.i wzmocniwszy i wzboga.ciwszy wojsko swoje 

Ił' Saxo.uji. z AI,t-Ranstadu ruszył, i Drezno mijając, odda! 

dziwną, OWił. i sławną wizytę Augustowi, którego wieki po

tolUne uetelno,sci i wspaniałosci ull\yslu sławić nie przestaną, 

gdy mając w ręku 6wojich uajgló,U:J;l\ejs;.:ego nieprzyjaciela, i 1"0-

gllc go pojmaq. przeoież nie chciał się ;.:emscić tak znacznych 

~rakta~ altran8tadzk wydac kr6lowi szwedzkiemu PaŁkuln., litości., i wspa· 
niałości" sorca ,wrodzon., .obie zdjęty, wysiał sekretny ordynans do kom· 
ID,eodaot.a rortecy, użoqy więżoiowi nie bronił pory ocaleuia. 6ię ucioezk",. 
Komendant nie0l'usu:zając chwili kOlzy~tania Z takowi.j , paua dyspozycyi, 
dał do "rozuwienin. wiQżuiowi, iżby mu Zll wyliczeuiem p~wnej kwo~y pie
niędzy, dopomógł do wyratow""ia się z tak dogo i niobe,piecznego razu, 
w kt6rym zostawa.!. Patlml czyli prze, niemożność wyplacenia za.!ożonej 
5111DY. czyli tOź przez niepodobieństwo tak niespodziewanej obio~nicy, i male 
lub ż"dno w niej zanlanie, droży się i c."" zwl6czy; nliżci togoż prawie 
momeDtu nadjeżdża konwoj "wed.ki, uwozi nieszczęśliwego więźnia, kt6ry 
potóm w Kazimierzu pod Kaliszem z rozka.zu oieubłagn.nego Karol .. żywo 
roznarpany, d,,1 okazYII przez życia i śmierci swojej odmienne i tragiczne 
pr.ypadki. przy.łowiu o lud.ziach, kt6rym .ię z"wsze różnie, bardziej jo· 
dnak niepomyślnio powodr.i: N; .. zcx~liwy jak Patk .. l! ŚmiercI jego Dkm· 
~n .. wiekopomnem b~zie świ"dect,.em popędliwego omy.lu i nie króle· 
... kiego serca w Karolu. 
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~obie wyrządzQuych uraz: w czem si~ łatwo lUógł przed całl\ 

usprawiedliwić Europą, która się nad tą Karola zuchwałością 

zdumiewała, a na Augusta oczywistą krzywdę bez sprawie

dliwego. uźal(mia patrzyć nie mo.gła. 

Karo.ł wszedłszy do Polski, udał się ze 35,000 wojska 

ku Groduo.wi, zostawiw"zy w Polsce 7000 Szwedów przy królu 

Stanisławie. Po odebraniu Gro.dna, Karołza carem upędza 

8i~, i Mosk'llów pod Bol6rłl~ynem ZDosi, i prze1; Qniępr prze

prawia się, mając nadzieję, jiż bado rossyjskie, tak jak pol

sk.ie, cara z tronn złożywszy, komu zechce odda. Gdyby był 

pro~to udał się ku stolicy moskiewsk.iej, możeby projekt lego 

do skutku przyszedł; lecz Karoł przedsięwziął drogę na Ukra.

jinę, dla opatrzenia wojska swego w żywność i alnunicją wo

jellllą, i dla łatwiejszego złączenia ~ię z Mazepą hetmauem 

kozackim, który przeciw ca.rowi bunt w Ukrąjinie zadniępr

~kiej podQiósl. Tam więc zuchwały Szwed oczekiwał na, 12,000 

wojsk.a, które mu geDerał Liiweuhaupt ze Sz.wecji prowad,ził, 

z wielkim żywnosc:i i oręża do~tatkieru. Lówenhaupt oa Mo

sil. w~ w województwie ms.cislawskielU nie~podzia.uie l,Iapadl, gdzie 

pu bitwie przez trzy doi ponawianej. ledwo się z 5000 po

z~'~tałego wojska do obozD Karola przerzną/. Wozy, których 

8000 generał .<zwedzld prowadził, częścią spalone były, c:~ę~cilł 

~ię ,';łoskałom dostały. Ksiąię M~iykó~ Ukrajinę i .fJatury~ 
~toleczne miasto Kozaków opan,ował: co spr~ wiło, jiż M;azepa 

ledwie się ze dwiema pulkami Kozaków do Karola przyłą.pzy!, 

lima też nadzwyczaj roku tego przykra, Da. dwa tysią.ce Szwe

dów umorzyla. Skoro się pora. zdatna do wojowania otwo

rzyła; Ka.roł poszedłszy na Ukrajinę i Kozaków zaporożskicb 

na ~woją. przeciągDąwszy stronę, PuUaw~ oblegI. Piotr w. 

IV 70,000 wojsk.a pod miastem staDął. Przyszło zatem do bi

twy, w której Karol trzy razy mniej niżeli jego przeciwnik 
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wojska. mający, w jednym dniu cały pra\: ~lVoji"Ch, l':\rycięztw· 

i szczęścia pożytek ulracił. Wojsko jego do szczętu zniesione 

było, sam zaś raniony ledwo z 800 Szwedów na.przód ao Ocza

kowa, a potem do Benderu do Turek ucieczką się mtowal·. 

Dzieó nieszczęsliwy tej potyczki byl 8 lipca IV 1'. 1709: która, 

jako stała się grobem polCgi szwedzkiej, tak Ros,ji panowallie 

na północy podniosła . 

August o przegranej pod PultalVą Karolu tlCłebrll.w8zy wia· 

dOlllOSĆ, o odzyskanin tronu polskiego zamyśla, protestując 

się solennie przeciwko traktatowi alt-rau8tadzkiemu, jako do 

niego gwałtem był przymuszony: co już i daw"iej na zjeździe 

lwowskim Stanisla"; Szembelc pryma~, i DenkoU· marszalek 

konfederacyi saDdomirskiej jimieniem stanów oglosili. Generał 

K,"aB8aU od Karola w Pobce zostawiony, dla utrzymania na 

tronie Stanisława, z nim wraz udaje się do Szezecilla w Po

meranią szwedzką. August do Polski powróciwszy. i- staRy 

królestwa o swojim przyjeżdzie ostrzegł~zy. IV Toruniu, ookąd 

i car zjechał, traktat z;twarlz królami duuskim i pruskim prze

ciw Szwecyi. Na radzie wielkiej warszawskiej r. l7H) trak

tat alt: ran~tadzki skasowllny, i to wszystko, co Da rozkaz króla 

sżwedzkiego od marszałka wielkopolskiego Piotnt Broni.,:a 

ustanowione było: konfederacja sandomirska, pacta conventa 

króla Augusta, tudzież przymierze z carem potwierdzone, na

koniec amnestja generalna ogłoszona: która w takowych przy

padkach, jile IV stanie republikanckim , oajskuteczniejszem jest 

na uspokojenie podzielonych umysłów lekarstwem. 

Roku 17ł2 sejlll dwuni edzielny nadzwyczajny w Warsza

wie pod laską marszałka konfederackiego DenhojJa szczęśli

wie doszedł. na którym ,tany Augusta II 1.00WU za jednego 

i prawego króla uznaly : wojsku saskiemu wyznaczono w Pol

sce kwatery. P oselstwo do cara wyprawiono, aby wojsku swo

jemu z Polski ustąpić rozkazal , a Inflauty wedlug traktatu 
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'Dzialyńskiego :P·o1~ce powróciJ: akta oraz wS7.y~tkie kOllfede

-racji f'andomirskiej, i rady wielkiej war>,zawskiej potwierdzono. 

Sejm ten IHlwyal wcale przykJadem zalimitowany byl, tak, żeby 

co dotąd licRwalolło, moc prawa miało: w roku zaś następu

jącym, pod ,tymże marszałkiem i tymiż. posłami znowu sejm 

reassumowao-y .; lecz w tej drugiej części zerwany byl: prawa 

jednak napierwsUj ~ejrnu , częsci postanowione, walor swój 

i powagę zachowa/y. 

Król Stanisław z Pomorza. tajemni .. wyjechawszy, udaje 

si" do .Karola Xll; lecz w .lassach pojmany, i do Beoderu 

-odesłany tegoż prawie czasu, kiedy Karola z Beoderu do De
maylci .prowadzono. Stani,<law w kilka miesięcy potem wol

łlOŚĆ otł'zyJoał. 

Roku ] 714 pokój karluwicki z Turkami przez Stanisl.awa 

oC1!omentowskWgIJ wojewod<: mazowieckiego posła do Porty Otto

lIJalbkie~, .~ se.jmu warszawskiego w r. 1712 wyznaczonego, 

<ldnowioflY by!. Turcy wolny dla. Karola XII przez Polskę 

przeja1.d warował i , tudzież o wyjście z granic polskich wojska 

rossyjskipgo ~ądanie ~woje zallieśli. Karol z Turek do St1'al

'8Und~, w Pomorze powr()ciwszy, r. 1715 o nowej przeciw Pol

sce zaol}':Śla/ .wojnie, i już z Piotrem w. Illl wyspie Aland se

kr",tllą przez barona de G6rtz w r. 1718 na w~krzeszellie 

traktatu alt-ranstadzkiego Il~gocyacją ukła.dał, gdy roku tegoż 

onia 12 grudnia, przy attakn fortecy li'ride1'ichahal w Nor

wegii, zabity został. 

TYUlC7.aS~JlI rokn 1711> w Polsce domowe wylliklJ~ły kló

tui e z okazyi w<ljsk saskich, niezllosnie obywatelów polskich 

Da kwa.tcl'ach uciemiężających. Przeciwko tym wojsko polskie 

~uia 10 października uczyniło związek pod laską Władysława 

Gurzyiukiego, a pOll\m konfederucja tarno!J1'odzka stallęła 

pod Stanisławem Leduehowskim podkomorzym krzemieniec

kim. Różlle z rQżoym skutkiem lIli~dzy Sasami i Polakami 
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zaszły hitwy. W1.ru~7.eni publicznellli ni!'~zczVścillll1i lIiektór7.Y 

senatorowie, i ohadwaj woj,k poltikich hetmani, radę o przy

wróceniu spokojnośsi powszechnej składają, i miejsce obu _tro

nom do rozprawy Rawę w województwie bcłzkiein wyznaczaj". 

Zacz~ły się ua początku r. 1716 konfereucje do pokoju d/l,

ż/lCe miedzy związkowymi i saskimi posłami, przy ~tararliu 

i pieczołowitości Stefana Hunieclciego podolskiego, Franciszka 

Zaluskiego czerniechowskiego wojewodów, i hrabi l/leminga 

feldmarszałka slIskiego. UJllówiouy je~t pokój w następując!' 

kondycje: aby wojska saskie przed przyszłym "ejmem, cza~u 

od króla wyznaczonego, z Polski wyszły: tymczasem zaś, IIby 

jim wojewód/.twa "konfederowane prowiauty, lub zamiast tych 

podatek pieniężny podymne nazwany ] 7 tynfów z kai.dego 

dymu dawały. Nie przypada do ,maku koufederntolll ngoda 

ta dla tego mi anowicie , że czas wyjścia woj~kom >askim od 

woli królewskiej mial zależeć, II zatem 7. większą daleko niżeli 

przedtem iiwawo!;cią Ilieprzyjacicl~kie obu stron zawzięły się 

obroty, zwłaszcza. gdy i Litwa do związku przystąpi/a. 

Piotr w. bierze 011. się w tej mierze stanów z królem pojedna. 

nie. Zjazd w Lublinie na dzieIl 12 czerwca dla uspokojenif\. 

zamieszek wyznaczony, dokąd się uuali książę Dolgoruki pospj 

rossyjski. Szant"lJwskr bi"kup kujawski, hrabia 1i'leming i po

słowie konfederatów; lecz ugoda uie przyszła do skutku, gdy 

Sasi milllo umowę z Zalllo/;cia i Lwuwa u~tąpić uie chcieli, 

i prowianty uciążliwe wybierali. Znowu t.edy r. 1717 IV [1:azi

mirzu naprzód, a potem w War,zllwie powtórzona n· ·gocyacja 

z lepszym niżeli pierwej skutkiellJ, gdy dnia 3 li,topada pod

pi~ana i potwierdzona była, po której srjm ratyfIkacji oastąpi!. 

pod laską Lcdnchowskipgo lIlar~zalka konfederllckiego, który 

nad 7 godzin nie trwał. Niemy nazwan)' : puiewllŻ "'~ uim 

traktat uczyniony jedynie był przeczytany bez pozwolenia ża

dnej oppozycji. Na tym sejmie \Vo.i~ł;o pol~kie w liczbie ozna-
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C20n~, koronne do 18, a litew,kie do 6 tysięcy, i nowym cale 

k~zLałLelll rozrządzone było, pensja mu pewna na zawsze obmy

sloolI.: przez co wieczyście zagrodzila się uroga owym usta.wi

cznym wojsk związkom o niepunktualne wypłacenie żoldu, kraj 

wla,ny. kościoły, i współziomków swoich rabującym. Konfe

denicje sandolllir,ka. i tarnugrodz"a rozwiązaue, wszelkie zwią

zki zukazane, e. wojsll.O saskie do 8axonji w przeciągu 25 dni 

od podpisania ugody wyciągnęło. Cena tynf6w. która. dotąd 

była 30 podniesiona jest do 38, a czerwony złoty do 18 złt. 

dla prędszego wojsk. uspokojenia. 

Sejm ten koóczył ciągłą kolej cierpień, wojen z oscien

lIewi mocarstwallli i rozruchów wewnt,;trznych. Bez wypoczynku 

prawie upłynęło 70 lat niedoli, i kraj na wszystkie sposoby 

wynis:.:czuoy zostal: czego Za Jana Kazimirza kuzackie, szwe

uzkie, i moskiewskie wujuy nie zniszczyły, tegu Illniej wido-· 

czuie, ale rownie skutecznie dopełniała wewnętrzna niezgoda, 

nareszcie ostatnie Karola. Xll wojny do ostatka. nbzczyły. 

Ob~zerne i ludue grody zwykle z drewna. bndowane poszły 

w perzynę, poniki y rozległe wioski, pokrajana lliegdy plugiem 

i w zagony nłożona ziemia. zarosła sośniną· Wiełka masa ludu 

ruskiego z Kozactwem wyniosła sit,; z Polski na stepy z Ko

zakalni od niej odpadłYllli; wielka częśe lndzi w srogich nie

przyjacielskich zagunach ginęła j wiełka CZęŚĆ przed czasem 

umarlil, mianowicie kiedy niedostatek łub powietrze kraj na

wiedziło. Potrzeba już było dla Polski wypoczynku, i ten wy

poczyuek znalazła z sejmem uiernym, ale ukazało si\} straszne 

jej zdrętwienie, zapowiadające niemoc skutecznego odparcia 

cio,;ów na zgub~ kraju wYlllie.·zonycl1. Sejmowe swobody stanu 

szlacheckiego, które zabezpieczaly nielau w kraju, były jedyną 

rzecza, ~tarannie praktykowanli. zaczóm sejmów dochodzących 

pruwie już nie bylo. Ukazał się duch ostygły i uiccwl)' na 

wlaslle poniżenie, a srodki do ożywiewa jego nadto słabe. 
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Z ubytkiem ludności nie wydala, Pol~ka. tyle zboża .iile nipgdyś: 

z poprawą u narodów zachodnich gospodarstwa, przestało zbożp 

w takiej ilości jak dawuiejszych lat wychodzić. Po tylu klę

skach a zepsutym od lIiemałego czasu gui;cie, upadła eduka

cja po wielkiej częsci w ręce Jezuitów przeszła. Ćwiczenie się 
w niesmacznej łacinie, lub konceptach wyrazowych mltkarooi

zmem łacióskim przeplatanych, zajmowalo obląkane guslami 

i uprzedzeniem obarczone umy~ly, nie dopu~zczalo do przej

rzenia się w czystej prawdzie, i czystego rzeczy poznania. Spo

kojność wyjednało w tym kraju sąsiednie mocarstwo, i od tego 

czasu wpływ tego mocarstwa i mocarstw jinnych nie ustawał, 

a szlachta ciesząc się nieroztropnie uzikiellli swobouallli, nie 

znala, że niepodleglosć straciła. Roku 1718 jimieniem króla 

i stanów z sejmu grodzień.kiego, który był limitowany do War

szawy pod laską Krzysztoła Zawiszy starosty mińskiego list 

do cara. był pisany, a r 1720 wyprawiony w poselstwie SLa

!lisław Chomentowski wojewoda nUlzowlecki, dopraszał się u Pio

tra. w., aby wojska rossyjskie zupełnie z Polski nstąpiły. Wnet 

prosby ~kutek nastąpił. Polska w cichości póki król jej ŻYł 

od lllocarstw odleglejszych zapomniana, cieszyla s i ę pokojem: 

szłachta na pijatyce i pieni czas weEolo trawiła, stauy jinne 

w pouiżeniu cierpliwie znosiły ~zlacheckie II adużycia: bo łago

dność charakteru narodowego, IV pUlVs:t.ecllllelU uczuć odrętwieniu 

nie czynila jicl, oieznośnymi. 

Roku 1720 traktat przedugodny lIIi~dzy Polską i S2:we

cją za\V~rty, którym Ulryka Eleonora siostra Karola XII uzuałl\ 

Augusta II za polskiego prawego króla, a Stanislawowi żadnej 

więcej przyobiecala nie dawać pomocy. Ten traktat r. 17:"12 

na traktatach wieczystego pokoju·z Frydcryki~lT1 królem szwe

dzkim byl przemieniony. Tegoż r. 1720 unia kościola grl'ckirgo 

z laciuskilll w Zamościu potwierdzona, za staranicm i pi~czo

lowitością Leona Kiszki mctropolity ru~kicgo, biskupa wlod7.i-
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mil'~kiegc, i Grymuldego nuncyusza natellcza.' IV Puhce 1'"

piezkiego, który ua ~yllodzie prezydował. 

W r. 1724 rozruch IV Torunin lutrów przeciw ,tudcntolll 

~zkół jezuickich, podcz1l.h pfl)(;e,'isyi Bożegu Ciala wSZC/.,tl': 

pospóbtwu rozjuszoue wpadło do jezuickiego klasztoru i cały 

l'.l'abowalo, rzeczom nawet SWi .. tyUl nie przepu.'zczając. Sprawa 

ta po dekrecie atie~sorskilll wytuczyła się przed stany rzeczy

pOtipołitej na sejm du War~zalVy zgromadzone; naznaczona za

tew koruissja, któnJj prezydcutem był Jerzy Lubomir'ski pud

komorzy koroony dnia 7 Grudnia; winuiejsi Ze zuaczuiej.z)'cll 

na. gardle są pokaraui, a Cze?'nieckiemu burmistrwwi i ua

miestuikowi prezydellla na ł)l'o"o .. katolików kara darowana. 

Ktiiężom Jezuitum za szkody poczynione 2:!,OOO dl. wia,to 

wyliczylo. Kościół Panny Ma.ryi i klasztór przyległy ud lu

trów nil. ~zkolę przemieuiony, katułikulu puwrócouy. Po[ell~je 

protestanckie zdawały si~ byc mucno ' ura~Ul.ilJ tym z dyssy

delltulIli postępkiem, ,de lepiej iuteres zrozumiM\'szy łatwo ~ię 

uspukoiły. 

Ferdynand książę kurlandzki, o,tatlli z familji Ketlcru

wskieJ 11I~zkiej płci, mając lat 71 , W G-dau,ku bezżenny lilie" 

.zkal. Stany kurlandzkie zgromadzune w Mittawie, za!JUbie

gaj Ile kłótniom, któreoy (lO ~lIlierci Ferdynanda wyniknąć 1110-

gly, sekretnie obrały ksiąi<,!cicm gl'afa ll1u,urycego de SIM)., 

"yna naturalnegu Augusta II z hrabinej de !(iinigsiilurk. Rzecz

pospOlita, do której po wygasłej linii lllę7.ki<ij KettlerowskieJ 

Kurłalldja wedlug \;,ou"tytucji 1'. 1589 za Zyglllullta 111 IIchwa

lonej, wrocic się IIllała, kOllli"'j<\ r' J 726 Z sejnlU grodz.ieu

sk.iego, k.tóry pud laską Stef(Lna Potockiego referend. kor. szcz~

śliwie doszedł. WyZllaczyh., ~.by tl! elekcją grafa lIillurycego, 

jako nieprawną , bkasuwa.ła. ltu.sJa preteu6ju "obie du ksi\!

~twa kurlanu~klCgo rości, na fundamellcie wyprawy "'"/lnie lwa

nównie księżnój kurlnndzkiej, wduwie po Fryderyku Wilhel-
2~ 
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lilie K ettlerze, na przerzeczonelll księstwie wyznaczonej, która 

potem na tron rossyjski po smierci Piotra II wstąpiła. Książę 

Męiyków sławny przez swe przygody, a bardziej jeszcze przez 

swój w kredycie upadek za panowania Piotra 11*), o godnosć 

księcia kurlandzkiego dobija się, lecz bezskutecznie. Komis

sja od rzeczypo>politej wyznaczona, zjechawszy do Grodna 

w r. 1727 postanawia: że Kurlandja po zmarłym Ferdynan

dzie do Pol~ ki wrócić się, i na województwa podzielona, wie

cznie jej inkorporowana być ma. Tymczasem Ferdynand Ket

tler inwestyturę na k sięstwo kurlandzkil' przez posła swego 

Fryderyka Gottarda de Bulau odbiera: !lo dogadzając żądzom 

poddanych $wojich, wchodzi w kootra.kty ślubne z Joanną Ma

gdaleną księżniczką saską naj Weisseofeldzie, aby jim krwip. 

swojej potomka i oa~tępcę zostawił. 

Gdy IV r. 1728 obadwaj hetmani koronni, Stanislaw Rze

wuski wojewoda belzki, ClwmentlJWski wojewoda mazowiecki 

z tego świata zeszli, król Stant·slawa Poniatowshego ptld-

Koiążę Męiykow, ów nieodstępny prnc, trudów i zwycięztw Piotr" w. 
towarzysz, do takiój za wyniesieniem ua. tron Piotra II ca.ra.. syna Alo

xego Piotrowicza, a wnuka Piotra w. przyszedł potęgi: jii uczyniwszy siQ 
głow~ najwy".szej rady, i zupelnll przywła.szczywszy sobie opieko nad mło
dym co.rem. jednowła.dnie rządził państwem pod jimieniem jego. li lubo 
przez swe intrygi zaręczyl na.wet córkę wła..nll młodemu co.rowi, atoli wnet 
pan ten 'przykrzywszy sobie ni.znośny rząd Mężyk aw", za powodem ksi~

żąt D"łgt>ruków, g!ó"mych fnworyta nieprzyja.ciół, ooegoi generalowi Sol· 
tyków w pałacu własnyru 'W nreszt pojmać. i do Oranimbu,rgtJ; zaprowa

dzi'; kazał. Przenie, iony wnet ztuJUtąd. Zl!. wyroki em komissyji na siebie 
wyznaczonej. Mężyków do B..,.e.owa w gląb Syborji. gdzie r. 1119 z "po · 
plexji um"rt. Żona. jego z obfitosci lez wylanych w nieszczęśliwym moża 
'iwogo; stanie wzrok utraciw!łzy. w drodze ż życiem się rozstnła. Córka 
starsza zaręczono. carowi. na wygnaniu śmiercią ojca swego poprzedziłB. 

Młodsza zaś za.ślubiona Gustawowi. bratu Ern osta. ksiąięcia. kurlandzkiego. 

w r. 173, iycia dokonał.. J tak gdy Mężykowi pomy",n. fortun" z ni· 
.kiol kondycji do najwyi."ych stopni wyniosła: chęć niopomi"rkowana p'
now&nia z nich go Ktrą,ciło.. 
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skarkiego w. w. ks.litew. i generała gwardyi koronnej regi

mentarzem wojsk pol~kich uczynił. Tenże lo~ gdy po dwóch 

leciech litewskich potkal hetmanó\\', Ltldwika Pucieja woje

wodę wileńskiego i Stanisława Denhoffa wojewodę polockiego 

regimentarzem \Voj~ka litewskiego książę Michał Wi&niQwiecki 

kanclerz lit. był mianowany. Takowe regimentarzów po śmierci 

hetmanów wyznaczenie ztąd pochodziło, .iiż buławy wakujące 

nie mogly być inaczej tylko na sejmie w obecnosci ~tanów 

zgromadzonych rozdawane. Od r. zaś 1726 aż do 1736 ża

den sejm nie ~tanął: a to przez intrygi najwięcej- tych . co się 

o buławy dobijali: a przeto tego roku na sejmie grodzieńskim 

stany rzeczypospolitćj prz)'wróciły królom moc rozdawania bu

ław zaraz po jich zawakowaniu. Roku 1731 kł6tnia między 

Radziwiłłów i Sapiehów domami o księstwo słnckie, które po 

Ludwice Karolinie k ~ iężDiczce Radziwiłłównie w dom neiburg

,ki weszło było, zupełnie u~pokojone przez ugodę. z przysą

dzeniem wspomniOlIego księstwa Radziwiłłom, którzy domowi 

Sapiehów dwa miljony zlt. za pretensją wypłacili. Roku 1732 

w mip-siącu sierpniu król wojennp dla Polaków widowisko ' 

1/; Wilanowie pod Warszawą sprawił, na których mniej wpra

wdzie wojska okazywało się, niż na kampamencie pod l11ihl

bergiem w Saxouii r. 1729 odprawiouym, alt' nie mniej wspa

nialoSci. Najw)'ższą po królu kommendę na kampamelleie pod 

Wilanowem Stanisław Poniatow8ki wojewoda mazowiecki, re

gimentarz kor. Fprawowal'. Pod tenże cza$ traktaty między 

Polską i Austrją dawniej zawarte, odnowione i stwierdzone 

były. Jeden szczególnie art) kuł, przez który wolne Austrji 

IV polsce, i Polakom w au~t~jackich pań~t\Vach werbunki wa

towane były, znie~iony. 

AugUEt \'. 1733 nĄ ~e.im extranrdynaryjny do WarFzawy 

llakazany z Sllxonji przybywa: i gdy nadzieja byla po tylu 

niedoRzłych ~ejmach. pomyślnego obrad skutku pod la~ką Pio

n" 
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Ira Oiarowskiego oboźnego kor. rozpoczętych, aliżci śmierć 

królewska. w biegu je swojim przerwała. Umarł August dnia 

l lutego z gangreny, która /ilU się IV nodze zajęła. W młod

szych łeciech Augu,t zwiedził cudze kraje, prz~z C(l nabył 

wiele pożytecznych świateł, grhCczności i przyjolllIlości w ooy

czajach , gustu IV naukach i wyzwolonych sztukach, którego 

pamiątkę zostawił IV wybornym bralII)' i wieży pałacowej abry

~ie. W sztnce rycerskiej niemniej się biegłym, jak ~zczęl;łi

wym pokazał. Objąwszy kOllll1lendę cesan;kiego wojska, Tur

ków pod Temezwarem w 1'. 1696 pallJiętnie poraził. Mocy 

i sily nadzwyczajnej: IV uie,zczęsciu wyż,zego lIad samą nie

przyjaZl1ą fortunę llllly,łu: ku nieprzyjaciołom zas własnym ai 

do podziwienia wspanialy, czemu się lIiekiedy sam glowny jego 

przeciwnik Karał XII dziwował, li rzetelnosć Augusta.' sławił. 
Sasi go jak ojca kochali, Polacy j:>.k króla czcili; tumci IV nim 

dobroczynnego pana, ci zas i pana łaskawego, i mądrego rządcy 
wolnego narodu dozuHjąc. 

Panowanie Stanislawct Leszczyńslaego. 

Po smier,'i Augusta II Teodor Potocki pryllla" sejm kon

wokacyjny na. dzień 27 kwietnia r. 1733 naznaz)'ł, który się 

pod laską Michała Massałskiego pisarza wielI.. w. ks. lit. dnia 

23 maja zakollczyl. Na nim dyssydenci od urzędów i fnnkcji 

p(Jsclskir.h, na kt6re się wcisnęli byli, oddaleni, z przydanym 

zakazem szuka.nia pl'Otekcji zagrauicznych. Elekcja na dzieli 

26 Si~rpllia naznaczona i stany obowiąz;tły się nil wolne obra

nie Piasta. to jest króla I'OdClll Polaka, katolika, iadnych 

palistw, ani prowincji i wo.isk ~wojich za granicą niemającego 

Aby zaś ustJIWa o obraniu króla Polaka i;ćiAlilj zachowana byla. 

przysięgą się do niej obowiązali wszyscy olJeclli duchowni 

j ' swieccy ~enatorowie, minist.rowie , urzędnicy i officyaliści ko-
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ronili jak litewscy, tflkże i posłowie wszyscy. Tejie przysil,'gi 

wykonauia obowiązek wlożony na wszystkich wszelkiego stauu 

i godnosci obywatelów koronnych i litewskich, którzyby do 

obrad i elekcji przypu,zczelli by,~ chcieli. 

Fryderyk AllguO't, syn zmarłego króla zrazu obojętność 

względem tronu polskiego pokazujący, po wielu potem namo

wach Maryi Józef y córki Józefa cesarza, żony swojej, tudzież 

po odebranych od Karóla VI cesarza (któremu sankcją prag

matycZIlą, to je"t rozrządzenie domowe snkcc"ji po Karólu VI, 

August swej żony do tE~j ~\lkcessji pretensje uchylając, podpi

sał), po odebrallych równie i od Anlly imperatorowej rossyj

~kiej obietnicach po"ilków do o"arlullia się Ila tronie, skut~

cznie o korollie polskiej myślić zaczyna. 

Tym SPOSUbl"111 o elekcji króla w Pol:;ce i na dworach 

zagranicznych ~ tallowioll(), gdy tymczasem w Polsce kilka się 

zebrala partyi sprzeciwiających gię ustawom ~e.imu konwoka

cyjuego: nie liCZIle 011(1 byly, ale IV związku z mocarstwami 

zagraniczucmi, a duch poróżnienia już się mocno ukazywał na 

sejmikach relacyjnych, z których jedne wcale nakazaną prz)'

si~g~ odrzucały, drugie przeciwnie kalldydatów od dworów wie

deńskiego i petersburg;;kiego zaleconych za nieprzyjaciół osą

dzily. 

Nieco przed śmiercią Augusta II gdy poglOl;ka szerzyć się 

poczęla, jiż król mimo prawa urzędy niektóre rozdawać fIlial, 

prymas i niektórzy .pllni panowie do cc,arza i imperatorowej 

pisali, prosząc () w;<pal'cie wolności polskiej: listy te dały po

larną w eza,ie loezkrolewia do mi~shallia ;,ię w interesa polskie 

przyczyilI;. Wojsko więc rossyjskie mucą zawart.ych z cesa

rzem i Saxonją traktatów ku granicom nllczypospolitćj zbżlia 

się Generał Lnscy z częścią .uuego ws~edlszy, manifest wy

daje, oswiadcz'~i1Ic: jiż wejscia t~go ni,' jillny koniec je~t, tylko 
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utrzymanie wolności polskiej. Troch\! przed ~lekcjl\ prymas 

li, t odebrał od imperatorowej rossyjskiej, IV którym go prze

strzegała, iż na elekcje Stanisława Leszcz)'llskiego żadnym spo

"obem niepozwoli : albowiem nie było na rękę mocarstwom 

sąsiednim wyniesienie na tron tego, którego córka była kró

lową francuzką. 

Sejm elekcyjuy zaczął się dnia 25 sierpnia, elekcja mar

,;załka wiele czasu zabrRła, dla wielu sprzeczek zaszlych, czę

ścią o wykonanie przysięgi przez sejm konwokacyjny nakaza

nej, częścią o wkroczenie woj,k rossyjskich. Dnia dopiero 2 

września obrany marszałkiem kola rycerskiego Franciszek Ra

dzewski podkanclerzy poznański. Książę Michał Wiśniowiecki 

kanclerz i regimentarz w. ks. lit., gdy lIlU wujska rossyj .,kiego 

wprowadzenie ndawano, z pola elekcji dnia 29 sierpnia na. 

Prag<: ustąpił, co też następujących dni uczyni I Hossiusz bi

skup poznański, kasztelan krakowski, 8 wojewodów, 5 kaszte

łauów, marszalek nadwor~y litew. , Małachowski starosta opo

czyński i wiełe jiullych znakomitych osób. Natychmiast oni 

o nwojim dworowi petersburg.kiemu dawszy znać pustępku, 

upraszali imperatorowej, aby zamysły jich wzgł~dem obrania 

elektora saskiego wojskiem swe m wsparła. 

Dnia 4 września król Stani,law publicznie do osiągnienia 

tronu polskiego listem króla francuzkiego był zalecony, i saro 

dnia 9 wrzesnia w Warszawie o~obą swoją stanął, przejecha

wszy całe Niemcy z kawalerem Dandelot za kupca się uda· 

jącym, którego Stanisław towarzyszem powiadal się, dla oszu·· 

kania tym fortelelD cesarza który o schwytaniu Stanisława mo

cno przemysliwal. Dnia 11 i 12 wrzelmia prymas objeżdżał 

województwa. które jednostajnie głosy swoje na Stanisława 

dawały. Wszakże byli niektórzy, żądający, ażeby dla uni

knienia scyssyi Piast, ale jinny nie zaS Stanisław Leszczyń

.ki, był obrany. Gdy już sama tylko króla nominacja zOsta-
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wała, wojewoda sandomirski do niej przystąpić nie pozwoli/, 

p6kiby na Pradze zostający panowie przystąpieniem swojem do 

tej elekcji zgody nie ugruntowali. Posłani zatem do nich z per

Rwazją biskup hełruski, kaszt~lan płocki i trzej jinni 2 rycer

skiego stanu. Tymczasem usilnem niekt6rych naleganiem prawie 

zniewolony prymas, Stanisława . Leszczyóskiego kr61em pol

skim i w. ks. lit, około godziny czwartej z poludnia dnia 12 

września ogłosił. Biskup krakowski i wojewoda saodomirski 

tegoz dnia na Pragę przenieśli się, gdzie manifest przeciw za

szlej elekcji z jinoymi tamże zostającymi podpisali pod datll 

14 września. A gdy przeciwko nim zaszły niektóre od prze

ciwnej partyi gwałty. cofnęli ~ię ku Węgrowu, aby tam na. 

przybycie wojsk rossyjskich czekali. 

Kr6ł Stanisław dnia 21 wrzesnia poprzysiągłszy pacta 

conventa, gdy się niebezpiecznym w War~zawie z przyczyny 

zbliżającego się wojFka rossyjskiego być widzi. do Gdańska 

z prymasem, poslami francuzki m , szwedzkim i wielą jinnych 

swej partyi panów przenosi się, z )stawiwszy obronę Warszawy 

Józefowi Potockiemu (któremu Poniatowski regimentarstwa ustą

pił), i Janowi Tarlowi wojewodzie lubelskielllu. 

Pierwsza straż wojska rossyjskiego dnia 29 wrzesnia na 

drugiej stronie Wisły pod Pragą stanęła. Polskie wojsko na 

8000 łudzi wynoszące, długo przeprawy przez rzekę broniło 

ale naostatek przewyźszającym siłom u~tępując, do Piaseczna 

się cofnęło Tymczasem panowie i szłachta sprzeciwiająca się 

elekcji Stanisława gromadzi się pod Kamimiem wsią, obra

niem niegdyś Henryka Walezyugza wsławioną, i tam pod la

ską AnlOm'ego Ponińskiego instygatora k. elekcją składa. 

Dnia 5 października, który był ostatni sejmu elekcyjnego od 

prymasa złożonego, Stani8ław HOZyl/.8Z biskup poznaóski kr6-

lem Augusta III ogłasza. Stanęła. wnet tamże pod dyrekcją 

Ponitlskiego konfederacja na poparcie elekcji Augusta III wbrew 
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U'L która ~ię po lI~tąpieniu ~7.IRchty i wojska polskiego z War

'lawy, w ./Jzikowie na. stronę króla Le~zczyliskiego pod laską 

Adama Tarły st"rosty jnsipl~kipgo kojarzyła. Poslowie sascy 

Jilia l liHopadll pacta con-venta jimieniem elektora w kolle

giacic ~wi~tego Jana \\' ·Wars7.Rwic 7.Rprzy.~ięgli, l;tóre te w su· 

hip 7.I1aczniei~~e punkta zawi.' raly: .iii. król utrzyma prawo no

minacji oa knrrlynal ~ t\\'o, po,ura się o ZllkOllczenie interesu 

względem nominacyi ni< opactwa, cudzoziemców do nobilitacyi 

i indygena.t.ów bez zalecenia hP.trnanów i ministrów promowo

wać i on)'chle do żaduych rzqdów i spraw rzcczypo"politej ur.y

wati nie będzie: prócz tego przyrzekał August w 'zczególn'o

~ci, jii Kamieniec i okopy sw. Trójcy wyreperu.ie, zbrojownie 

rzeczypo<pol itej wyporządzi, szkołę wojenną i szpital ŻoJo;er·· 

ski założy. trzy miljony złotych pol>kich na publiczne pot.rzeby 

a co rok 100,000 złt, do ,karbu rzeczypo<politej 11>\ zagrani

czne legacye wniesie, mennicę wystawi i góry olku~kie otwo ·· 

rzy. I tak piętnast.u ~enatorów i s?'esć>et szlachty, w~partych 

20,000 woj<ka, przemogli nad całym n3t"odem na &tronie Sta

nisława będącym . 

August tym 'po~obem obrany dni II 9 grudnia z Saxonji 

uo Polski wyjechał i dnia 6 ,tycznia w J1arnowicy na gra

nicy szląskilij od Lipskiego bi,kllpa krakowskie!!o i jinnych 

IV !'wej partyi hędących panów był witany. gd7.ie tćż o,obi

ścic pacta conventa przysi~gą pot.wierdził. Hoku 1734 dnia 

17 stycznia król i królowa, po odprawionym wpl'7.od Augusta 

II i JanA III i królowej Maryi Kazimil'Y pogrzebie, od bi!'kupa 

krakowskiego koronowani byli w Kr~ kowie, Sejm koronacyi 

dla małej łiczby posłów do jinJ1rgo czasu był odło1.ony. 

Tymczasem wojsko rossyjskie pod generał cm Lnscym na 

12,000 wyno,zące, a, . potem za przyhyciem feldmarszałkłl1.J;l

"ich." do dwudziestu prz~,zł() ty,ięcy pomnożone. GdaMk. 

gdzie .<ię krM Stanisław ze znaczną paltyi swojoj częscią za m-
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knął, szturmowae poezęło '/, Francji I\lia~t" licwegll wojoka 

od kaniy"a.la Plem" 'go ministra francuzkiego obiecJywanego. 

,,,kadr'l t.rl.ellla reginwntami 2400 ludzi wyn0s7,ąCIJlIli, pod kOIll

Illendą brygady""" dl' III .Motte fJerou.se i hrahi de P/do po

,ła fl'i\lIeuzki f'go w Kupenhlldze, przybiła: którzy Wy,i;llJbzy 

pod Jlindq lak byli od nil'przyjaciół ściśnieni, ji;i, żadnego 

prawie oblęi.ollyll1 ratunku dal: ni" lUogli. ::;fuczyli wprawuzie 

k I kil. iW'l\vych ntilrczei{. al" więkHą nirprzyj;ocicił łiczbą po

konani byi. i'ii,.sz:·zęśliwy hrabia. de. Plflo IV jednej z tych 

okazy i ranil iIli okryt.y na. pla.cn polpgl. Dnia 12 cZPrwe;o flota, 

ro,"yj,ka z l G okr\,tów i 15 f" egat zło żIlo a pod kOilllnelJdą ad

lIlirah. o-orduna do portu gdań-kiego za\\'in~ł a, Forteca IIIiindfl 

tcm bardziej §c i~nio'Hl porlrlajp. się niloąiltek, i wój,klcm sa,·' 

skiellI, które IV o,::", batalionów i dwaJzil'seill dwa szw~dron)' 

pud kOllJlllendą książęcia ,,"kipI/V nH WeilJsclIjeldzie Jliif/i 

"'lOwi na pomoc przyszło, ()~adzona jes t. \'1'n et Gdalbk ża 

ulIP.go dła ~iphie znikąd niesp()dzipwając"ę sukursu, widząe 

oraz, jii. kardynał Flcm'Y mini"t.er frllnwzkl ozięble im en', 

krół" Stani, lawa popiera i rzeczy próżlh' zwłóczy, zaczyna Illy

~ Iić O ,woje", bezpieczeó'twi." i uni,t :10 czerwea Ro,,'yanolU 

,,~ potltlnj<'. 

Król Stani~ław na trzy dni pl'7.ed poddaniem lUiastn t'l

jCl\1liic z lfd,,,\,,klt ujechał, i pl'zeuywszy ,:zcz\,sliwie w,zelkie 

w owej !,odI'Oi,y niebpzpipl'zeIl,twa" do Królt,wCfl do, tal " ię . 

/rlultich, kUJry lIi <:zegu ,obi e bardziej ni e :i.YCl),j jak ;:>lani

."ła.wa pOiUł(li~, dowit:dzia \\'~7.y ;j itJ, .iiż się w G·dalhku ni e znaj

duje , ,k1\zal lilia ·to na wypł:lI'8nie dwóch lIliijonów rubli, z któ

rych potellI cal'OW<I, judnLgo żebr~ącym " lIIiło; :e rdzie G-dan

' zczanoOl ustąpiła. llrabia d" 1l1onti po,;P] frilDCII7.ki u r:ze

cZYI,,"polir,e j, 1hZ IVzgl,du UH \Via,,,)' charakt.pr w niewolą wraz 

I. pryllJMCllJ, IIlM"zalkienl ~l'.iI\lUWylll l ,li'''')'I\Ji panilllli partyi 

Lc;zczYI\skiego zagrabiony i do TorulJia był zapruwadzollY. 
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Francuzi pozostali, lubo przy poddaniu 8ię warowali sobie przez; 

kapitulacją wolne i uczciwe z obozu swego wyjście, i odesła

nie do Portu któregokolwiek obojętnego na morzu Baltyckiem. 

podlug umowy wzajemnej admirałów, atoli naddane .łowo z roz

kazu zuchwałego, i powodzeniem nadętego Miinich u Kronsztadu 

wysadzeni byli. 

Panowanie Augusta III 

August odebrawszy o poddaniu się Gdań,ka wiadomość, 

co rychlej tam z Warszawy spieszy, i dnia. 19 lipca w Oli

wie przysięgę wierności od Gdaó~zczanow odbiera. Dnia 24go 

stycznia w r. 1732 Rada wielka złożona, ua której konferen

cja do sejmu pacyfikcji przeciągniona jest. Zaczął się sejm d. 

17 wrzesnia, łecz czas jPgo na sporach upłynął, gdy posłowie 

do obrania nawet marszałka przystąpić nie chcieli, pókiby woj

ska cudzoziemskie z granic nie ustąpiły. Tak obecność jich do 

żywego krajowi dokuczyla: konfederacja atoli do przyszłego 

sejmu potwierdzona, i wakanse rozdane, osobliwie bulaw i pie

częci tak koronnych, jako i litewskich. Geuerał rossyjski La
ICy za odebraniem rozkazn od dworu swego, cesarzowi 10,000 

wojska z Polski wyprowadza. na pomoc przeciw Francuzom 

którzy z okazyi interesów polskich domowi austrjackiemu wojn~ 

wypowiedzieli. Wojsko to przeszedłszy cale prawie Niemcy, 

i dla zaszłego wnet traktatu między mocarstwami wojującemi, 

nic osobliwszego nie ~prawiwszy. 1'. 1736 przez Polskę do Ki

jowa pod kOlDlIlendą generała Kieta powróciło. 

Tymczasem panowie party i Stanisława trzyma,jący si~, je

den po drugim z Królewca za jego zezwoleniem do Warszawy 

powracali; zaczem i salO Stanisła.w po krótkiój a stanowczej 

między Francją i Aust.rją wojnie, przez artykuły przed-ugodne 

traktatu wiedeóskiego od cesarza i Francji dnia 3go wrześuia 

w r. 1735 podpisane, otrzymawszy księstwo lotaryngskie i bar

skie, i przy tytułe króla polskiego będo,c zostawionym, powr6-
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ci! do Francji, w&zelkich do tronu polskiego wyrzekłszy się 

pretensyi. Generał pru,ki Katte z konwojPIll pięciudziesiąt ki

rasyeruw Stanisława t Królewca do brandenburgskiej granicy 

odprowadzil: i lubo pod jimieniem hrabi de Lingen Leszczyń

ski przybyl do Berlina; atoli dwór tameczny wszelkie Stani

sławowi, jak zdobiło stan królewski, honory wyrządzał. Roku 

1736 dnia 23 czerwca sejm pacyfikacyi dwuuiedzielny pod la

ską Wacława llzewu,skiego pisarza pol. kor. zaczął się i szczę

śliwie doszedł, jeden szczególnie w przeciągu lat 30 panowania 

Augusta III. Na tym sejmie ewakuacja wojsk obcych przyrze

czona: .pokojnosć wewnętrzna amne,tją powszechną utwierdzo

na: ustawy przeciw"ko dyssydentom na sejmie konwokacyjnym 

uchwalone, potwierdzone: prawo nominl'wania i koronowania 

króla prymasowi, tndzież miejsce elekcji między wolą i War

,zawą ubezpieczone: królowej, jeżeliby króla przeżyła, 200,000 

zł. rocznego dochodu. a za życia króla 2,000 czerw. zlt. z żop 

wielickich i bochellskich Ilaznaczone; królowi do oddania księ

:;twa kurlandzkiego na jeden raz moc pozwolona: tudzież za

trzymanie 1200 ludzi wojska saskiego na straż swoją, l JlDn& 

ku pnblicznemu pożytkowi rzeczy ustanowione były. Po sej

mi~ Jan Ta'l'ło wojewoda natenczas lubelski, a potem sando

mir,ki, mocą uchwały sejmowej z nuncyuszem papiezkim Ka

millem Pauluccim konkordatę względem opactw uczynił. Wy

dzielone są do Dominacji królewskiej 12 opactw i probostwo 

miechowI' kie, tak, jiż dwoiści w tych klasztorach opaci być 

powinni i w jinuych zas moc zostawiona zakonnikom obierania 

klasztornych opatów. 

Roku 1737 po zmarłym IV Gdansku Ferdynandzie ksią

ż\!ciu kurlR.Udzkim, ostatnim z linii mezkiej Kettlerowskiej, 

szlachta. kurluuJzka zamyśla o obraniu nowego książęcia. Dwór 

peter;burgski zaleca Birona podkolllorzego najwyższego Anny 

imperatorowej, daje oraz ordynas generałowi Bismar1c, kom-
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Ino , ,I~nto\\'i Rygi, szwagrowi Birollll, "hl' nic ni e 0ru<cił d,) 

wykierowania krbek na Birouil. S tala się plekcja \V kościele 

katedralnym mitawskim dni,\ 14 maja. lubo sellatoruwie 

przytolllni IlII radzi e w.<eiluw.' kiej elekcją nowego książęciil W 

niewil~.l1ą os ądzili. atoli 11<1 u,iloe AnDy illlpcl'''torowej żąda

nia i llałt'ganill, król Bironowi i po tolllkcllll jego pici Illl.'zkiej 

hi t ,two kurlatJdzkie l e nllćln prawem pod pawJlcrui warunkami 

nadać Illll,ia!. Wyznaezoua. 7. rady senatu knlllissy:t do ulo

żenia nowelllU k s i /I Ż~ cill obowiązków, w (:idań,ku swój ,kutek 

wzię"" Umówiono s i" \\'zl~j e nlllie. ażeby nowy ksi/!żę Iwld na 

wyznlleZ ') /l em od królll miej"cu oddal: dobru ,1010\\'" ksiąŻllt 

kurhndzkich :\ dłngów ,,,wobodzil: katolikolll w,.zdką \I' za

chowaniu jich wiary i na llOŻell . twa wolno!;(; zaclHlII' il l, ko .~ci6ł 

jim tu rlzi eż w L ipawie zbuoo \) id: podc.z"s woj cnnCj wypr~ \\'y 

,to jazdy, lu b 500 pi echoty r7. e ~")'po,,polit,;j przY'!3\1'il. T en:i,{' 

ruk ~d;(wlly był zjazd"lll w Ni.,mirowie na R",i pl'lnullloclli

k,"v dworów lI'iedel\,I<if' ~ o, p(·t...,r,blll'i!skiego i earogrou/.ki ego 

nl\ Zf'<pokoj pnie II',-,.ill)', która od 1'01;'1 przeszll'llo między Ro;;

~ją, J("l'Olem " I ee,arzem, i Turkami trwala. Ros" jllnie pod 

kommendą feldlllilr"zalka lI1inicha. Prr(' kop, Azot', Or.zaków, 

i jinuc z:llllki IV [loczątkn.cil wyprawy swej na Turkach "yskala : 

gl'lwra! z,,!; L(/,v<,y Krym zwi c' d;\iwtizy, dla zasz/yeh IV w"jsku 

'I'."<'jem chorób i lIi ed u-tatku );yl\'llusci przylllll>,,,o>nynl widzial 

"ir: do ('fill.-ZCI.\'lIia kraju, w którym i.;tdoą mial'" utr7.ylllllc się 

llle 1Il ' ·'uł. l'dn olll"cniey ci ... r.raktntn ze s truny ro"yj,ki ej byli: 

barilll S: (l/i1'r!l)J, lV"Lillsb i Nepluj,://; od c'.'""rZf\ hrabin. 

/)' 08tel.'n, baron de l'h,dman , i hrabi;, de Veld"ey . Od 

l-'''rŁy Re':.' 4t'llndi, l'.7.yli I"."el erz w. turecki, i wnzyrowit> .rh
t/bp? i iJ/nsl<lfa I't!/;ndi. Duia 16 .<ierpnia zal'.z~ly si,,' kunte

rl'ncj"; It"'z ;rdy !;;,żel e z wojujących Illoear, tw upurczywi" 'w,' 
plJlla.wiu pre! t'll.,';" . " lllianuwi"i e H,o"ja dohila ,i ~ " wnlną Ila 

morzu CZarnl'll\ ~.I'glugv i odzi erzo:nip A zoru; zjazd len dnia 
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14 października zerw:lny był, i wojna jadowiciej się zajęła, 

Na końcu tegoż roku królewicz Jakób Sobieski 20 grudnia 

w Żó/kw! dziedzic7.0em swem llIieście umarł. 

Roku 1738 woj,ko rossyj;:kie pod kOlllllll'ndą Miiniclw 

ku Dniestrowi od Kijowa przez Ukrainę polską podrói swoję 

przedsi~\\'zięlo, dla łatwi"jszćj Hlbsy,tencyi i uniknienia Ly~h 

ki,;"k których po mienione wojsko przez uiedostatek żywności 

w fJoczlitkach wojny doznalo. Potorki hetman \\'. kor. z obo

wiązków urzędu swojego, chcąc jak najsciślejszą ze strony rze

czypo~politęj Vi przeciągu caltij uij wojuy oboj..,tuośt5 zachować 

żali się feldmarszałkowi ro;,syjskicmu, jii, w grauice rzeczypo

'llUlitcj z wO,)skicllI wkroczył, Miinich calą wejścia swego w kraj 

obojętny przyczynę pozol'l,ie ski ada na TllI'ków, Jakoby pierwsi 

IV granice pobkie wpadli. Hetman nie kontent z udatnej U!j 

odpowjpdzi, zanusi ~we llŻ~lellia do dworu peter:iburgskiego, 

lecz i tam podobną;;; odpowiedź odbiera. Skargi i narzekania 

obywatelow województw ru,kich badziej jeszcze pomnożyły się, 

gdy Miinich powracając z wyprawy zadniestrskiej, tymże sa

mym tmktcll1 częsc woj,ka swojego przeprowadza.l, tak dalece, 

.iiż Augu,t, lubu jednomyidny zawsze z ccarzrm i dworem pe

tersburgskim, oba\\'iając si,., jednak jakowej z U~j okazyi w Pol

sce lJUrzy, zwłaszcza, gdy po zaniesionych mallifestach szlachta 

na kOl\ wsiesć odgrażała się, uah'gać musiał przez swego mi

nistra IV Peteresburgu, aby wojska rossyj,kie z granic ustąpiły 

i krzywdy w przechodzie poczynione obywatelom ruskim na

grodzone były, mianowicie zai; hetmanowi w. kor. rzeczpospo

lita po zakullczclllij wojnie między Moskwę i Turkallli pono

wiła w r. 1710 przez hrabi\! Ogllislciego pOola swego też ~alUe 

n dworu pettrsburgslliego prosby wzgl'idom nagrotlzellia szkód 

od wojska puczynionych. WyZllllCZOlli na lCII kuni~c od impe

ratorowid Aliny kOlllis"arzc int,eres z zupehllllll ,,,t.ron za:;poko

jenielll znkoilczyli, l\'uże rok żałosny byl dla Polski I.e śmierci 
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prymasa Pvtockiego, zaszczytu i ozdoby oenatu polskiego, po 

którym Krzysztof Szembek biskup kujawski, prymasem był 

mianowany, gdy Lipski biskup krakowski i kardynal za IlO

minacją na arcybiskupstwo gnieżniellskie podziękował. Roku 

1739 ci. 20 marca przed zaczętą radą ~enatu ksiąi:ę Biron 

przez kanclerza kurlandzkiego Finka delegata ~wego, inwesty

turę na księstwo kurlandzkie odebrał. 

Następującego roku, gdy Anna imperatorowa dni a 26 pa

ździernika z tym swiatem ruzstała się, książę Biron według 

ostatniej woli i dyspozycji tej;i,e monarchini objął regencją pal\

stwa i opiekę nad młodym carem Iwanem 111 synem Anto

niego U1ryka ksiąięcill brunswicki(!go na Bewernie, i Ann)' 

księżniczki meklemburgskiej, sio~trzellicy AIlI;Y imperatorowej 

p6kiby lat siedmnastu nie dorósł. Matka młodego cara zaz

·drosna regencji IV osobie Biroua, a chciwa panowania pod ji

mieniem syna swego, który nie miał nad dwa miesiące, jak 

panem tronu był ogłoszony, ksiąlięcia Birona za radą mar~załka 

Miinicha dawnego nieprzyjacieła regenta, od rządów odsadza 

i na wygnanie do Schlisselburga naprzód, a potem do Pellirm 

na Syberją z bracią Karólew i GtJ~tawem. i całą familją po

syła. Nie omie~zkała natycillniast regentka donieść staDom 

kurlandzkim o odpadnięciu Birona ad k"ięstwa, i zaraz kazała 

jimieniem dworu peter~hurgskiego wziąAć w ~ekwestr dobra 

~tl;łu książęcego w Kurlandji, do którycb tenże dwór swoje 

odnowił pretensje na fundamencie pożyczonej od Piotra w. 

summy 500,000 rllblów Fryderykowi Kettlerowi książ~ciu kur

}andzkiemu, mężowi Anny imperatorowej, i jinnych prywatnym 

osubom zastaw poczynionych. Dobm te lubo Hiron po swojim 

na księ~two wstępie zupelr,je z długów i zastawy był oswo · 

bodził; przecież regentka poczytała je za dobrll ko,ztem pań

stwa oswobodzone. Dany był wnet ~zlllchcie kurlandzkie; roz

kllZ, aby do obrania. nowego ksiąi:~cill przystąpiła. Zjechały 
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~ię stany kurlaudzkie ua dzień 20 czerwca 1741 r. do Mittawy 

i chociaż graf Maurycy de Saa;e, ożywiają.c dawne swoje do 

księstwa knrlandzkiego pretensje, solennie przez barona de 

Dieskau plenipotenta swego przeciw aktowi elekcyjnemn pro

testował się, atoli, szlachta kurlandzka na Ludwika książęcia 

bl'unswickiego na Luneburgu, brata rodzonego męża regentki, 

zgodzić się musiała. Nie dlugo z tem wszystkiem cieszy się 

nowo nabyt6m państwem książę brunświcki: co tylko bowiem 

Elźbieta Petrowna na tron rossyj~ki wyniesioua była, aliż ci 

natychmiast jak regentka z mężem i synem swojim od rzą

dów państwa, tak jak i k~i'l.żę Biroo ze Syberji do Jarosła

wia! mo~kiew~kiego przeniesiony, a Mlinich jego zawiśnik do 

Pellinu zaprowadzony. 

Roku 1740 zeszedł był ze świata Karol VI cesarz, i na 

lIim wygasł dom habsbnrgsko-austrjacki linji Illęzkiej, zosta

wując korony swoje, Węgry, Czechy, Austrją, Medyolan i Bel

giulD, wedle sankcyi pragmatyoznej od wszystkich moca.rstw 

europejskich przyzllanej, corce swej Maryi Teresie. Lecz kiedy 

dziedzictwo koron austrjackich miało jiść po kądzieli, spadało 

Ila elektorową saską albo bawarską, k.tóre były Maryi Teresy 

starsze siostry stryjeczne, ze starszego brata jej ojca zrodzone 

i jim dziedziczenie w układach zastrzeżone było. Elektorowa 

saska prawa swego zrzekla się, i August II na krola pol

skiego podniesiony, królem zostawszy, nie miał się więcej o swe 

prawa upominać, wszelako wystąpił ze swojem prawem. a po

dobnie i daleko czynniej elektor bawarski i Francja mu po

moc ofiarowała. W tymże czasie wstępuj:1CY na tron Fryde

ryk I król pru8ki odnowił umorzone pretensje, które niegdyś 

{jom brandellburgski do niektórych k~ięstw szląskich roscił 

i większą częsć Szląska gwałtownie 7.ajechal. Tym sposobem 

rozpoczęły się 7.8. Maryi Teresy wojny o Szląsk i sukceRsją 

<domu allstrjackiego, do której przy~tąpiły czyunie zachodnie 
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Illocar$twa. Pol~ka ua t~ wo.i[l~ o..:i~błą Lyła. 'vV ujował Au

gu~t III i żadnej z Polski pU/lIucy nie lIliuł, zawarl był z 11111.

rYQ Teresą przymierze i stanąl na jej stronie. Prz~z 1.0 ucią

żliw~zą się dla niego ta wojna ,taja, ponieważ FrydEryk li 

zajechał IUU Saxuoją· u.ussja IV trwałych..: Au:;tlją prz)'nue

rzaeh, nie pr~dko mogła jej do:;łac :;wojej pOIllOCy, a mając jq 

dosla~) prz(:grodzuUi.~ byla nieczynllą rzecząpo,politą polóką: 

wszakże ta przegroda tyle zawadzała, ile :;tanowiła nie małą 

Rossji od pola wojenuego odległość. 

Roku 1748 woj:;ka ro:;syjsk.iego 35,000 na powoc Maryl 

Teresie królowej w~gier"kiej i "prz)'Ulierzetlców onejźe prze

ciw }"rancji od Intłant przez Polskę do Niemiec przyszło i ZUUWIl 

po zawartym tegoż roku traktacie IV Akwisgrunie, który po

łożył koniec wojnie o sukce,;~ją au,tl:jacką, do kraju ~wegu 

tymże traktem powróciło. Jerzy II hół angielski. który naj

więcej do otn~ylllauia tych posiłków u imperatorowej Ell.biety 

przyłożył ,i~. prosił omz u pozwołenie prz"jścia. dła wojska 

ros~yjskiego przez Polskt *). 

W pokoju ledy zo>;tawala rzcl.po,polita, lecz odgłos po

wszechny w kraju, że Połska jak karczma zajezdna nieładem 

stoi, w osobliw,zym ją stanie utrzymywał. Picniact.wo, za

jazdy, wożnej ,;zlacht)' dowuluu';~ teu uieład stanowiły: wreszcie 

w kraju spokojność i pewny rodzaj bezpieczeństwa zapewnia 

każuemu. J\l e c:6ynnuśc i zaniedbanie się o,tatnie. Mogła rz~cz

pospolita sejl\lowa~) lecz sejmów nie bywało, ponieważ wolno 

było każdemu I;złachcicowi katolikowi sejmy zrywać. Rok 

1749. zuaczny był i pamiętny dla Polski nigdy nieprakt.yko

wanyJ\l przykładem zerwanego trybullalu w Piotrkowie, z llie-

.. ) Około tychże czaSów d\lo'<h rzymski pozwolil arcybiskupom gnio_ 

:llliCliskim pryma .;;. om kri\l c.<:: twtl. Ilżyw:\l; purpnry Da w;LI,r kiJ.l'dynnl ów . 
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małem szafunku ~prawiedliwosci publicznej opózllieniem i uszczerb

kiem fortun prywatnych. 

Roku 1750 usilue dworu około utrzymania sejmu nadzwy

czajnego, z rady senatu naznaczonego, pokazały się staralJia. 

Wacław Rzewuski, wojewoda podolski. złoi:ywS7.y wojewódz

two na prosbę dworu, posłem z ziemi chełmskiej został. Mnie

mano, .iiż ten pan dla osobliwszych rozumu i serca przymiotów 

powszechnie kochany, lI18r.-zalkiern sejmowym zostawszy, łatwo 

przez swe starania potrafi utrzymać rady sejmowe, tak jak nie

gdys sejm pacyfikacyjny utrzymał; aliżci przez zaLierając)'ch 

upornie głos posłów niektórych, po kilko - dniowych sessjach 

próżno strawionych, do obrania nawet marszałka nie przyszlo ; 

aż też dnia 7 sierpnia WydzfJa poseł belzki z manifestem wy

padł i z llliejscu obrad ujechał. Województwo Rzewuskiemu 

powrócolle. VI,' r. 1751 za~zła śmierć Józefa PotockIego, ka

~zteJana krakowskiego, uetmalla w. korounego, żarliwego stróża 

i obrol\cy praw i wolnosti narodowej. Umarł dnia 7go maja 

w Zalascach, dziedzicznych dobrach swojich w 83 rokn życia 

swego, pochowany w Stanisławowie. Stratę tak znamienitego 

męża zdawał si~ niejako nagradzać kochający lud swój monar

cha, gdy na~tęplljącego roku osierociałą buławę Janowi Kle

mensowi Branickiemtt, wojewodzie krakowskiemu, hetmanowi 

po In. kor., a krzesło piel'\v~ze w senacie swieckim Stanisławo

wi Ponialowslciemu, wojewodzie mazowieckiemu, konferował. 

Rosterki i kłótnie między magistratem gdańskim i pospól

stwem, od kilku lat trwające, jadowiciej się l'ołm tego zajęły. 

Król d. 24 lutego wydał wyrok do uspokojenia. jich zmierza

jący, w którym prz"~złoroczny swój ('dykt potwierdzał; ale gdy 

i tem kłótnie zaspokojone p.ie były, król zleca tę ~pra\\'ę pie

częta.rzolll koronnym, aby ją z.iechaw~zy do Gdallska roztrzą

sno;li i zakończvii. Dnia 4 lutego IV ruku 1752 ogłoszoll)' hył 

dekret sąd6w zadwornych król ewskie.h IV iDtere~ie gdańskim, 

24 
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którym wyrok królew8ki w r. 1750 wydany, potwierdzony był, 

a magistrat za uporne oneruuż sprzeciwienie się do sądów re

lacyjnych dla odniesienia należytej kary był odesłany. Sprawa 

ta gdańska do póltora miliona zlotych kosztowała. Hok 1753 

sławny był podziałem dóbr ordynacyi ostrof}skiij, uczynionym 

w Kolbuszowie, a. roborowanym IV Sandomirzu przez biążę

cia Janusza Sunguszkę, marszałka nadwol'llego litewskiego, 

dziedzica pomienionej ordynacyj. Pułk ordynacki i cr,ęśó oby

watelów wojew6dztw wołyńskiego i braclawskiego manifestują 

się w r. 1754 przeciw podziałowi ordyuacyi. Zachodzą rema

nifesta dziedzica. Dubno, stolica ordynaryi, za ordynansem 

hetmana w. koron. wojskiem komputowem osadzone. W tE~/ll 

komissja do administracyi ordynacyj naznaczona pod prezyden

cyą Andrzeja Zaluskiego, biskupa krakowskiego w Dubnie, 

otworzy/a się i trwaJa aż do r. ł 758, w którym dnia 19 maja 

z woli królewskiej skassowana była i dobra książęcin ordyna

towi powr6cone. 

Roku 1756go nowa zapali/a si~ w Enropie w sąsiedztwie 

Polski wojna. Marya Teresa prsgllęła stracony Szlązk odzy-

8kać. Minister Kaunitz po wieln usilnościach potrafił nietylku 

oderwać gabinet paryzki od berlińskiego, ale w ścisłe Francją 

z Maryą Teresj\ przymierza uwikJać. Gdy tedy do wojny sie

dUlioletniej przychodziło i Francja. rozpoczynała. wojnę z Anglją 

a Fryderyk II z Austrją, wtedy przeciw Anglji i Prusom wy

stąpiły liczne mocarstwa, to jest Francja, Austrja, Szwecja, 

Saxonja, wnet Ro~sja, a niezad/ngo i Hiszpanja do te! powsze

chnej z Anglją i Fryderykiem II wojny przystąpiły. Polska 

tylko w pokojn była, i nadaremnie ją elektor saski jej król 

do wojowania wzywa/o Nie/ad rzeczypospolitej, widok niektó

rych domów przelllożnych łatwo I'zeczpospołitą w gnuśnej nie

czyuności utrzymaly. Dla tpgo ta ~iedlllioletnia wojna niemało 

Polsce we zlIaki ~ię dała. 
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Fryderyk II wielki, król pruski, napastnik i napast.owany. 

wytrzyll1a.\V rljny lIad ,ily ,woje, króla polskiego z jego dzie

dzicznej Saxollji wyrugował, w samej Polsce, w samej stolicy 

jej werbował, po nadgraniczu furaże wybierał, fałszował pie

niądze i niemi Polskę zarzucił *). Wojująca z nim Rossja tam 

i nazad wojska swe do Niemiec IV szerz i dłuż Polski prze

prowadzała. A tak niewojująca Polska wojennych niewygód do

znawała, na wstrzymanie któryeh ni siły, ni kroków, ni ochoty 

nie było. 

Przy kOI\cu r. 1757 wojsko rMyjskie pod komendą feld

marszalka Apramyna na pomoc cesarzowej królowej węgier

skiej przeciwko kr6lowi pruskiemu idące, zagarnąwszy wprzód 

pod swe panowanie Prusy brandenburgskie, do polskich krajill 

wkroczyło. Rok 1757 Polskę całą smutku naba wil po smierci 

królowej, która z żalu nad oplakauym stanem Saxonji ucisnio

nej od wojska pruskiego, dnia 17 listopada w Dreźuie umarła 

August na prośby szlachty kurlandzkiej, za zezwoleniem Elźbiety 

imperatorowej, z poprzedzonej rady senatu w War;:zawie dnia 

18 listopada r. 1758 książęciem Knrlandji królewicza Karóla 

syna sw~go sredniego ogłasza. Dnia 8 ~tycznia. w nu'tępują

cym roku ksią~ę Karól solenną od króla inwestyturę na. księ

stwo kurlandzkie odbiera. Stany kurlandzkie przysięgę wier

ności i posłuszeństwa na dniu 6 listopada w tymże roku wy

konały. Pomieniony książę w roku następującym pojmuje za 

żonę Franciszkę z domu Korwinów hrabiankę Krasińską sta-

*) Fryderyk II tak Jalece pieniądz swój upodlił, ze lUU ledwie diie_ 
si'łt'l CZQSć wartości zostawił, pod .tęplem polskim podlejszy bil, a żydo. 
stwo lakomo Da zyski. wywoziło 7.. kruJu tynty stare (bo już od czasaw 

Jana III w Polsce mennica. zamkniętą była), które we v.,Troclawiu i Ber. 

linio Da prnską stopę przebijano. Tych podlych pienięd1.)" wieI. do Polski 
naszło i z.wano jich bąkami. Redukowac jich nie moina. było , z powodu. 

ża prawił' żadnej wewnętrznej wnrtości nie minły; musiano je całkielll ~k4. 

~ować z nietmiernq dla mieszkanc(h ... s~ratą.. 
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rosciankę nowomiejską, i onęż ~()bie dnia 20 marca w War

szawie sekretnie zaślubia. Pod tenże czas brat hana tatarskie

go schronił się do Pol~ki. Ban o wydanie jego nalega, grożąc 

wkroczeniem po nieprzyjacielsku w pallstwo rzeczypospolitej; 

ale sprawa ta za Rtaraniem kuchmistrza kol'. Podoskiego, po

sła rzeczypo~polite.i natenczas u dwol'U carogrodzkiego, i hrabi 

de Vergenes po~la francuzkiego zagodzona byla. 

Roku 1761 z okazyi przechodów wojska rosyj,kiego w Pol 

sce, komissja do Torunia na rozeznanie krzywd obywatelom 

polskim poczynionych, naznaczona. Pułkownik HI.ckow ze stro

ny rossyjskiej, li z pobkiej Kazimh'z Wykowski, stolnik na

tenczas czerwoDogrodzki , a potem kasztelan wyszogrodzki, ko

missarzów urząd sprawowali. Tegoż roku dnia 12go września 

Teodor fVessel podskarbi w. kor. z ohowillZków urzędu swo

jego, za poprzedzoną dnia 13 maja radą senat"ll pierwszą ;;fał

szowanej monety reduk~ją w Polsce oglasza. Dni ... 28go pai.

dziernika powtórna pierwszą objasniająca stanęła redukcja 

stosująca się do tej, którą w Litwie hrabia Fleming podskarbi 

w. wielkiego księstwa lit. dnia 20 lipca uczynil , a 20 pa~dz. 

objaśnił. Zakazany handel pieniężny żydom, którzy z Niemiec 

naprowadziwszy złt!j monety, instrumentem byli najsro~szej tej 

na Polskę plagi. 

Roku 1762 dnia 5go stycznia ElźbieŁ.a imperatorowa ros

syjska z tym się światem pożegnain. Piotr III książę dziedzi

czny holsztyński na Gottorple siostrzeniec i następca jej na 

państwo, wyzuw~zy się z dawnej ligi z dworami wiedeńskim 

i drezdeńskim, książęcia Bi,'ona Ila wolnoM wypuszcza, roz

kazując oraz, ab), oglosił stanom kurlalldzkim, ijż się do księ

stwa swego powr6cić zamyśla. Katarzyna II imperatorowa wstll

piwszy na tra o • przyczynia się za hiąxeciem Birooem do kr61a 

przez list pisany doia 3 sierpnia. Roku 1763 włoiooy '/. roz

kazu dworu petel'sbursk.iego sekwestr na dobra stołowe ksią-
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żęcia kurlaudzkiego. Rezydent moskiewski w Mittawie Sim.olin 

obuiósł listami swemi wszy~tkich adll!iuistratorów dóbr prze

rzeczonych, aby intraty i dochody onychże do kassy impera

torowej pod utratą urzędu swego znosili. Wyszedł wnet me

moryał od dworu petersburskiego, wyrażający przyczynę i po

budki, dla których Moskwa książęcia Birona przy księstwie 

kurlandzkiem utrzymać postanowi/a. Zaszła nau od dworu war

szawskiego replika, po której w marcu rada senatu nastąpiła. 

U chwalono nIL niej, aby książę Biron przez instygatorów obojga 

narodów był zapozwany: potwierdzono oraz dyspozycye wszel

k ie, które wyznaczeni w roku jeszcze przeszłym od króla ko

missarze: Plater, wojewoda mscislawski, i Lipski, kasztelan 

łęczycki, w Kurlandyi poczynili. - Wysłany do Petersburga 

Boreh, podkomorzy natenczas inflancki, a potem kanclerz w 

kor. IV interesie kurlandzkim, rzeczy do tego punktu już tam 

wyprowadzone zostały, że biążę Karól żadną miarą przy Kur

landyi utrzymać się nic mógł. 

Tak za panowania Augusta III, który tyle klęsk w swej 

Saxonji doznawał, różn(J nieprzyjemne zdarzenia rzeczpospolitę 

polską dotykały, które nie zdawały módz wyrwać ją z głębo

kiego otrętwieuia i nieladu, w którym wszyscy spoczywali. -

W szakże Augusta IIIgo panowanie srało się pewnego rodzaju 

przesileniem, że zaniedbanie się panującego stanu szlacheckie

go lnoglo ukazywać niejakie uczucia, życie i usilnosć do czyn

nego działania. Bylo to w całej Europie, że po niejakiem przy

ćmieniu i niesmaku, który w XVIItym wieku Europę dotknął 

zaczęto czynić kroki u&ilujące gust i światło podnieść. Dwór 

Burhonów WP. Francyi od czasów Ludwika XIV nie przesta

wał być do tego wzorem. Dworność i dowcip francuzki czy

niły wielkie na mieszkańców Enropy wrażenie, różnie korzy

stne, a często szkodliwe. Tymczasem we Francyi w Lotaryn-
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gii, W Nancy filozof król Le,zczyiJski *) między Francuzami, 

miał dwór dla Polaków przystępny. Błogosławili go 11Iieszkań

cy Lotaryngii, a wielu Polaków do jego oso by i cnót przywią

zanych towarzyszyło mu za Ren albo go od wiedzali , król Le

szczyński łoi:ył na ednkacyą 12 mlodzieży polskich we Fraucyi 

która do ojczyzny wracała. Przez to przybywało ludzi, którzy 

mogli wpływać na polepszenie stanu rzeczypospolitój. 

Stanisław Kunarski IV zgromadzeniu księży Pijarów bę

dący, z nieustraszoną świałością powstawać począł na gust ze

psoty i na przesądy narodu. Nietylko to pismami czynił" ale 

czynnością niestrudzoną wpływał na towarzyskość, oa, czystość 

wyobrażeń, na uczucia, na uformow/lnie obywatelów. Dokazał 

on niemalej zmiany w edukucji i wycllOwaniu mlodzi (miano

wicie szlacheckiej) przez dokouywaną od roku 1740 reformę 

zgromadzenia księży Pijal'llw, których wnet zamienił w nauczy

cieli i przewodników narodu. W szkole tego światłego zgroma

dzenia najznakomitsze familie, biorąc naukę i k~ztałc<\c owe 

serce, uspo,<abiały się do czynności publicznych. Miał K onar

ski przeciwnosci i niemałych doznawał przeszkód od Jezuitów. 

Wszakże wzniecone między zgromadzeniami pijnrskiem i jezui

ckiom spory, rozwijały talenta IV zakonie k,ięiy Jezuitów do

tąd zagrzebane. Międiy tymi Bohumolcowie niemało się przy

kładali do naprawy gustu i polszczny, do wykorzenienia zabo

bonów. W takich okolicznosciach wydobywanie z zapomnienia 

dawnyell pomników uarodowych, zgromadzenie materyał6w i po

mnożenie zakładów do nabywania wiadomosci, stawało się isto

tną, potrzebą. \\T tern niezmordowani Załuscy, J~drzój Stani

sław biskup krakowski roku 1757, i JÓl.ef biskup kijow

ski, zakładając nakładem bardzo wielkim publiczną biliote-
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kę *) niezmierną przyslugę uczynili. Zajich przykladem niektt'll'ZY 

w za konach przełożeni pomnażali świeże mi nabytkami bib lioteki 

zakonne. Józef Załuski niemniej pismami swemi uiytecznosc bi 

bliotecZIl)'ch zakładów poduosił. Nieruuil3j był gorliwy VI oso

bistej literackiej pracy. jak w dawaniu pomocy J6zef biązę 

Jabłonowski, wojewoda nowogrodzki, a dOIlJ książąt Gza rtory

skich najskntecwiej działał w podniesieniu oświaty o dżywie

nin ducha narodowego. 

\,,' szlachetnym zawodzie, który umysły poruszać począł, 

różnych osób różne były widoki: Potoccy, Radziwiłłowie byli 

za utrz)'uMuiern swobód rzeczypospolil.ej, i partya jich stawala. 

się dworską, Z powodu że jinne widoki mający jiOl przeciwni 

(,za ·rtorysl:Y. oburzyli się na wzięto!;l~ 1I1ioistra Brij,hla, który 

się potrafił udać za obywatela czyli szlachcica polskiego i tem 

spokojniej Polską zarządzał. 

Dom książąt Czm·toryskich zasiągał początkiem swojim 

ksiaią.t litewskich. z których Jagiellowie tron polski zasiadali. 

Połączony z domem Sieniawskich i kasztelana krakowskiego 

Poniatow~kiego, czynnym się okazał w osobach 1I1ichal-a kan

clerza litewskiego i Aughstll wojewody ruskiego. Przed,ięwzię

ciem jich było zdziałać wielką rzeczypospolitej przemianę, za

mieniając jej uieład w rządną monarchją, w czem zdawalo sil: 

jim, że znajdą najskuteczni~j5ze środki do podźwignienia kraju 

z: ochydnego poniżenia. Walcz)'ć tym 'p050bem musi~li z uprze

d7.eniami i duchem miejscowym. i trudnemi do przeważenia par

tya.mi Potockich i Radziwillów. Nie ustając w przedsięwli~'~IłI, 

tworzyli sobie różnemi drogami w polsce i Litwie stronnik':'w, 

wynosili do znaczenia podupadłe lub małego jimieoia 0011;). 

osoby wyższemi ta.lentami obdarzone, i tych co najpiękniejszem 

'~) lJochndy opactwa! kturp Zil'u.'~ki w Lot.aryngii P U :i. i , Ld"ł. byh- pni . 
JnaC7.OIlt'l Il:t d;'}:;{lo wC Fr;lllcji k.~i1;~ 7.il.kupoVltlllio. 
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piórem snadniej do uczucia ziomkow przemawiać mogli. Stali 

się opiekullami i podsycającymi oświatę IV kraju, a jeżeli' po

litycznych zamiarów nie dopięli, pamiętni będą ochotą, i tem, 

że obok K onan;kieil:o ~tawali się Ilajczynniej.<zą podnietą nauki 

oświec'mia. l,tórym nikt IV strapieniach i skutkach uiezr<lwnal. 

Oni pomogli B ril 11 lowi do złożenia dowodów ~zlachertwa, przez 

co dingi czas mogli za jego po~redllict.wem, sohie przychylny

mi, różne urzedy J'zrczypospolitej osadzać. Lecz ta dobra har

monia przerwała sio:, i 'wzrnogla się niechęć ku SIlsom i mini· 

strowi, a zamysly reformy i osadzpnia trollu Polakiem czynnie 

popierane, dn czPgo, jeżp,li je~zcze w stronnict.wie Czartorys kich 

sił brakło, mógl dać potl'żną pomnc dwór petersbur!!~ki. 

Whśnir Pinlr nT zawad był z Fryderykiem rr ~raktaty. 

w kt(,rvch wnl'owano ,obie w Polsce po Sasie króla Polaka na 

trnnir osadzi(~. opiekowfl.« ~ię dv.osynC'nt.:uni, a Ip< Km-lanny 

imper~tol' sohie warownI. Z~orlf\ t •. przeraziła Polak6w, i Kn- . 

tarZVl11l TT wnet tron ohejmująca. w sr.isłym z Frvderykiem II 

związku pozo<t.llh . TVllle7.a,em na. dworz~ pe(er .• hlll·g<kim, ja.ko 

poseł I'ZPczvpo.<politej p"zehvwajacy Stanisl"w Au[!U.t. Ponia.

tow.ki. syn b.<ztelana krak ow.<k ie!!o, i Czartory.kie.j. siMtry 

Mich~łA i A n!!nsta, był b~.rd7.0 dohl'ZA widziany. od imperato

rowej i C:mrtol'y.<cv szukali związków i wsparcia u uiej. -

W tvmże c7.asip rMnp 7.ll1Artwienia, gwałtowne Kurlanrlji zaję

cie, zdawały si\, zgon króla przyspieszać. Roku 17f\3 w kwie

tniu wyjechał on z Warszawy do Drezna. i Saxonji , kt.lIra po 

ci~żkich sierlmioletnie.i wojny klęska.ch odetchnienie znalazła; 

za. nim hiążę Karól, opuściwszy Mittawe i Kurlandją, w tęż 

samą udal się podrM. 

p(\ wviddzie królewRkim z Polski. kł6tnie między stro

nami dawniej już z soba walcz!lcemi żwawiej przy ufonrlowll.

nill trybnnalu litewskiego wybnchnęly. Wyszla z tój okazji 

deklaracja imperatorowej rossyjskh\j, że wprowadzi swe wojska 
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do Litwy, aby popierać spokojne trybunału odbywanie ~ię, i do 

magał;1 się od króla, ażeby zdał sprawę z rządów swojich, ja

ko opiekunce wolnosci rzeczypospolitej. 

Woj~ka rossyj,kie miały się z Kurlandyi przenieść na 

Ukrajinę, a dla krótkości drogi przechodzić przez środek Pol

ski . Wkroczyły więc. Pod też czasy część wojska pruskiego 

pod pozorem wyszukania obywatelów podczas wojny siedmiole

tniej w Niemczech z kraju króla pruskiego zbiegłych, weszła 

do Wielkopol,ki i obywatelów tamecznych ciemiężyła. Prymas 

WladY<[11.W Łubie-ński traktuje z ministrami pomienionych dwo

rów w Warszawie. Wojsko pru,kie ustępuje z Polski. Ros

sy.iskie ku granicy sil! co I'fl , lecz IV Litwie pozostaje. 

Nie tajno było, jak dalece te bez porządnego zamiaru czy

nione kroki z widokami domu Czartoryskich w związku były. 

Rozchodził się odgłos detronizowania starego króła, aby swo

jego prędzej dopiąć, a projektowana przez ~tronuików Czarto

ryskich konfederacja., w październiku w czasie reassuU1pcji try

bunału koronnego w Piotrkowie, utwierdzać zdawała wzmaga

jące się pogło;;k.i i zapowiadać wojnę domową: ponieważ strony 

zbrojne zbierał)' się z mocnem postauowieniem siłą widoki sl"l'e 

popierać, albo że oiepraktykowanem w dziejach narodowych 

zdarzeniem, konfederaci zebrani w Piotrkowie przeciwnik.ów 

wyrzną i swego dopną. W telll nadeszła wiadomość o śmierci 

królewskiej, która tl' odgłosy i różne zamysły uciszyła i zmie

niła. Umarł Angust III r. 1763 dnia 4 października, apopłe

xją tknięty w 67 życia a 30 panowania swojego. 
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WSTĘP 

Słusznie suchą. się nomenklaturą. wyda wycią.g ten 

z krótkiej l'eodo1'fJ, Wagi geografii, gdy autorowi, nie

tylko szło o opisanie krainy, co o rozpatrzenie jego, 

ze względu rzeczypospolitej urządzenia wewnętrznego. 

FI'ancya przed wszystkiemi krajami, z koncern już 

XVIgo wieku miała db siebie karty geograficzne 

osobne, na jEd djecezalIJe 'działy, gubernij czyli pro

wincYj, padamentu i różnej jurisdykcyi, administra

cyi. Dzieje polskie dotąd tego nie mają.; !lo potrze

bowały geograficznych wyobrażeń osobnych na dye

cezyalne podziały, dla opactw i zakonów, dla sta

rosciańskich i grodowych, elekcyjnych, 'liemstwa i try

buuałów, administracyi i tympodobnych w wewnę

trznym stanie rzeczypospolitej krzyżujących się i plą.

czących widoków. Żeby takowe dziś dla przeszło
ści wypracować, wypada się powoływać na dawne 

wiadomości w czasie swojim skreślone; a z tych 
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Teodora Wagi krótka nomenklatura dobrym może 

być przewodnikiem baczą.cym tylko na to że pismo 

1767 wyda,ne, wymienia świeżo pod ów czas zaszłe 

rozporzą.dzenia i do nich się zastósowywa. Mogą 

w tym być uchybienia, więcćj niedostateczności do 

do których głównie liczy się niedosf,ateczne ziemstwa 

wyłuszczenie. 

' I 

\ L' 



p ol.ka dzieli się na trzy wielkie prowincje: lIa Wielko-Pol

skę, Malo-Polskę i Wielkie Księ~two Litewskit>. 

l. PROWINCJA WIELKO-POLSKA. 

W prowincji Wielkopolskiej zalllyka się dwanaście woje

wództw i ziemie dwie. Województwa: l, Poznanskie; 2, Ka

liskie; :{, Sieradzkie; 4, Ł~czyckie; 5, Brzeskiekujawskie; 6, 

Inowrocławskie; 7, Plockie; 8, Mazowieckie; 9, Rawskie; lO, 

Chelminskie; 11, Malborskie; 12, Pomorskie. Ziemie: WieIun

ska iDobrzyIlska. 

I. Województwo Poznańskie, ma za herb: orla bialego 

bez korony w polu cZ€l'wonelll; senatorów 9; większych czyli 

krzes lowych 3, to jest: biskupa, wojewodę i kasztelana Po

znańskich; mniejszych czyli powiatowych 6, to jest: Między

rz~cki, Rogozil\ski, Szremski, Przemęcki, KrzywilIski i Sau

tacki ka~ztela!lowie_ 

Powiatów i grodów zamyka w ~obie 4, to jest: Poznan

ski, W schowski czyli ziemia Wsr.howska, Kosciaóski i Wa-
lecki 1) __ _ 

I) Nie~iccki w roku l728 mbwi: dwa powiaty w sobie zamyka: Ko. 
ŃCijłl'l~ki i \\'scbowski Wida.ć ie okolica Poznania nie n osiła nazwy po~ 

wiatu -
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Starostw grodowych i~,t :\: Pozna I'"k ir, W,choIV.,ki .. 

Waleckie. Still'ost.a poznal\sk i je", orn !!cncralem wi "lku

polskim i ma pod ,woj" jurisdikcją 7 grodów, to jp~ t : Poznal\

ski, Kaliski, Gnieżniel\ski, KCyll~ki, Konińs ki, K ościnós ki 

i Pyzdrski. Generalem wielkopol ~kim nie może być ani wo

jewoda, ani kasztelan poznań. ki luh kaliski; nie IIwże też tr~y 

llIać jinszego starostwa grodowego przy general"twie. 

Niegrodowe starostwa 8ą te znaczni('j ~z(': Niewodworow

skie, Rogozillskic, Mięrłzyrzeckie. Srzedzkie, SzrclIl8kie, Ba

billlostskie, Koplljnickie, Obornickie etc. Staro.'two Drahim

skie przez pakta bydgo~kie l'. ]()57, ustąpione je"t Fl'idel'ikowi 

Wilhelmowi elektorowi hrandenbnrg"kipllIU IV sUllllllie 120,000 

talarów. Wyknpnu starostwa Drahilll"ki"go kroiowi Midml(Jw. 

i jinnym jego nast~pcolll jest w paktach konwentach zalecane 

Na sejmie grodzie/lskilll j 726 pozwolono wojewórłztwolll po

zn:tńskiemu i kaliskiemu ~kładkę uczynić na wyknpienie pomie

nionego starostwa, co się i ,talo: alp Illini~teriu!ll ~askje pie

uiądze ua jinsze ourocilo potrz~by, a wojewodztwom ustąpiona 

jest w summie rzeczonej SierakowI'zczyzna. 

Sejmiki posebkie i deputackie odprawuje województwo 

poznańskie wraz z kaliskie.m i ziemią wschowską w Srzodzi~, 

;;dzie obierają 12 poslów na sejm, a 4 deputowanych wiel

kopoiskich, z obudwóch ua połowę . 

Miasta znaczniejsze w tefil wo.iewództwie są: Poznm\ sto

łeczne, murowa/le, kosciolallli pięknemi przyozdobione; w ko

ściele Marii Magdaleny ciala kilku poll'kich biążąt i króle)w 

spoczywają. W Poznaniu odprawuje s ię co drugi rok, według 

konstitucji sejmu convocatiouis 1764, tribunal komnny pro

wincji wielkopolskiej od niedzieli przewodniej do Ś. Tomasza, 

który się tam z Piotrkowa prZ€nosi pod tymże prezydentem 

marszałkiem tribunalskim. 

Wschowa. czyli Fraustad stołeczne ziemi wschowskiej. po-
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rzqduie Jllurowane, 1V~lawjonc sellatus consuitami pod Augustem 

IIgill) j lIIcim, miasto to dissidentami napełnione, Ila około 

wiele ma wiatraków. - LeSZl1il sławne bogatymi kupcumi 

ni~mjeckjllli i rzemieślnikami róillyn;j osobliwie sukiennikami; 

pelno w nim dissidentów. *) Rydz)'na, rezydencja książąt Snł

kowskich) pałacem wspauiałym przyozdobiona. - Przemęt, 

opactwo cysterskie. - Paradyż, opactwo cysterskie, uależy 

do kollacji królew$kiej. Za pauowania albowiem Augusta III, 
stan~ła między stolicą apostolską i dworem war:,zawskim, za 

kooperacją Jana Tarły wojewody s8ndomirskiego ugoda, przez 

kt.órą pozwolono królowi 12 opactw i probostwo miechowskie 

wedlug swego upodobania komu zechce konferować. W tych 

tedy dwónastu opactwach i trzyna>tćm probostwie, jest po 

dwóch opatów, jeden klasztumy, drugi od króla po.tanowiouy 

świecki, duchowny lub biskup, ktory ma osobne sobie wy

dzipluJle dobra i w l'l!ąd klasztorny nie lllięsza się. - Lubień, 

opactwu benedyktyuskie, naleiy do kolIacji królewskiej. -

Bledzejów, opactwo cysterskie. - HogoillO, ekonomja kró

lewska. - Srzoda, miasteczko sławne sejmikami wielkopol

skieJlli . 

II. Woj/!wództwo KalUilcie ma za. herb żubrzą glowę 

z pierścieniem w llozdrzal'h; ten herb nazywa się wicniawa. **) 
Senatorów lila 8; wi~kszych 4, to jest: arcybiskup Goie

~Ilieuski prymas królestwa, wojewoda Kali,ki, kasztelanowie 

Kaliski i GnieiJliellski; lllniejszych 4, to jest: Łęcki, Nakiel

ski, Bi('chowski i KamielIski kasztelauolvie. 

Powiatów 6; Kaliski, Gnieźoieóski, Kcyński, K"Onióski, 

pyzdr"ki i Nakielski ***), z których pierwsze pięć należą do 

>ł) Rawicz'ł piękne, dissideuckie. suk.iennicze. 

**) 'ra. wieuiawa między rogami lDa. korou~J a. jest w polu sZ3cho
wanum bi<>lo i ".urwono (Niesiecki). 

***) Niesiecki mówi, że wojewódz~wo kaliskie. ma trzy powiaty: ka
liski, koniu.ki i nakieIski. Okolica gnieinieósk" zdaje się tAkże pod"w_ 
c:t.n'i lIatwy powiatl.l uie używaJa. 

l' 



.iurisdikcji ~ądow~j generala wiplkol'oh.ki,·go Nnkiel,ki lilS po

wiat mil ~wego. osobnego. grodowpgo. starust't. 

Staro.stwa niPf:lrodo.we są: U.i~kie, I'o.widzkie, Odo.lanu\\·

tikie, Kłeckie, Pobiedzi,kie, Kcyu,kif>, Kolnió,kie . I'yzd,.,kie, 

Ko.lskie etc. 

Sejmiki wra7. Z poznalIskim odpruwia IV Śrzodzi(' . 
Miasta znaczni"jsze: Kalioz, sl.oleczne województwa. z ohu

dwu ~tron Pl'o':lIq rzekq ubllllH·. _ ... Gl1i PZflO, tprn , um gu 

tylko. prawie kościół katedralny zdobi. Pr~zydellt i wiceprc'

zydent tribunalu koronnego prowincji wielkopol,ki '-'.i zawsze 

bywa z kapituły gni~żniel\skie.i. - Lendu, opactwo Cyster

sów. - Mogilno, opact.wo benedyktYllskie .. _- W ągrowi~c, "pa\:

two cysterskie. -- Trzellle,;Z!lo. opactwo pod dyrekcją buo · 

nik6w regulul'Uych Ś. Augustyna; wszystkie trzy nah>żą d,', 

kollacji król~lVskiej. *) 

Z tych dwóch województw: poznański~go i kali;;kiego, wla

sciwie mówiąc, ~kłuda siv Wielkopo(,;ka. **) 

III. Województwo Sieradzkie, lila za herb pól orła czar

nego w czerwonym polu. i pół lwa czrrwonego w żółtym polu, 

IV koronie zlotej (pokrywającej obie głowy). 

Ma S~DatorólV większych 2. to je~t: wojewodę i ku:;ztr>

la.na Sieradzkich; mniejszych zas 3 : Rozpit skiego, Spicimir

Rkiego i Konarskiego kaszteiauów. 

Powiaty 4: Sieradzki, Szadkow,ki (c~yli Cl.etlkow.,ki), 

Piotrkowski i Radomski. 

Starostwa grodowe: Sieradzkie i PiotrkolVi' kie; - Ilie-

*) Koło, w n;m bywają zjazdy i obrady wjcl kopolskie; 11 zgromadze
nie się sztachty w ezasie konwokncji (Rliscldng) . 

• *) Roku 1768, wojewód,.two kaliski e zostalo pod"ietono na dwa: 
w kaliskiru zo~tały powiaty: kaJiski, konhlski i pyzdrski: wujewoda i ka
sztelan , z kllsztelnna.mi L1Ludy i Biochowa. V-' gnieźnieńskim powia.ty: 
gnieźnieńsk.i) kcyński i nakieI ski ; wojewod~ i kasztelan, z kas7.telau3mi 
nakielskim i kamie115kim. 
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groduwe: Radolllskie, Szadkowskie, l\lollowskie, TUSZY1)skie, 

-V;' artck ie de. 

S~.illlikll.ie w SZ'ldku gdzie obier" puslów 4, deputatów 2. 

Mia,tlt znaczl!iejsze: Sieradz, stoleC7.lli' 'województwa, mo

cno ZdPzI11"wanp. - Piotrków, tnllJ'PlU opa,ane; w nim agituje 

~ię tribllnul koronny prowincji wi~lkopolskiej od S. Franci,zka 

ilł. do ,<,hot Y przed niedzielą k wietnią. Pl'obo~two piotrkow

~ ki p inkorp<lrowane jest na. Zflll'~7.e kapitllle gni(' ~nieMkiP,j dla. 

,u~t~l1tac.ii pl'p.zydenta tl'iblln~l,kiego. - Wolbol'z, miasto i re-

7.ydeneja bi "kupÓw ku.iaw~k ; eh. _. Sulejów, upactwo cy,ter

,kie. nale:i:)' do kollacji królewskiej. - Witów, opactwo nol'

hel'tań~ki e . - OniPjów, opactw;) hp.lledyktY1Iskie. - Widawa. 

Warta .. - 1\ (\niecpol. 

Ziemia wie\llllskll. o ~ohno siIJ rządzi; na pu,politYlIJ ru- . 

,'zenin podl l'ga jurisdikcji wojewody sieradzkiego. Ma. za herb 

baranka z chorągiewką i krzyżPtlI,*) 

Senatora IllO jl'duego Illnipjszego, to jest: kaszteb\oa Wi e

IUllsk iego. 

Powint,j' 2: Wi~lllń,ki i Ostrze,;zowski. 

SI aro,twil grodowI' 2: Wieluń~kie i O,,! rzeszow,kie; 

uiegl'odo\\'e staro.'twa.: Bole,lllwskie, Gr.\bowskie etc, 

Sr.jmikujp IV Wiehllliu, ohiera. 2 poslów, 

Mi;lsta znaczniejsze: Wieluń , stoleczne ziemi. - Ostrze

szów, __ '\';NU>ZI')\\'. _.- B"lpslawier. etc. 

IV Województwo Łęczyckie: hprb jego pol lwa czerwo

nego IV bia.lym polu, i pół orla. białego \V cz,>rwollym polu. **) 
Senatorów 5: wi('k.'7.ych 2. wo.iewoda i kai'ztclan Łęczyccy; 

llluic.ji'zych 3: Brzeziń s ki, Inuwlocki i Konarski lęczycki ka.

,;ztelanowi.,. 

~) i 7. kielichelll (1lokll1da Nicsioc.:lti), w polu czerwonym . 
H) G low~' obu pokryto korolJ'I 1,lot'l (dokłada \,ie,iccki) , 
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Powiaty 4 : Łęczycki , BrZPzili~ki, Orłow~ki. Jno'l'<łllcki. *) 

Staro~two grodowI' ł,('czyckie; - niegrodowe : Iuowlockie, 

Zgicrskie. K lodawskie etc. 

Sejmikuje w Łęc7.Ycy: obiera po~Jów 4, a deputatów 2. 

Mia,ta znaczniejsze: l~ęczyca. ~toleczne wojewód,.lW". -

Jnowlocz. - Brzeziny. - Kłodawa. - Kntno. - - Łagiewniki 

wsławio oe cudalłli Ś. Antonipgo etc. **) 

V. TV ojewództwo Bneskie kltjawslcie, za Jagiell y od wo

jewództwa JOO\\ l'(,cław~kiego odrlzi"IOlH' ***); lila za herb pół 

orła białego i pół Iwa czarnego w złotym polu (głowy pod je

dną, koroną). 

Senatorów większych 3: biskup Kujawski, wojewoda i ka

sztelan Brze~c~' kujaw~cy; Illui"j,zych :~: K I'll,,'.wick i. I, o\\'" i

ski i Konan:ki kujaw .• ki ka,zt.el~nowie. 

Powiatów i ~tarn~tI\· grodowych 5: llrzp"ki ktljaw~ki. Ha

dziejow~ki. Kru,zwkki. Ko\\'alski i Przp,lecki ****); - nie

grodowe star .. "twa: J)unino\V~kie. Nieszaw.<kie. 

Sejlllikuj(' wujew,',dzl,wo Rrze~kie kujawi'ki~, wraz z Ino

wfocławsk im w Radziejowie, lkąrl wpylnją 4 po~Jów na sejm 

a 2 deputatów na trihunał. 

MiaHa zlwczni<+zp: nrz('~(: kujawi-ki. ,toleczne wojewódz

t.wa. - Wrocławek, stolica i katrdra bi,kupów kujawskich. -

Kruszwica: rad jeziorem goplem. Radzirjów lllie.i ·;ce sąjmików 

kujawskich. Nie,zawa etc. 

VI. Województwo Jrwiwocluw.skie czyli lnowłod/llVskip. 

herbu tegoż zażywa co Brzeski(' kUjR\\'skip i razem ~ejmikujp, 

w Radziejowic. 

") Kiesiccki ,I'.ieli lIa lny powiaty: IQ"zycki. brzeziński i urlowski. 
**) Piątek. Uuiejo\'\' Dliagteczka lli\le:i.ące do arcyhiskupa. guieżn;cri

skiego. 

*") Inowlad)'slaw skic oddzielnI o się od BrzI'skie)!o jeszcze przed 1300: 

patrz o tym w objiJ.snio[]iach do N'iesicckiego . 
• **Ił") Nit'!siecki mówi, żo się dzieli na powiaty: BrzMki i Kujawski. to 

jest na dwa. 
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Senatorów więhzych ma 2, wojewodę i kasztelana Ino

wloclawskich; mniejszy jecien ka'ztelan bydgoski. 

Powiatów i starostw grodowych 2: Juowlocławski i Byd

go;:](i; - Ilil'grodowe staro~r.\Va: Dybow,kie, Gniewkowskie, 

l\1m'z)'now,kie, etc. 

Mia~ta znaczniejsze: Inowłoclaw czyli Inowrocław ,tl,le

cwp województwa. - Bydgoszcz czyli Bromb,'rg muruwane, 

wtem miescie podług J;on~tytucji convocationis 1764, agi t uje 

~ię tribunał prowincji wielkopoł~kie.i, co drugi rok alternll.tą 

z Poznaniem od niedzieli przewodniej do Ś. Tomasza I prze

nosi .ię z Piotrkowa pod tymże prezyd~ntelll i marszałkiem 

trybullal~killl. - Dybow . . _- ł"abiszyn. - SU'zelnl) etc. 

Zipmia Dobrzytiska , ma za herh głowę człowiec?;\ z .ko

ranami dwiema, jedna na głowie, druga pod ganllelll \V p"lu 

CZl'I'WOnem. *) 

Senatorów JIlniejszych 3, to jesf.: Dobrzytlski, HypiMki 

Słoń,k i kasztelanowie. 

Powiatów 3: Dobrzytl"ki, Rypioski i Sloński. **) 

Starostwu grodowe Bobl'ownicki,,; - niegrodowe ])obrzyó

~kip, Lipit\skie, Rypińskie etc. 

S"jmiki \V Lipni~, obiera 2 posłów i jednego deputata. 

Miasta: Dobrzyń, stołeczne ziemi. - Bobrowniki. - Li

pno. -- Rypin etc. 

VII. fVojewództwo Ploclrie, :na za herb orla czarnego 

n" którego piersiach litera P w czerwonym polu. 

~enatorów \\'ięhzych :1: bigknp, wojewoda. i kasztelan 

Płuccy; łllllip.j~zyeh 2: Raciąż,ki i Sicrl',ki kaszt~lanowie. 

Powiat6w 8: l'locki, Biebki, Raciąl"~ki, Sierpski, Płoń

ski, Srull"ki, Niedzbol'.;ki i Mławski; te trzy o8tatnie skla-

*) Głown sędziwego. z korony Ila głowie st.erC1.i~ dwa bawole rogi 

(Nicsiocki). 
*:40) Niusiecki wymienia: IloLrzyński, lipillski i sloński. 



8 

dają zi~mię Z~w,krzy{łska, (Zawi'kl'zańf,ką), której pruz kOIl

stitncjll 1726. pozwolpni są urzędnicy i zieł11~two które ,ię 

ngituje WP Mb.wie. *'1 

Staro>two gl'odow~ Płockie; - niegl'odowe: l\'/ławskie, 

Plolli' kie ~IC. 

Sejmikuje w Plucku, obiera 4 poslów i 2 deputatow. Sądy 

ziem"kie w Plocku, Bielsku i Sierpcu lldpl'awuja, się. **) 

Mia>ta: Pł<Jck, stoleczne \\'ojewództwll, katedra biskupa, 

opactwo Lenedykt.Ył\,kie 00 l;ollacji króltw,kiej należące; IV ka

tpdrze grohy dwu książąt; proboszcz katedry plockillj til.ułuje 

się ksi,\żQcielll Sielulbkim, w którym księstwie lila jUl'isdikcją 

absolutną. - Zlł.w,krzyn. - MlRwa. - PłońsI. . . - Raciąż. 

Siell1ń, stoleczne ki'ięstwa. 

VIII. W"jew6dztwo 1l1azowieckie, Illa za herb orla bia

lego bez korouy, IV polu czerwonym. ***) 
Senatorów wi~k,zych 2: wojewod~ Mazowiecki i kasztelall 

CZPr.<ki; mnioj.-zyrh 6: War,zaw~ki, Wi~ki, Wyszogrodzki, 

Zakror.zymski, Ci~chAnow.<ki, LilVski bsztelanowie. 

\Vojewodztwo mazoIVii'ckie dzieli si..., na 10 zielll: 

1, ziełllia C;.:cr"b, powiaty ma 4: Czerski, Grojecki, 'iVa

recki, Garwoliń~ki. --- Starostwo grodowe C7.rr"kie; - nie

grodowe: Grojp.ckie. Wareckie, Garwolill,kie, Latolvickie, 

Osiecki~. Strolllpckie. - Sl'jmikuje II' Cz.'l'sku, obiera. posIali' 

2, depUlnta l co piąty rok, zaczyiłl kolej nie obejdzie po wszy-

*) W roku 1728 Nicsiecki in iud.ico t(~rmillorum wyczytał tylko te 
pOWitlty: płocki, raciąż!iki i 7.:nvskl'7.cski (7.ll.w.~krzyl·lSki); a wiedział jalo 

Pn.procki pisa t, Lo jest: że si\~ dzieli na pi\~ć puwiat/Jw: płocki. bielski. 
ploń'ki, sierpski i r.1ciąiski. kQdy przydaj o . że drugie powin,)' jnko rnław

ski i srzcński dIn wielkich wylewów rzek. oderwane są. od tego woje
WÓUi'.tW:l. 

**) ll ih;ching wic. że sejmikuje w Raciqiu Rd7.ie i 7.icmstwo; il w PIOIi
sku tribullal I'rowincji't 

**.) 'rymie ~iQ orlOIl1 jins1.1: I,owiiltr tego;' woj~wiHlztw:1 szczyc:t, t.r lko 

powiat liw!\ki nos i w herbi!' pilI nicdźwicdr.iil cz,a.rucgo i pul orła czen\'o

nego !\ jOlln:'.i IcnrnnJf' (~i('sicd;:i) 
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,tkich ziellli<tch, ponieważ dwie ziemie co rok wysylają dwóch 

tirputatów. -- Miasta: Czer,k. "lo!t~L'zne województwa. -

Warb . - Grajee. -- Gar\\'olill. - Góra etc. 

2, ziQlllia \Varszaw,ka. ma powiatów ::1: Warszawski, 

Błol\ s ki i TarczY1I,ki. .- Stnro"two grodowe vVarszawskie; 

- niegrodowe : BlOJhkie, Stani,ławońskie, Pia s ~czyńs kie etc. -

Sejmikuje IV \Van'zawie , obiera 2 posłów; deputata zas co 

piąty rok. - Miasta: War:,zawa nad Wisłą, rezidencja kró

lów, mi ejsce sejmow. Tu ~i" agitują komis ." jc "karbowa , woj

,kowa, dobregu pouądu; assessorskic, marszalkowskie, ziem

skie, grodowe s ądy. - Miasto to przyozdobiune kościołallli 

piękllemi, publiczną bibljoteką (Załuskil'h) i arsenałem. Wiele 

mu ozdób przybyłu za Stani,lawa Augusta, jako tu: meuuica, 

ludwi,iarnia, gdzie armaty i moździerze odlewają; szkoła pu

blicwa rycer, ka din kadetów IV pałacu Kazimirowskim; przy 

zalllkll magazyny ~wiei:o wymurowane; powiększenie i przy

ozdobienie zamku, tuJzi"ż jizby senatorskiej i poselskiój; pa

łac publiczny zwany Krasirlskich, w kt.órym czt ery jurisdikcje 

sądowe, to je, t kumi"ij obudwóch , sądów assessorskich i mar

szałkowskich i kallcellal:je; przy tyul;i,e pałacu ogród publi

czny do przechad7.ki. Za miastclll są koszary dla gwatdji kou

nej. Kościoly farne MI, 3.: Ś, Jana Chrzciciela kollegjata IV sta

rej. \'irar~za wie (w Starym mieście); Panny Marii na Nuwym 

mieście; S. Krzyża pod dozorelll księży ll !is~ iOllarzów na No

wym świ"cil'. Konwikty publiczne: jeden pod dozorem k~ięży 

t eatyuow; drugi księży jeznitow; trzeci księży pijarów; s zkoły 

j ezuickie i pijarskie. Szpitale publiczne 3: Ś. Rocha, Ś. ł,a
zarza i Dzieciątka Jezus. Pu drugiej ,.tronie Wisły Ilaprzeciw 

Warszawy jest Praga: tam ~klad solllY i wiele ~zlaeheckich 

dworków. Miejsca znaczniej~ze do przejażdż.ki ua. około War

szawy 'ą te: ""ola, Illi,dzy lIią i V';al'szawą, ,Lally podczas 

intcrregDulll, obierają pod ,zopą, umyślnie ua len knnil'c wy-
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~tawioną, król~ Will~nów, palac wspaniały biążąt Czarto

ry"kich; Ujazdów, w~paniały pałac, który król Staoislaw Au

llU,t nabył, 7.Ilacznym ko~zt.~m ozdobnie zl'~pnrowal, a, potem 

na koszary o lm'>ci I ; Łazipnki od Stanisława Augu,ta na letni~ 

mie;;zkllnie zbudowane i przyozdobione; prócz tych są jinsz" 

,je,zcze mniejsze rio przejażdżki, jako to: Marymon t, BiellIllY, 

Mlol'iuy,' Fawory, Stawki, Belweder. '- Czerwill,k, opactwo 

kanoników regularnych, należy do kollncji królew~kiej, - Tar

czyn, - Piasecwo. - Blonie. - Slanisla.wów. - Okuniew etc. 

3, .ziemia Wizka, dzieli się na :~ powiaty: Wizki, W ą

zow-ki i Radzilowski. - Starost.wo grodowe VV'izkip, do kt.o

rego należy także gród Wązowski . - Sejmikuje w Wizoie, 

ł)bi~ .. a 2 po,lów, deputata. zaś je.dDcgo co piąty rok .. - Mia

~ta: Wizna, stołeczne ziemi /Jad rzekli Narwą. - V\7 ą,osZ. -

Radziłów etc, 

4, ziemill. Wyszogrodzkn, nie ma żadnego powiatu. - Sta.

ro:;two grodowe V\7y~7.ogrodzkie . - Sejmikuje w Wyszogro

dzie, wy'yla na sejm 2 po~lów, deputata. jednego co piąty 

rok. - Wyszogród, stołeczne ziemi, lu się agitują sądy ziem

~kie i gl·odzkie. 

5, zi(~lIłilL Za.kroczymska. d7.ieli się IlIL ~ powiaty: Zakro

cZyIlIRki, Serocki i Nowomie.i~ki. - Starostwo grodowe Za.

kroczymskie. - Sejmikuje w Znkroczymiu. obiera 2 po~łów, 

deputata 7.aś jednego cc pillty rok. - Miasta: Za.kroczym, 

stolec7.ne 7.iemi. - Scrock. - Nowemiasto. - Sądy 7.iell)

skic w t.ych trzech miastach odprawują się. 

6, ziemia Ciechanowska, ma :3 powiaty: Ciechanowsh 

Sąchociilski i Prasnyski. - Starostwo grodowe Ciechanowskie. 

- Ohiera w Ciechanowie 2 po~lów. deputata zas jcdnpgo cn 

piąty rok. - Miasta: Ciechanów, Rtołec:wc ziemi. _ Prl! 'O 

sllysz etc. , 

7, ziemia ł,olOiYIlska, dzieli ~ię na 4 powiaty: t,olllżyń,ki, 
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Kolnil1ski, Zamhrowski i Ostrolęcki; za osobnym przywilejem 

króle""killl chodzi Il'llllictwo łomżYll,kie, do którego naJeżą 

miasteczk!J: Kolno, Nowogl'(')d i wi"lp jinszych przyleglo~ci; 

- - niegrodowe ,taro;; two Ostrołęckie; Miastków królewszczyzna. 

Sejmiki IV Lomy.y: obiem 2 po,l')w, deputata zas jednego 

co piąty rok. -- Powiat Zambrowski nHl swoje osobne ,dem

,two. - Miasta: ł,omża stołecznI' ziemi. - Zambrów. 

Kolno. - Nowogród. - Os trołęk, - Stawiski . . _- Śniadowo etc. 

S, ziemia RożaMb, ma 2 powiaty: Roża{l~ki i Makow

ski. Sejmikuje w Rożanie, obiera. 2 posJow, a deputata 

jedlwgo co piąty rok. - Starostwo grodowe Rożallskie, do 

ktiJrego także nal eży gród Makowski. - Miasta: Rożan, ;;to-

IPczne ziemi. -- Maków. w tej ziemi jest Pułtu':i k nad 

Nal'wą zaszczycone powiatem własnym intitulującym biskupa 

plocldego, biążęciem pultuskim, do ktiJrego juri.~dikcji l.upeluej 

należy. Titul mu jednak bięcia prywatne tylko osohy dać 

mogą, a nie rzeczpospolit.a. W Pułtusku biskup ma kollegjatę 

piękną i zamek IV pi~knym i wesolym miejscu, który jest or

dinarijną biskup6w płockich rezidencją· 

9, zi ~ mia Liw~ka, niema. żaduego powiatu. - Sta.roHwo 

groduwe Liwskie; - niegrodowe Korytoickie. - Sejmiki w Li

wie, obi era :2 poslólV, a deputata jednego co piąty rok. -

Miasta: LiII'. stoleczne ziemi, nad rzeką Liwcel11. - W ęgrow, 

jedno z fJl'zcdniejszych miasteczek wPolszcze. *) 

10, zielllill. Nurska , dzieli się na 3 powiaty: Nnrski, Ka

mieńczyktlwski i Ostrowski. - Starostwo grodowe Nun,kie, 

do I;tórego tei: uależą grody I{amieńczykowski i Ostrowski. -

Sejnlik IV Nurze, obiera 2 poslów, deputata zus jednego co 

piąty rok. - Miasta: Nur, stołeczne ziemi. - Kamiellczyk. _.-

*) Biisching słusznie \Vęgró:w do Podlaskiego Wl)jc",·od1.t,,·a liczy. 
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Ostrowie. - Wy,zków 1, wieJu jin<zymi przykglo~eiami należy 

do hiskupa płockie!!o. 

W tych wszystkich dzie s ięciu zi emiach. pisarz ziemski 

jest oraz pi!'arzP'lI1 I!rodzkim. 

IX. Województwo Raw.~~·ie, 111 a za herb orła czarnego 

w polu czerwonym, na pier!'iach literę R. 

Senatorów więks1.ych 2: wojewoda i ka,ztelan Rawscy; 

mniejszych zas t.akże 2: Sochaczewski i Go~tyń"ki ka,zte· 

Janowie. -- Dzieli !'ię to województwo Ra.wskie na ~ ziemie. 

1, ziemia Rawska własna; powiaty w niej dwa: Rawski 

i Hielski. - Starostwo grodowp Rawskie. - Sejmiki IV Ra

wie; obiera 2 pORlów, deputatów zaś 2 co rok trzeci, bo z ka

i.dej ziemi co rok kolejnI) dwu deputatów bywa. 

2, ziemia Sochaczew,ka; powiaty w nie.i 2; Socha.czew

.,ki i M,zczonow,ki. - Starostwo grodowe Sochaczewskie. -

Sejmiki w Sochaczewie; obiera 2 poslów deputatów zaś 2 co 

trz~ci rok. 

3, zielllia Gostyńska.; powiat.y \\' niej 2: GOi'tylli'ki i Gą

biński. _. St.RrO'/wo grodowe Gostyl\~ki~. - SrjmikIijc w Gą

hi nie ; obiera 2 posłów, deputatów zaś 2 co trzeci rok. 

St~rMtwa niegrodowe w województwi" Rawskim ',l te: 

HoJrmow8ki~, Gąbitlskie, Guzowskie, Kapinowoki,', Dlugo

lęckip "te. 

Województwu Rawskiemu przez kon.,titucją 1766, przy

wrócony je,t geMral, czyli genemlny województwa sejmik. 11 to 

tylko co do sejmików deputackkh i gospodarskich, alho do

brego w woj~w6dzt.wie porządku , bo p()~pli'ki .'~jmik, każda 

ziemia II siebi,~ osohno odprawia. Deput.atów tpdy !la g('ne

raJe kolejuo ziemie wybierają; R na genend województwa zje

:i.dż~j:! do Bolimowa. 

Miasta znaczniejsze: Rawa, sLołeczne województwa. 

Bial:\. c:dzir się sądzi ziemstwo Raw~ki('. - Sochaczew. 
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Gu,tYII. - BI,lell\ów. - Skicmiewire, rezidencja k~iąi.ąt pry-

1ll.,~ÓW arcybiskupów gnie~nień~kich. 

\ ,\' ziemi Suchaczewskiej polożone jest księst wu Łowie!; if', 

l1al .. ~.ące do arcybi~kupów gnil,;;nimlski ch, kt.órzy z tegu pu

wudu są kanonikami plockiemi, Łowicz lIad rzeką Bzurą przy

ozdobiOlle zamkiem i wiElu pięknp.lIJi kosciohuli. Kon~titucją 

convocationi" 1764, Łowiczowi pozwolony gród, gdzie wszelkie 

\\" intcre,-ach prylllasa uczynione tralizakcje, za ważno mają 

być poczytallP. 

Prowincja Pruska czyli Prnsy królewskie, z trzech wo

j(,\\'odztw składają si~, i oprócz herbów każdeulU wojewódz

twu osobnych, lUują Pru,) ,igillulll lllugnulll, którą in,trukej" 

po,lolD n" .'Pjlll i lauda al\:'o u~ta\Vy swoje roborujq. Herb 

ten je"t orzd czarny na szyi kurun~ mający, a Z plawego skrzy

dla wYChOJ7.i rrka llliec~elll uzbrujuna, w polu białym. Pie

cz,t: ta leży IV depozyeit: na ratll~zU ell!łągskim, IV worku je

dwabllym l.apicr.z~tow~na od prezidenta zielll prll,kich biskupa 

waJ'llliJiski ego; Ilil gell('l'ał ją pl'l.y\l"o);ą, " pu skollezLlll)'m, znowu 

sldadaiq w Elblągu. 

X. rVojewództwo CAelmiltskie, lila za herb orla białegu 

w ezcl'woJlym polu, Jlil lizyji mającpgo koronę, a IV zbroj nej 

rvce trz)'ll1:ljącegu lllil,ez lla ci~cie zaTJli,·rzony. 

S f" nutllrów więk,zych 3: bi"kup, wujewoda i ka,ztelan 

Cl"' lonińscy. 

Dzidi,i~ oa 7 powiatów: Chełmilbki , Toruń,ki , Gru

dziądzki, l{adzyuski, KOlI'alewski, BrUlJllieki, XowlJJlliejski, 

Staro't\\o gr .. dowe Kowalew,kie nałeży do wujewody, H.tóry 

subie kr~uje pndwoj"wudzego i pisarza grud,ki!'go, ci ~ądzą 

sądy grodzkie IV Kowalewie co miesiąc; - uiegrodowe: Bro

dnicki e , Grudziądzkie, Lipińsk ie, GOlilb"kie, Pokrzywuickie, 

Radzyńs kie, Lonkul',d ... ie etc. 

Sejlllikuje IV Radl.ynie, a drugi fliZ IV Kowałewie, wysyła 
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na tiejm llosl6w 14, z każdego powiatu po dwóch; d~putatów 

zas nu tri bunal 2. 

Tc, województwo zamyka w sobie ziemię Michało\V~ką, 

złączoną IV zupełnym z sobą rządzie; ma jednak osobllPgo 

swego chorążego i sędziego zicllIskiei!0 z as~essorami Micha

łowskich, który odprawia ,ądy IV I3r(,dnicy i IV Nowym mieście. 

Miasta znaczniejsze: Che·lmno, stołeczne województwa, 

przyozdobione kościołami wspulliałemi; sławne niegdyś tribn

nałelll ealych Prus, co si~ pokazuje z dawnych praw pruskich 

n:eczollych jura culmensia. - Chelmia, tu katedra biskupa 

chełl1liil~kil'g(}. - Lubawa, I'ezideneja bi"kupa chelmill,kipgo. 

- Grudzi1ldz, sławne generalami pruski emi, które się alter

natą raz tu, a drugi raz w Malborku i Gniewie o<jpl'awllją. 

- Brodnica albo Strasburg, porządne i piękne. - Kowalewo 

czyli SChollsl,e. za,~zczycollv sądami grolilkiemi c~l ego woje

wództwa. - Rad~yll czyłi Reuell. wsławione sądami zielllskiellli 

tegoż województwa. - Now emiastu albo Neumark. - Golub 

jinsze. 

XI. JJ' ojewództwo ,Malborskie, h~rb jego orzeł czerwony 

w złot.ym polu, lIa ~zyji mający koront. a W zbrojnej ręce 

trzymający miecz goły wymierzony na cięeie."') 

Seuatol'ów więk~zych ma :1: lliskllp \Val·miński. woje

woda Malborski i kasztelan Elblągski. 

Dzieli siC} na 4 powiaty: SztulII._ki. K i,zporski. Elblągski 

Malborski. 

Starostwo grodowe K i~zporskie, które do wojewody na·' 

leży; ten podobnie kreuje ~obie podwojewodzego i pisarza, 

którzy sądy grodzkie sądzą w Kiszporku; - niegrodowe sta

ro,twa są : Sztulll~kie, Tolklllitskie et.c. 

Sejmik uje to województwo w Sztumie. wysyła na sejm 

*) Nicsiecki ZliŚ pis,ze, 1.0 herb wojr.wbdztwa malhorskiego~ tenże jest 

co chełmińskiego. 
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posłów 8, z kai dcj:(o powiatu pu 2 ; deputHtfiw za~ ~ lIa tri

hunal. 

Miasta znacl.niej.,ze: Małbor~ czyli Marienburg, stoleczne 

województwa. położone lIad Nogatpm odnogą wiślallą, ni ~gdyi; 

rezidencja mi~tl'ZÓW krzyiaekich. W okolicy Małborga ~ą Żu

ławy czyli kępy żyznp, które ~ię aż ku Gdań"kowi ciągną, 

gdzie na l ęgach jest wiele wsi porządnych, o~adzonych Ho

lendran:i i grllllta żyznego \V pu,twiskach liczne ~tada bydła 

kon~erwujące . :luławy te są większe i lączą ~ię z iuławami 

mniej-zemi zwanemi, które się ciągną pod Gdalj~k. Te Żu

ławy s~ położone .iak na wyspie, bo z o bu dwn tron oblane 

wodą to jes t Wisłą, która si~ przy Montawoki6j k ę pie lIa 

dwie dzieli : Jedna ~ię zowie Nogat, idzie ku Malborgowi; 

a druga Wisly odnoga płynie ku Gdali.-;kowi; klin ziemi wpa

dający lIIi \ódzy Nogat i Wisł", zowie się szpica Moota.wska, lIa 

której kOIl~ eI'IV Rcj!1 rzeczpospolita znacznA już HJlllllly 'o żyła, 

ałe sic coraz bardziej rujnuj e i ci ężką czyni ku Gda l\ ~kowi 

detluitacją . Ekonomja malborska., należy do dóbr stołowych 

królewskich. - Sztum, za~zczycone s<oj III i k<lmi i 'ądall)i zielll

skiemi województwa malborskiego. - K i ~zpork czyli Christ

burg. - Tolkmicko albo Tolkemit i jin'ze. 

K sięstwo warmiuskie je"t przy województwie IlIalb{lrskim. 

Biskup warmiński jest absolutnym j~go panem, ~ądz i bowiem 

Sprlt.wy w"'7.y,tkic bez appellacji. Kraj żyzny, miasta piękne, 

ludne i bogate. Całe jest napełnione katolikami; dp,sydenci 

żadnej w nim nie mają t.olerancji. Biskup warmil\ski żadnego 

arcybi~kupa JUI isdikcji nie podlega, ale tylko stolicyapostolskiej. 

\\' 0100 mu zażywać palljusz& i krzyża arcybiskupiego IV swojej 

djecezji. 

Miast warlllinskich zll:lcznicjszych 12: Helsberg, reziden

cja biskupów warmińskich; Brunsberg c7.yli BraunsbPrg; Fram

burg czyli Franenburg, przyozdobione kościołem katedralnym; 
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Ometa czyli Wormdit: Rpsspl albo Re;;zel; .lJisztinek lub Bi

stpin; Z~bnrg lub Seeburg; Biskupiec czyli Bi,bUl'g; Olsztyn 

czyli Alten~tein; Wartemberg; Melzak; Gut~tllrl etc. 

Kapitula warmiń~ka ma za herb bramę żelazną i pol krzyża 

3 nad herbem mitra papirzkn i Ilad mitrą krzyi.yk *). Ma 

przywilej 1512 r. sobie łlił.d a ny wolncj elekcji bi"kupow. Kro

lowie pol.,cy Gwykii podawa~ 4 kandydatów, którzy jeśli nie 

sa rodowitą szlachtą pl'lIską lub w kapitule nie Ulilją stallum 

tedy muszą ., ię starać o indigcn81 pruski, a dopiero lIJają pru wo 

do elekcji. Kapitula warmil\,ka wedlug konstitucji 1764 po

winna wY ·'y/ać deputat'L jednego oa tribunal prowincji wielko

polskiej. Kanonicy obligowani są do rCiidencji prGy katedrze 

tylko 60 dui wolnych w roku do wyjazdu I~lłją. 
XJI. Województwo Po 711 O?'slci c , ma za herb gryfa czar

nego ze złotem i pazurami IV poJu białym . 

Spnatorów wiQkszych 2 : wojowod/l. Pomorski kasztelan 

Gdański. 

Dzieli się na 10 powiatów: Tczewski, Nowski, Gdański, 

Świecki. Tucholski, Czluchowsl;i, Lirachowski I Pucki, Koscie

rZYIJ , ki, Skart'zewskL - Powiaty Lemburg~ki i Bytowski od 

1657 IV r~kn krola pruskiego zostają. 

Starostwo grodowe Skar,;zr.wskie należy do wojewody, 

który ma ~wego podwojewodzpgo i pisarza grodzkiego, ci ~ądy 

grodzkie ,ądzą IV Skarczewie; -- niegrodowe s ą: Biał,'mburg

skie czyli Baldenburg, Borzec howskie, Czluchowskie, Gniew

skie czyli Mewe, Hał1ler :'ztyń~kie, ~1 irachowskie, Nowskie, 

Osirckic , Parcbnw.kil', Puckie, Sobowickic, Starogardzkie, 

Świeckie, Tucholskie, w" 7.y~tkie od mia~teczek tegoż jimieoia 

mające nazwiska . Tczew", (' konomja królew"ka dóbr stolowych. 

~) W polnch tn.rC1.y: h,nmn w murze o tY1.ech wieża.ch; krtyi. po

łać lewa. 
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Ma ~woje s~jmiki województwo Pomorskie Uli czlerech 

llJi~jscacb, to jest w Pucku, Tucholu, Czluchowie i Świeciu. 
Dopiero ua generalik zgromadza się do Starogardu i ztamtąd 

wysyla 20 posłów na sejm po dwóch z każdego powiatu; de

putatów zas 2 za tribuual. Sądy ziemskie tamże bywają gdzie 

sejmiki; w Starogardzie ZliŚ 3 powiaty: Nowski, Gdaóski 

i Tczewski sądzą się. 

Miastu w tym województwie znaczuiejsze: Tczewo czyli 

Dirschau; Pelplin opactwo cysterskie; Chojnice; Korouów; 

Oliwa o milę od Gdaóska, miejsce wsławione opactwem cy ' 

8terskilll i traktatami 1660; Skarszem czyli Schonek. 

Trzy pruskie województwa po odprawionych li siebie sej

mikach jadą na genera! pruski, raz do Grudziądza, drugi raz 

do Malborga, a trzeci raz do Gniewiu czyli Mewe. Jeżeli 

który sejmik w trzech województwIIch nie stauie, generał nie 

bywa; albo jeżeli się zerwie general, poslowie na sejm nie jadą. 

:\' a generale prezideutem jest biskup warmiński, a w nieby

tności jego chełmiliski. 

'I'rzy wi~lkie miasta pruskie: Gdańsk, w województwie po

morskim, miasto hanzeatyckie o milę od morza Baltyckiego 

nad Motlawą i Radawnelll bli,ko Wisły z jednej, a z drugiej 

strony przy góracb wielkich poloion~, mocno ufurtifikowllne, 

przyozdobione różnemi budowami, ratuszem, giełdą, w, pauia

Iym kościołem Panny Marii na dyssyJeocki obrócouym. Przy 

kaplicy królewskiej reziduje official gd8uski i kilku księży So

cietatis Jcsu. Mia~tu to lUoie :ii~ mieścić lIIi~dzy llajpierwszemi 

w Europie, lak dla rządu pięknego, jako i dla bogactw z han

dlu, który pl'owadzi z całą Enropą, dodając krajom półno

cnym i zachodnim polskiego zboża, a biorąc od nich ~ukna, 

matelje, korzenie, ryby zamorskie, wina frallcuzkie i hiszpau

~kie. Magistrat gdallski cały je~t luterski. Przy mieście jest 

góra zwana biskupia, do kapituły kujawskiej należąca, którą 

2 
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za pozwoleniem kapituly Gdal\sk ufortyfikowal. la miastem 

ponad Wisłą są piękne i rozległ.e równiny, gdzie s ię Żuławy 

ciąguą. Na oku/u zaś miasta, są pałace i I'ezidellcje liczne 

Gdaószczauów z ogrodami obszel'nemi i pięknemi. W Cidal\

sku cudzoziemców podostatek zawsze, osobliwie za~ podczas 

jarmarku lIa Ś. Dominik. Żydom w Gdańs kn mieszkać ani 

handlować nie godzi się, tylko podczas tego jarmarku; który 

zaś lila jaki jintcres być w mie~cie, musi cudzitllnie płacić 

2 złote. Z młyn,'lIv gdilł\skich intrata na skarb idzie króle

wski. Przedmiescie nazwall e Schotlaud, uależy IV częsci do 

miasta, w cZQsci do biskupa kujawskiego, w części do opata 

pelplił\skiego; lIa ka:ldćj za!; jurizdikcji osobny ;;ędzia. O milę 

od Gdallska jest fort~ca zwan'L Munda czyli \Vesselmunda, 

albo llllal'lli ll lllor,ka na marzli BałtyckiłJI 8ryguIVuna przy wpadku 

Wisly IV JIlor/.e dła uezpieczelbt.wa okrętów do Rudy czyli 

portu ~dal't.,kiGgo wchodzących . 

ToruII, IV województwie chelmiń,kim, nad "Vis/ą murem 

wkolo opasane i wzmocnione walam i i fossami, w wesolej po

ZICJI; przyozdobione pi~kllełlli kościołallli i kamienicami. Wi ę

ksza !J%wa magistratu lutcroka, reszta katolicy. \V roku 

170:3 Karol XII król szwedzki TorulI po czteromiesięcznćm 

oblę:leniu wziął i znacznie zrujnowal. 

Elbląg, w wojcwództwie malborskim, umocnione, handlowe 

bugate , lila wiele pi~knych fabryk. PrzeumieScia i powiat. 

elbląg~ ki w ~astawie u króla pruskiego IV summie 300,000 ta

larów. 

Mówią po~policie o tych trzech lłIia~tach: Tonu) piękny, 

Elblą~ mocny, Gdal\sk bogaty. Miasta te wchodzą do rad 

prowincji pl'lIskiej i wysylajn delpgowanych na gpnerał pruski . 

Urz~dllicy 7.iclllscy IV województwach pmskich ci tylko 

są: podkollwl'zy, chorąży, sedzia ziemski, lawnicy czyli sądowi, 

ktol'zy są assesorami na sądach zkmskich, pisarz ziemski. 
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Sami podkomorzowie IV senaci e czyli w wyższej jizuie Uli. ge

norale pruskim zasiadają. Prócz wYll1ienionych urzęduików, 

jeszcze SI\ pou~karbi i miecznik zielU pruskich; pierw,zy ma 

takie IV senacie miejsce, jinni wszyscy urzędnicy ruają stalla 

w niższej jilbie; wszystkie t.e urzędy idą za osóbllym przywi

lejem królewskim. 

W jinnych zas województwach koronnych, urzędnicy są 

ci i tym idą pOI·ządkiem. Podkomorzy przez elekcją, starosta 

grodowy, chorąży, s~dzia ziemski przez elekcją, ,toluik, pod

czaszy, pud::;ędek przez elekcją, podstoli, cze~uik, łuwczy, woj

ski większy, pi , arz ziclUski przez elekcją, wojski IIIniejszy, mie

cznik, skarbnik . 

Elekcja deputató w na tribull :~ł według konstitucji sajmu 

convocationis 1764, a przez konst.itucją sejmu 1766, i pusłów 

odpJ'awiać ,<ię ma pluralitate votorum. Osoby które sit; o funk

cją starają, mają mieć w tymże województwie lub powiecie 

posessją dziedziczną lub zastawną przed rokiem. Liberum veto 

to jest oppozycja jednego, przeciwko tym tylko wolna, którzy 

81\ pod prOCe~liell1, lub possesjc nie według prawa mają, albo 

też prawem są o jakie kriminaly przekonani, albo infamją no

towani. Obrani deputaci, zaral na miejscu elekcji, nieodstę

pnie w obecności obierających przysięgać mają i już jej uie 

ponawiać w tribunale. Przy koucu tribunału deputat każdy 

odprzysięga siC, jako korrupcji żadnej nie brał, alc rzetelnie 

i ~Umienllie ~ądził. 

Województwa wielkopol.<kie, tym ,ię sądzą pOI·ządkiem. 

W Piotrkowie gdzie bywa elekcja marszałka tribnnalskiego 

prowincji wielkopol,kiej, od poniedziałku po S. Franci.~zku 
assyskim sądzą się dli kwietniej uiedzieli, województwn sie

radzkie, ziemia wiellll\ska, l~czyckie plockie, ll1a7.0wiecki~, ra

wskie. \\' P()zn~niu pod tymż" prezidentelll i marsz~lkieIIJ, 

jedną kadencją sądzą .<ię od poniedziałku po prz pwodlliej nip.-
2-
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dzieli do Ś. Tom,,~z.1. wojr wództwa: poznań~ki~, zielJlia wschow

,lIa, kaliskie , brze"ki~ kujall'8kie, illol\'roclaw~kie, ziemia. do

brzyńska, dwłn,il\ s kie, malhorskie i pomorskie; drugą kadeo

cją na drugi rok też same województwa co IV Pozullniu sądzą 

.ię w Bydgoszczy. 

II. PROWINCJA MAłJOPOLSKA. 

W prowincji llJa/opolskiej, zamykA ~io: województw jede

oascie. ksi~.,tw trzy i ziem dwi" o,óbnych. Województwo: I, 

Krakowskie i IV oim bię~twa Zatorskie, Oswiecilll.<kie i Sie

wierskie; 2, SandoJllirskie; 3, Lubel~kic; 4, Podlaski e ; 5, Ru

skie i IV nim o ~óbne ziemie llalicka. i Chełm,ka; 6, Bclzkie; 

7, Wo/ynskie; R, Podobkic; 9 Bruelllwskie; 10, Kijow"kie; 

11, CzerniccholVskie. 

I. rVojeuództwo K,'akowskie, kraj ledwie nie najobfi

tszy w Polncze we wI'zy,t.ko bardzo albowiem urodz"jny IV zboże, 

o,l,blilVie powiat pro, zowski IV pszenicę; bogaty IV kruszcf', 

w ~ól i marmury różn pgo koloru, He.·- hHh, orzeł biały w zło

tej koronie w czerwonym polu , z złotą liują *). 

Senatr>rów wj~k"zych czyli krzesłowych ma 4: bi~kup, ka

sztelan, wojewoda Krakowscy, ka.<zttelan Wojnicki; mniej

szych 3: Sądpckiego, Dieckiego i Oswiecimskiego kas~.te /anów. 

To województwo dzieli si\! na 8 powiatów: Krakowski, 

Sądecki **), Bipcki, Pro l< zowski, K sięski, Czchowski, Lelow,ki, 

Szcl,('rzpck i. 

"") Jest to bdQżycown. na. skrzydłach przepa.ska picrsinmi nrł,') przer

wana (p"trz NicsieekiogoJ. 
""*") \V tym wojcwc'HJz.twi e trzy się z.iemie r<J.chują, mówi :Sicsiecki: 

pierwsza Sądecka 1 ta ua. llrawtH stronie ChOl'ilgwi nosi za. herh trzy strefy 

czerwone i trzy iółte ~ tak że po kaid ój ezerwonćj żolta a.1tematą Jlas tę~ 

puje. n ua drugiój stroni e dzi ewięc g'winzd w czerwonym polu wc trzy ry.Quy 
rozlożunych, w kaid)'m zaś rzędzio po trzy gwiazdy jedna. uuu drugt~ . Druga 
z.iemia Za.torska; trzecia O~\Viecimska.. - Cu do herbu sądeckiogo, nie jest 

on rozerwa.ny lIa llwit~ strony chor;łgwi, ale ma IUl tn.rczy pr1.edzieloućj, 
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Staro~tlVa grodowe: Kl'akowskip; ,t;lI'Osta krakow,ki jPst 

gen~rałp.1ll malopols kim, i ma. pod swoją jurisdikcją prócz grodu 

krakuwskiegu, powiaty proszowski, lelowski i k.,i~ski; staro

st.wa grudowe (osubne) Sądeckie, Bieckie; - nipllroduwr: Spi

,ki~, 13ądzyóskie, CZChOIV"kiH, Czorszt)'uskie, D~bowieckie, 

Dobczyó,kie, Grzybow.,kil·, Jado\\'llickie, Jodlow,kie, Jasiel

skie, Kl'zeczo\\'skip, LauckuroIl-kie, Lelow.-kie, Libuski r , M~/.;Jl\

skie l Nowotargskie, OlsztYliskip , Ojcowskie, Rab-ztYIIskie, 

Djmskie, \Volbl'omskie, Żarnowieckie ctc. 

S"jmiki wujewództ.llu IV Pro~zowicach; obiera Ila ,PjlLl po

,łów 8, deputatl)\\, zus 2 na tribunnł pruwincji małopolskiej. 

Slldy ziemskie IV Kl'akIJwie i Czchuwie*). 

Mia~ta znacZl1iejsze: KrHków lIad Wi,I'I, ,to!i ca króle.<twa, 

miejsce koronacji. Stanislawowi Augu:, towi pozwol di) rzeczpus

polita w \V 1II'>zawie koronować się, ale Zhrąz ostrZl'ŻOIIO kOIl

stitucją, ip to niell!a póji;~ in praejudiciulIl Krakowowi. MiibtO 

to za, zyconc piekllPiIli kościołami , oRoblill'ie katedrl1ll1)'1O przy 

zalllku guzie si~ królów koronacje i pogrzehy odprawiać zwykły. 

Grób Ś. Stanisława II po~rodku tego kl'sciolu bardzo wspan ialy, 

tudzi~l kaplica rzeCZClna Zyglllulltow~ka i Kazimirowska. Przy 

tejic katedrze na zamku je,t bllegjata Ś. Michala, kościół 
Ś .. Jerzego i semillarjulll pod dyrekcją księży mis'jonarzów. 

Między wspillliałemi jeszcze i llOgatemi kościołami liczyć s ię 

mogą: kOSliól ramy !'anny Marii w rynku, kosciM Ś. Piotra 

jezuicki, koJlc!!jn ta ~. Anll)', akadelllicki koś c iół, gdzie grób 

wspaniały blogo., lawioll ego Jillla KanIego, i wi,-'" jinszych. Mia

sto lI) pouwójnt:nl murami i fo,.<1\ 0r:a,allt·, handlowne, we 

wszystku upatrzoIle. Rządzi ,iI; lJl'd rajcami i prezydentem; 

wysyła tćż deput.atów lIa ~Pjll), którzy ~ię na. kOlb titucjach 

połę sześć kroć przepasiłną· czerwuno i żołto; i poł~) cz,c rwonq O l1zi owięciu 

gwiazdach. 
* ) Btiscilillg widzi ZiOlll~tw O w () ,I,'~zy~· tldch powiatowych D1ii1st.ach. 
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podpisują. Przy zamku krakowskim, gdzie korony i klejnoty 

rzeczypospolitt\j konserwują si~, Jlowinniby według prawa za

wsze mieszka(; burgrabiowie. Klucze od archiwum krakuw.kiego, 

gdzie kurony i klejnoty rzeczypospolitej są złożone, konserwują, 

kasztelan krakowski, wojewodowie, krakow,ki, pozoaó,ki, \Vi .. 

leń,ki, sandolUirski, kaliski, trocki, i ku,to,z koronny. i\liasto 

to jeszcze przyozdubione je,t akadelllją, która wielkielIli bardzo 

zaszczyca się przywilejami. Kanclerzem jej jest zawsze biskup 

krakowski. Na okolo tego miasta są przedmiescia przyozdo

bione wielu piękne,lIi kalllienicami, zwane: Stradom, Piasek, 

Kleparl., \Y eso ła, Zwierzyniec. KHzilllit·z osóLue mia~teczko; 

mają tu żydzi swojP. osóbne siedlisko, czyli część miasta, ży

dow.,ką Ilazwaną, gdyż im niewoluo . mieszkać, ani nocować 

w Krakowie Za KazilllirZi'm nad 'vVi,;)ą jest góra nazwana 

Skałku, na klon"j j.' "t koś ciól Ś. PawIa pustelnika, w którym 

jest miPj,ce i oltar7., gdzie S. Stanisław bi:;kup byl l'oz$iekany. 

W wigilją kOI'onacji na Skałki;! odprawiać powinien drog~ król 

kaźdy z pl'uce.<,ją. Pod Kazilllil'zem je:.;t most skladany Ilfl 

Wiśle, a za Wi"łą je-t 1110gila Krakusa fundatora miasta, Wid

korządy krako\\'~kie należ,! do rióbr titoJowych królewskich.

ProlIlIlik Uli,oj.-ce przyuzdobione pałacem biskupim.- Bielany 

albo Srebru:! góra pud dyrekcją Kamedułów. - Tyniec opactwo 

benedyktyńskie, należy du kollal'ji królewskiej; opactwa ty

nieckie i pArildyskiL' pospolicie ,królowie pobcy prymasowi dają 

dla szczupl ości dochonów prymasowskich. - Mogila, opactwo 

cystel'!;kie, nalei.y także do kollacji królewskiej. - Olkusz 

wsławione kruszcami $l'eumcmi, cynownemi i olowiall ~mi IV gó 

rach swojich, teraz wodumi zalane. - Bochnia w,lawiona żu

pami ~olnellli. - Wieliczka, żupy solne slawnirj"ze od piel'w

(' zych. Dochody z 7.Up idą na bkal'b królewski. Z tychże żup 

królowt\,i po];,kiej Ilalnźy ,i~ podlll'ullek 2000 Cl.crw. złot.ych. 



- Nirpołomice, ekonomjn kl'ólow~ka dóbr stołowych; pnszez'l 

ni~polom;;ka królom na polownnie od rzcc:r.ypospolite,i WHl'nWlln, 

- Myślenic~ z attynencjullli nal~żą do k:l.sztel:Ulji krakowskiej, 

- .r ędrzejów, opactwo cysterskie; Hebdów; opact.wo norber-

Ulllskie; M iechow, probostwo kanoników regularnych grobu 

PRllskirgo; wszystkie tl'zy IHl.bą do kollacji królewskie.i.

Częstochowa albo Jusllagór'l, mipjsce "'sławione cudllwnym 

Panny Marii obrazem. Fortecę częstochowską Szwedzi za 

Jana I(azimirza 1'. ]655 attakowali, ale z kl~ską ustąpić mu

sieli. Kou,titllcja sejmu koronacji ] 764 ubezpieczyla wszyi'tkif: 

dobra nadano dawne mi czasy na llt.rr.ymanic fortecy częst.ocho
w,kei, tudzież nakazała, ażeby kOlllmcndant fortecy, który ma 

być rodowity polski szlachcic katolik, od króla uprzywilejo

wany, co rok komis'ji wojskowć,i donosił o st:.nie i ,'ytuacji tćj 

fortecy; a jak dochody z doln° na jej utrzymanie w)'Zllaczonych 

obracają ,ię sprawował się· - Sądecz, star)' i Ilowy; w llO

wym 'ądy oaprawują się; stary przyozdobiony kla~ztorelO i ko

~ciołelU bogatym panien Franciszkanek, IV którym ciało Ś. K u

negulldy cudami słynie. - Hiecz, tu grodzkie sądy. - Ruszeza, 

hrahstwo Branickich. 

Księstwa Oświecimskie i Zator,kie. Te księstw'! w"az 

z jinszymi naleiały do S,dąska. K azimirz księ stWQ Oswiecim

,kic ]4r.7 za 500,000 grzywicll glliSZy szerokich prag-kich; 

Jan za4 Albert k,' ięstwo Zatorskie ]494 za 80,000 czerwonych 

złotych kupił. Zygmunt. zas August inkorporował je do Polski 

1564. Pierwsze ma za herb orła CZCI'won cgo W błękitnym POili, 

Z literą O na piersiach; !l drugie orla hiał ego IV podobnymże 

polu, z literą Z. --- Sen"t,Ol'a mają jednq!o mniejszego kaszte

lana OswieciJllskiego. - Dzielą si ę na dwa powiaty, Oswie

cimski i Zatorski. - Starostwo grodu we Oswiecimskie; - nie

grodowe Zatol'skic, lll'l"waldskie elC, - S,-jllliki \\' Zatorze, ubic-
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rają 2 posłów na ~rjłll i jednego deputatll *). Miasta: Oświt·

Cir'l, Zater. Żywiec, Rerwald, Kenty 

Księstwo Siewierskie od Szląska Zbigniew Olesnicki biskup 

krakow,ki nabyl J448 za 6000 grzywipn gro,zy sz~rollich prag

skich i do Pol,ki przyłączyl, darowaw~zy je wiecZl1emi czasy 

biskupstwu krakowskiemu i odtąd biskupi krakowscy titulują 

~ię biqżętami siewiersk iellli, rządząe się a bsolutnie w tym 

ksi':sl wi~. Trihunaly ~ądzą bez a pp~lIacji, urzętlnik6w i szla

chtę kreują ~tc. Miasteczka. są: Siewierz, &tołeczne księstwa, 

Sławkow <,te. 

8tllro.<t\\'0 Spizkie. Zygmullt król węgierski a. potym ce

sarz, zo.tawił w rOKu 1421 starostwo to Władysławowi Jagielle 

w 37000 kóp groszy szerokich pragskicb, z tą kondyr.ją, że 

jesliby pomif,niolHij sUlllmy za rok n:e powrócił, tedyby na drugi 

rok we dw6.ina~ób j~! mial od,łać, i ta.k co rok miala być pod

wyższllua, l<1k dnleee, że dotychczas caleby Węgry Da wyku

pił'nie Spiżu nic wy!'tarczY,ly. Starostwo spi<kie jidzie za przy

wilejem królew~kiln; ~klada >it z 13 mia.<t prócz wielu wsi 

porządnych. Wip-Ie w nim dy;..<ydpntów. St~ny rzt'czypospolitej 

na s(,jmie 1766 garnizon \I' staro~tlVie spizkim od 120 ludzi, 

nakłarlem >karbu koronorgo trzyma<: nakazaly. Lubowla, Po

dolen;pc, Gniazd)', Drużbak, lubo z da\\ na Z:l oi-óhnym przy

wiIPj"lIl chod~.iły, teraz j(·dnak przyłączone są zupełnie do sla

l'o.-twa 'pizki'·go. W Luhowli piękny zamek na gÓT1.c. vV Druż

baku wody zdrowe i pc.mocne na rÓżne rl~f~kla. Znajdują się 

tam mipj.'cami wody kt6re killllił'llie z ~iebie robią; znajdują 

"ię takie których napiwszy "ię puchnie. Tatry góry zwane 

K arpack j", dzielą nil' od \\ . ~gier, ~njegi na nich prawip za wsze 

leżą; lIlają si<: IV nich zuajdowae różu e kruszce, kami('nie, dja

ment)', ~re br(). ołów etc. 

'*) Sr-jmiki ich pr1.f'd~ejmnwe trzema Uniami popr7.od1.n.ć powinDY sej· 
mik pro~zowjcki według' kOD~titucij 1581. 1616. 
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II. Województwo Sendomirskie, obfilUj~ w zboże 0$0-

bliwic w pszenicę zwaną opatówka, II' kruszce różne a najwię

cej w żelazo, w kredę i marmury. Ma za herb tarczę na dwoje 

przedzieloną, na jednej połowie, po prawej ręce są trzy pola 

czerwone, a trzy białe II' alternatę ; na drugiej połowie trzy 

gwiazdy trzema rzędami (dziewięć). 

S~llator6w więbzych ma 2: wojewoda i kaszt~lan Sen

dOlllir~cy; IIlniej,zych 7: Wiś/icki, RadoilIski ,Zawichostki, Żar

Dow,ki, Małogo>Id , Poluni('cki, Czecho\\'~ki, kasztelanowie. 

Dzieli się na 7 !>owilitów: Sendomir,ki, W iślicki, PiI

zniński, Itadolllski, Stężycki czyli ziemia Stężycka; Opoczyll

ski, Ch~citl"ki. Te wFzystkie powiaty mają swych urzędników 

zielll,kich prócz podkolllorzego, który jeden na całe województwo 

.'endomirskie, 

Starostwa grodowe ~ą te: Sendolllirskie i Nowomiejskie; 

w Nowym mieście czyli w KOl'czynie, s ądzi się powiat Wiślicki, 

Pilznil\~ki, zas pod lymie officiuUl Grodzkim IV Pilzoie, Ra

domski, St~iycki, OpoczYIIski, Chęciń,k i. - Niegrodowe : Wi

ślickie, Pilznińskie, Stobnickie, Soleckie. Zawichostkie, Szy

dłowski(', PrzedhorBkie, Rnb.~zyckie, Ryczywolskie, Radoszy

ckie, Małopolskie, Ryckie, Zwoleńskie, Gołąbskie etc. 

Sejmiki wOpatowie, obiera na sejm posłów 7 i deputa

tów 2, -- Ziemstwa 8ą trzy w tym województwie: l, Sendo

I\lir~ki c , w którym się sądlą powiaty: Sendolllirski, Wiślicki 

i Pilznitlski, el"kcje ziemstwa \'I' Sendomirzu; 2, Radom,ki~, 

w którym się sądzą powiaty: Radom~ki, Opoczytlski i Chę

ciń,ki, elekcje zi clmtwa w Radomiu; 3, Stężyckie, ma samą 

ziemi", Stężycką, elekoje IV Stężycy. 

Miasta znaezoiejHe: Sendomirz, stołeczne województwa 

nad Wisłą, przyozdobione kollegjatą piękną i bogatą. Ekuno

mja ,endomirska należy dIJ dóhr stołowych król pwskich. _ 

WiWeR, Pilzno, Opoczno, Chęciny, Radom sławnr przed-
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tym komissją ~karbową; St~życa, stołeczne S,\ miasta po

wiatów ·swojich. - Opatów, sejmiki województwa sendomir

sldego. - Świętykrzyż albo Łysagóra , opactwo benedyktYI]' 

skie. - Rakow, siedlisko niegdyś arjar.6w i ~ociiljanów. - Piń

czow, stołeczne margrabstwa i ordinacji Myszkowskich , ktora 

przeszła do Wielopolskich. - Kielce, rezideucja zimowu bisku

p6w krakowskich. - Samsanów, sławne kuźnicami żelazuemi. 

- Kunów, należy do biskupa krakowskiego, sławne marmnrami. 

- Wąchock, opactwo cysterskie, należy do kollacji królew~kiej. 

- Pszy~ucha, miasteczko nowo erygowone, wsławione rzemie-

ślnikami z Niemców samych. - Kozicllnice, ekollomja królew

ska. - Horzęcin i Iłża z zamkiem na górze wysokiej, rezyden

cje biskupów krakowskich. - Końskie, jedno z pOI·r.ądniejszych 

miasteczek, sławne kuźnicami żelazllemi i wszelkim rzemieślni

l,iem. - Drzewica i Kolbnszowa , sławlltl manefakturami sto

larskiemi i ~nycerskiel11i. - Baranów nad Wi~lą. - Staszow, 

miasteczko lUurowane, fabry ką papierni i szabel wsławione.

Głogów, Dzików, SkrzynDo. - Sieciechów, opactwo benedy

ktyńskie. - Piotrowin nad Wis];\, Szydłowiec, Stobnica, Du

kla, Zmigród i wiele jinnych *). 

Ul. Województwo Lubelskie, herb jego, jeleti bialy ro

gaty, na jego szyji korona królewska, a przednie nogi jak do 

lotu zapędzone, w polu czerwonym. 

Senatorów wi\;kszych ma 2: lVo.iewod~ i kasztelana Lu

belskich. 

Dzieli się na 3 powiaty: Lubelski, Lukowski czyli ziemiIi 

Łukowską i Urzędowliki. 

Starostwa grodowe: Lubelskie i ł,ukowski e ; - niegrodo

we : Urzędowskie, Kazimirskic, Tarczowskie, Wowolnickie, 

K ąkolownickie, Zbuczyńskie etc. 

*) Jedlińsk, szkoła; t,agów z garncarstwem i .fajansami; poknywnica 
cysterski i Zawichost. 



Sejmikuje IV Lublinie, obiem poslów 6, deputatów dwóch *). 

Miu, ta znacznil~j,ze: Lublin, stoleczne województwa, mu

rem opasane, wslawiollll tribunałem prnwincji mułopol-kiej, który 

s ię tu poczyna w pierwszy poniedzialek po Ś. Frallci,zku i są
dzi się do niedzieli kwietniej, a potym przenosi si~ do Lwowa. 

W Lublinie sądzą się wojew6d7.twa.: Krakowskie, k sięstwa Za

torskie i Oświceim,kie, Sendomirskie, ziemia Chelm~k i po

wiat Krasnostawski , Lubelskie, Podlaskie. W Lublinie także 

odprawuj<\ ,it; ~ądy l.iemskie i grudzkie lubelskie. - Łuków, 

stołeczne miasto ziel\li łukowskiej, tu się agitują sądy ziemskie 

grodzkie lukowskie, wsławione jarmarkami wielkiemi na konie 

bydło ukrajińskie i połskie. - Urzędów, stołeczne powiatu 

urzędoll"skiego. - Puławy, wsławione pałacem i ogrodem ksią

żąt Cz~rtoryskich - Lęczna, miasteczko wsławioue na konie 

i bydło ukrajińskie. - Kazimirz [lad \Vislą , zaszczycone nie

gdyś wielkiemi śpichlerzami do których Gdańsk po zboźe za·· 

j eżdża!. - Piaski, miasteczko drewnianI). - Siedlce, Opole, 

Radzyn, miasteczko pięknemi pałacami przyozdobione; Kock, 

Kurów, Lewartó IV takze. 

IV. Województwo Podlaskie, lila za herb orla białego 

w czerwonym polu z jednej :;trony, a z drugiej strony pogOlI 

litew~ką, to je,t jeżdzca Da kouiu z dobytym pała,zem **). 

*) Niesiecki t a ką ó wojewi,dztwie lubelskim wiadomości podaje: Dzieli 
siC na dwi e ziemie Itl bclsk;~ i łukowską, z ktt)rych lubolska. wszystkich UfZQ

dników :'.ICUlSkich zw)'czajem jilluych województw mieć powinna; jako ka_ 
sztelnua.. podkomorzego, sCdzicgo etc. Łukowskiej z:t~ ziemi krom chorą~ 
iego kturcgo z dawna miewała, wojskiego pozwolono, czyli raczej z Par
czowa. do :tuk Owa przoniosiono przez konstitucją 1653 aż tu;' potym i jin
nych oificjallstc'l\\' . W Lublinio Z<lS i w Łukowic grodom miejsco nazna
CZoUO F/.ez sejm 1631. bo przodtyru po różnych miejscach księgi grodzkie 
bywały, jako to: w \\r;~woluicy, kiodrś w Urzędowie sojmikowu.ć byli 1,wykle 
ale Zygmunt i Lubliu na to wysadził. 

**) ~o.'ii slnWOIll dWllI herby: Polski 1 Litwy. jedeD nR jodnćj, drugi 
ULI. drugićj stronic proporca chorąg\'d . 
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Ma s(,Datorów większych 2: wojewoda i ka,zŁelan Pod

la:,cy. 
Dzieli się na. 3 ziemie: DrohiczYllską, Mielnicką i BieJ"ką, 

które mają ,wojich podkomorzych i jinllych nrzędników ziem

skich. 

Ziemi~ Drohicka sejmikuje w Drohiczynie, obier~ posłów 

2 i jrdnrgo deputata; sądy grodzkie \V Drohiczyni(', zirm,ki e 

zaś w Drohiczynie, IV Sokołowie, Miedzny i w Mąkobodach 

agitują się· 

Ziemia Mielnicka sejmikuje w Mielniku, obiera posłów 

2. jednego deputata. Sądy ziemskie i grodzki e tamil'. 

Ziemia Bielska ma :{ powiaty: Branski, TykocilIski i Su

rażski. Sejmikuje w Bransku, obiera 2 po., itI W i jednego de

putata. S11dy zipmskie i grodzki e tamże. Trakt. zatykocki, 

dla złych przepraw przez Narew, ma sobie pozwolony gród 

przez koustitucją sejmu coronationi.~ 1764 IV Goniądzu, i t.am 

,ię sąd zi przez officium brallskie i grodzkie. 

Starostwa grodowe IV tym województwie są 3: Drohickie, 

Mielnickie i Brańskie; - niegrodow€ są te: Bielskie, Kny

~zyllskie, Augu,tow~kie, Nar~wski,>, Rajgrodzkie, K leszcze

lewskip, ł~osickie, leśnictwo bielskie ZD, osobnym jidzie przy
wilpjem. 

Mia.<ta zIl8cznipj~ze: Drohiczy n nad Bugiem, ~tole('.zne zie

mi; Mielnik; Biel~k, stołeczne zirmi. - Br"I\,k, tu ~ród zipmi 

Rielskiej. - Tykocin nad rzek II Narwą, prudtym kr6Ie\\'Szczy-

7na, potym za Jana Kazimirza r. ]"6] dana była dziedzi

cznym prawem on rZPczYPMpolitć,i Stefallowi CzarnieckipnIU, 

wojewodzie ruskiemu, za IViadom~ całemu świa' u .ipgo wojenne 

akcje. Jan Klemens Branicki, kasztelan kra~()w~~i. hetman 

w. kor., przyoznobil to miasto wspaniałą statuą kamien nil, 

któr/l temu wiplkiemu wojownikowi ~. pięknym napisem erygo

wal. tudzież ozdobnymi kościołem i klasztorem missjonarskilll. 
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Dom inwalidów, który Stefan Czarniecki z fundacją na 12 tu

warzystwa inwnlidów erygowal, tenże Jan Klemens Branicki, 

nowymi funduszami opalnyl. - Kl'zy>z)'n; - Binly~tok, przy

ozdobione palacelll, ,'grudem i różllyllli domami. - Choro8Zcza 

z pałacem.- Boczki, Zabludów, Suraż, Supraśl, Goniildz etc*). 

V. W,ijewództ wo RtlSlcie. - Ruś ta, gdzi~ są wojewódz

t;va ruskie, bdzkie. wołyt'l " kie, zowie "i", ru&ią czerwoną. Wo

jewództwa. ruskiego herb: I(·w zloty w kurunie :dotej, IV polu 

bl<;kitll)'1ll **). 

S"IJ<ltvruw with)/,)ch ma 4: arcybi"kup LW(Jwski, biskup 

PrzeUl)'ski, wujewoda ruski i kasztelan L\\!J\Hki; IIlDiej~zych 

2: Przemyski i Sa nocki ka"zlelani. 

Dzil'li się na trzy ziemie: Lwowska, przy której powiat 

Żydaczew,ki; J>rzelJly~ka i Sanucka ***) (ziflll ic Halicl;a i Chellll

ska: chodzą o.",obno). 

Sejmik losebki i relacyjny, czyli genHuł wojl'wództwa ru

skiego odprawia się w Wiszni sądowej, zkąd wy syłają 7 po

słów, z każdej ziemi po dwu, ił. Z po" iatu ~ydaczew,kiego je

den. - Sejmiki deputackie i go~podal'skie, k~ida ziewia li siebie 

w ~t()lecznym swujilll mieście ,)dprawia. Ziemia lwow~ka z po

wiatem iydaczew,kim, obiera we Lwowie dwu deputatów; prze

myska w Przemy sIu jednego; .a nocka w S,J1lOk u jedllPgu. 

Starostwa grodowe : Lwowskie, Żydaczew~kie, Przellly

~kie, SalJockie, - niegrodowe , w ziemi lwowski~j; Kamio

nackie, Kamienllopol,kie, Szczerzeckie, Doliń~kie. Grudeckie, 

*) Sicmia.tycze l Na.rew. Cicehallowiec, \VQgrbw . 
... *) Poprocki przyuaje na koroni(! zlotej, czyli jak jinni chell, wspic. 

rający się prledniemi lapllmi lew na sknł~ (Niesiecki). 
'**'*) ~iCm.iCL przemyska liczy 2 powiaty: Przemyski i Przeworski; herb 

jui orzeł o dwóch głowach które jedna korona otacza w polu błękitnym. 
~a.nockiL tymźo się herbem szc~yd. ZiemiiL 7.ydaczewska lubo z lwowską 
spoleUl chodr. • pnecici. konstitucja sejmu koronnej i króla Jana III 1676 , 

herb jej nadn!'a trzech lewków na chorf\gwi nicbieski6j, kędy tóż i oifici .. -

listom tejże ziemi po halickich i cbełmskich miejsce zasadzone (Niesiecki). 



Janowskie, UliniaLlskie, Jaworowskie, IV tym "tarosLwie we 

wsi zwan~j Skło, są wody bardzo zdrowe i na różne defekta 

pomocne. - W zi~mi przemyskiej: Drohooyckie, Leżaj:;kie, 

Wiszniilskie, Medyckie, Lisiatyckie etc. - W ziemi ,;anoc

kiej: Kroimil\"kie, Mrzygłodzie, etc. wszystkie od miasteczek 

tegoż imienia nazwiska mają. 

Miasta znaczniej"ze: Lwów stołeczne województwa i całej 

Ru,i, między górami polożone, miasto wielkie, ob~zerne i han

cilowne; przyozdobione dwielIla lamkami, jednYIlI w miescie, 

drugim na prledmieściu na górze; zaszczycone piękuemi ko

' ściolami, osobliwie katedralnym pod tytułem Panny Marii 

i drugą katl·drą ritus graeci uniti, (\ tflecią katedrą ormial\ską; 

te dwie ostatnie mają swoich arcybiskupów. Kosciól berna

dYI\ski, w kt.órYIII Śgo Jaua z Dukli grób, może si ę między 
najpięklliejszemi w Polsce liczyć. Z I, apituly Iwo wsk ićj bywa 

prezydent i viceprczydep-t na lrybunał prowincyi małopol s kiej , 

dla których sustentacyi podczas funkcyi, inkorporowała rzecz

pospolita probostwo Trembawelskie. J est we Lwowie wiele 

pięknych pałaców. Kontrakty lwowskie otwierają się na trzy 

króle. Tu się sądzi trybunał prowincyi małopolRkiej od prze

wodnuij niedzieli do sgo Tomasza pod tymże lIlar~załkielll i pre

zydentem co i w Lublinie; sądzą się województwa: kijowskie, 

ruskie, ziemia halicka. wołyńskie: podolskie, bełzkie, braclaw

skie, czernieclLowskie. - PrzemysI , stołeczne ziemi przemy

skiej, przyozdobione btedrą ritus graeci i drugą latiDi.

Jarosław nlld Sanem piękne IV murach, niegdys bardzo han

dlowoe i bogate. - Sanok ~lołeczn e ziemi sanockiej. - Ży

daczoIV, stoł eczne powiatu swego. - Samborz ekonomia kró

lewska dóbr stolowych. - Przeworsk, Tyczyn. - Rzeszow 

przyozdobiony wspanialym zamkiem książąt Lubomirskich: tu 

na regiment gwal'(łyi koronlH\.i konnej. erygowany jest dom na 
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inwalidów. - ŁSI\cut; l{ra~iczyn; Zhorów; Tarnowiec; Ż6łkiew 

Zloczow; Białykallliel\; Podborce, palac Hzewmkich na g6rze. 

Ziemia Halicka. Ta ziemia j'st ~ wojewórlztwir: ruskim, 

ale że ~ię n~obno rządzi, przeto tc~ osobną ziemią nazwać się 

może; inaczej zowie się Pokuciem *); ma za hprb kawkę czarną 

w koroni" złotej, z rozciągllionemi ,krzydłami w polu bialym. 

- Dzieli się na trzy powiaty: Halicki. Trcmbowelski i Kolo

myjski ..... Ma senatora jednego Illlliejszego. - Starostwa gro

dowe Halickie i Trembowelskie; -- Iliegrodowe Kołomyjskie, 

Bucznipw~kie, Tlum8ckie. Bohatyń~kie, Kału~kie, JabłoDowskie, 

SniatY1I.<kie, Solotwiń"kie, Kra,nopolskie, Mogilnickie, etc. -

Sejmikuje IV HaliczlI, obiera 6 pMłów i jednego deputata.

Miasta zuaczniej ~ ze: llalicz stołeczne zil'lUi; tu przedtYIlI było 

arcybiskllp>two potym przenie.inne do Lwowa **). - Trembowla; 

Kołomyja; stołeczne swych powiatów. - St.anisławów nowo ery

gowane z pałacem Potockich. - Jozupol; Śniatyn; Buczniow; 

RohatYl\; Tylullienica, etc. 

Ziemia Chelm~ka, ta ziemia podobnie jak i halicka, na

leiy do województwa rllskiego, ale s ię oosbno rządzi; ma za 

herb niedźwiedzia białego u,iędzy trzema drzewami IV polu zie

lonym. - Senator6w 2, krzesłowy bi~kup chelmski i mniejszy 

ehełmski kasztelalI. - Dzieli się na powiat.y: Chelmski i Krn

snostawski. - Staro,twa grodowe Chełmskie i Krwnostawskie; 

- niegrodowe : Lubollll~kie, Rat.ncl\skil', llrubieszowskie ctc. 

- Sejmikuje w Chelmie, obiera 2 posłów i jednego deputata. 

- Miasta znaczniejsze: Chełm stoleczne ziemi, tu kat~dra bi-
skupstwa ritus graeci. - Krasnostaw IllUI"t'1D upa~an~, fossami 

zamkiem ubronne; tu katedra biskupa chełmskiego ritus la-

~) Właściwie cZQŚć południowo. wschodnia to pokucia miaDO nosi, 
a nie cnła. ziemia. 

O') Bylo to arcybiskupstwo otl roku 1375, a do Lwowa przoniesione 

1416. 
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tini. - Zalllo';ć lIlia~to stołeczne ordynacyi zamojskiej, położone 

IV obszernych polach i równinach pięknych, na około -murem 

np."isane, walami i fo~sall1i głębokiemi obwiedzione; zamkiem 

wzmocnione, przy którym je~t kollegiata, a w niej dziekan in

fułatem, prałatami zaś i kanonikami akademicy tameczllej aka

demii *). - W ziemi chellllskiej ~ą dwa wielkie jeziora, jedno 

zwane Świtach na dwie. mile IV dłuż a w szerz na milę ciągnące 

,ię; drugie Biała, dORyć taki.' znaczne 

VI. Województwo Belzkie, ma za herb gryfa hiałego 

w koronie zlotej, IV polu czerwonym. 

Senatorów większych 2, wojewod:: i kasztelan Hełzcy; 

mniejszych 2 , Lubaczewski i Bu.-ki ka~ztelanowie **). 
Dzieli się na· 5 powiatów: Belzki, Grabowiecki, Horodel

ski, Lllhaczewski i ziemia Buskl\ ***). 

Starostwa grodowe 4: Belzkie, Huskie, Grabowirckie, Ho

rodeł~kie; - uipgrod'Jwe: Lubaczelv,kie, Sokalskie, Mo,towskie, 

K orytoickie, Tyszowieckie, Tamogrodzkie , Szczurowickie etc. 

Sejmikuje IV He/zie; obiera 5 po~łów i 2 deputatów. 

Mil\sta znaczniejsze: Bełi stolrczne województwa. - Sokal 

nad Bugiem ~ł8 wne kosciołem Bernardynów. a IV nilll cudownym 

obra7.enl mntki boskiej. - Tatarków wsławione jarmarkami.

Kryslyanpol przyozdobione pałacem pięknym. - Aiagizr6w, Ru

bieszów, Waręż etc.****). 

VII. Województwo fVolyrtskie, ma za herb krzyż hiały 

w czerwonylll połu> II w!'r6d krzy~a orzeł biały . 

• ) Zamość ndnicst: możn& do wojcwl1dl.twa bełzkiego, jak to, jest 

u l3iischinga. 
,,*) Kasztelan buski jest nowej 1764 roku kreacyi. 

***) Niesiccki dostrzegl że dawniej były powiaty: lubaczewski, lo P"" 
cowski, szewłocki, horodclski j i1. za swego czasu widzia.ł powiaty trzy: beł. 
zki, gra.bowiecki i horodelski do kt6rych ziemia buska przyda.na. 

*,,**) Tu tody, Zamość, Szczebrzeszyn, Turobin, TomllSz6w, Tyszo_ 

wce, Rawa. _. DiJsching t r/lwJlic tl~Ż i PodknmiCl:' j I3r()oy du bcłzkie.!:o li
czy, czyli do ziemi buskillj. 



Senatorów większych 3: biskup Łucki, wojewoda ka-

sztelan WołYI\scy, 

Dzirli ~ię oa trzy powiaty: Łucki, Włodzimirski i Krze

mieniecki. 

Staro~t\Vit grouowe 3: Łuckie, Włodzimirskie i Krzelllie

nieck ie; - niegrodowe : K owel~kie, Drohomylskie, Hnidawskie 

etc. - Sejmikuje w ł.ucku; obiera 6 posłów 3 deputatów. 

Miasta znaczniejsze: ,Łuck stołeczne województwa, przyo

zdobione zamkiem i dwojaką katedrą, jedną ritu~ latilli, a drugą 

ritus gra~ci. - Włodzimirz stołeczne powiatu swego, tu woje

wództwo czeruiechowskie 8ejmikuje *). - Krzemieniec stołeezne 

swego powiatu. - Dl1hno i Oi'trog, stołeczne miasta ordynacyi 

ostrog,kiej czyli dubiel\skiej. - Korzec stołeczne księstwa ko

reckiego. - Zbaraż ~tolpczne księstwa zbaraż,kiego. - Olyka 

~tołeczne ordynacyi ołyckiej. - Brody ,ławne jarmarkami. 

- Kon,tantynów; Wisniowiec j Równe j Podkamieli sławne 

cudownym obrazem Matki Bożej w kościele dominikań

skim **). _. Międzyrz('c ostrog;:ki i korecki. - Warkowiecj 

Beresteczko; Zasła\\" j Polonoe ; Zwiachel j Klewań; Czartory

sko; Alexandria; Annopol; Olesko; Lachowce z zamkiem. 

VIII. Województwo Podolskie, kraj tego województwa 

obfity i żyzny bardzo, w polach wielkich i obszernych pastwi

skach, w których żywi wielką moc bydła i koni ~tada, zagę

Szczony niepl'zeliczollemi pasiekami. z których obywatele naj

większy handel i bogactwa mają j ma za herb slol1ce złote 

w polu białym. 

Senatorów większych 3: biskup Kamieniecki, wojewoda 

Podolski i kasztelan Kalllienircki. 

*) Wc wtodziminu katod", biskupa ritns graeci uniti. - N<J. Wo
łyniu opactwa. tego ritu"j Dermau, ŻydYCZYll, Mielcze. Drobobuż. 

H) Nieopodal n" górte jaśnioje podobnie •. w kościele Poczajowskiru 

zakonu bazyliailskiego. 
3 



34 

Dzieli się ua 3 powiaty: Kamieniecki, Latyczpwski, Czer

wonogrodzki *). 

. Starosta generał zirlll podolskieh ma pod swoją juri~djkcją 

dwa grody: K~lIlieni€cki i Latyczcwski; - uiegrodowc starostwii 

są te: Czerwonogrodzkip, Bar~kic, Chmjplnicki€', Fi.opajgrudzkie, 

Mukarowskie, Płoskirowskie, Skał~k ie, Salnickie, Sl1Jotrycki~, 

Dżwinogroc.lzkie, Domaniow~kie, 'l/lanow~kie, Lityó~kie, Ch re

ptejow~kie. 

Sejmikuje w Kamieńcu podolskim, obiera (i pm:lów i 2 

dpputatOw. 

Mia,ta znaczniejsze S1\: Kamienipc podol,ki nad rzeką 

Smotryczem ,tolpczne województwa i forteca. Od Kamieńca 

trzy mile ;:ą Okupy sw. Trójcy, forteca. -- Latyczew; Har; 

Batow; Paniowce ; Żwaniec; Buczacz ; Usiat)'ń; Tarnopol; Oz ort

kow; ' .Jazlowil'c; Z~le,zczyki ,Jawne fabrykq sukien i Illateryj, 

o;:obliwie kamlot.ów. - i\Jalczyce etc. 

W oje\\'ództll'o podol,kie ma dwóch sędziów pogranicznych, 

k turzy wraz z ~ędzią i pisarzem grodzkim kamienie0kiellli, tu

dzip;i; komlllis"lłrz3mi od porty otł.omańskiej, sądy pograniczne 

w sprawach obYWlllelów· polskich z wreckiellli ~ądzą. Sędzip.

IIIU każdemu po 2000 zJot.ycłJ skurb koronny płaci corucznie. Slnro

.towie pograniczni nH. Ukl'ajinie, równie jal, i grodowi. pl'zy~ię

gają królowi na w}~rnoi;ć i takie starostwa nie podpadają juri 

comlllunicativo (\p~8ii na bia/eglowy. 

IX. Województwo B~'aclaw81cie, lila Z~ herb k~i~i:yc 

uiepełny IV krl.yżu. 

Senatorów 2 wi"kszych, wojewoda i kaszt~lall Uracławscy . 

Dzieli si~ Olł :~ I'llwialy: BrnclH.\I'ski, Winnicki i Zwiuo

grodzki. 

~iesiecki dwa t.ylko puwiaLy w nilll wiu"1.i; kn.mioniecki i ltLL)'czewsk i 
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Starostwo grodowe W innickie; - niegrodowe : Zwinogro

dzkie, Niechon,wskie , DY/Ilidzkie etc. 

Sejmiknje w Winnicy; obiera posłów 6, deputatów 2. 

Miasta znilczui"j,ze: Braclaw stołeczne województwa nad 

rZ 'c ką Bugiem. - Winnica nad tąż rzeką 6tolecZlle powiatu 

swego. - Koniecpolp; HUlllań; Targowice; Niemiel'ów etc. 

Woj ewództwo braclawskie, podobnie juk podobkie, ma 

swojich pogranicznych sędziów, którzy wraz z komisarzami od 

porty i halla tatarskiego zesłullemi, rozsądzają sprawy i kłótnie 

zachodzące między ubywatehuui tych dwóch pallstw. 

X. Województwo Kijowskie, przedtYIlI bardzo obszerne, 

całą bowiem prawie Ukrajinę w sobie zamykało, teraz, zuaczna 

jego część odpadła du Moskwy r. Hi i:lti , ki('dy oddane były te 

osady: Pułtawa, Perewolocznia, Periasław, Mirogród, Lubny, 

Przyłusk, Hadziac:z, Ostrz l Batnr)'o, Niżyn aż d" Putywla; 

a z t<ij strony Dniep'u, uddano Moskwie; Kijów, Pieczary, 

TrypoJ, Stajki, Wa .. ;ilkow i wi;zy,rkie grunta lIli"dzy rzekami 

Stulmą i lt'pieni<\ na pię": mil od Kijuwa aż uu Stajków. W dole 

po nad DniepreUl zo,tały przy Pulszczc te osady. Ry~zczow, 

Trechtymirów, Kaniow, Moszna, Sokołnica, Czerkassy, J3oro

wica, lluzyn, Krylow, CzechrYIl1 aż do Tasminy rzeki. Od 

Tasminy znuwu rzeki począwszy, należy do Mo"kwy: Zaporohy 

czyli brzegi Dniepru niedo"tępne, ~amemi kamieniollli opasane; 

Sicz czyli kozacy ,iczowi; Dzikie[lołe, Czarny las , Kudak i inne 

siedliska kępy kozackie aż c10 wpadkn rzeki Dni.' pru w morze 

Czarne. 
\Tojewództwu kijo\\'"kie, ma za heru aniola biaJpgo IV czer-

wonym polu z mieczem dobytylll *). 

*) Gwngnin powiada że .:hol'ągiew jego zielona o dwu rogach: w polu 

Cl.Cl'Wonym. 7. jedllćj strony pogoui ą. litewską. i z drugiej niedźwiedziem 

cznrnvm w polu białym lHJ,Znn..c '1.011il. Atoli co siQ tycza pogOili, NieJ:;ieck 

IOniCl;" 7.0 pOlnl'li! siQ Gw.gnin. Bielski, krom .nioł. z jednój strony 
3* 

• 
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Senat orów większych :1: hi~kup, wojl.~woda i kasztelan 

K ijo\V~cy 

Dzieli się na trzy powi~t.y: Kijowski, Żyt.ollli.r~ki i Owrucki . 

StHoslwa grorlow~ Żytollli",ki H i Owruckie; .. - niegrodo

we : Bialoeerkiew,kip, Bul:usln w,k ie, Czehryński e, K alliowskie, 

Kor."Uł\s kie, TrechtYlllirowskie, BrusilolVskie, ele. 

Sejmikuje w ŻytulIlirzu lub OWl'Uczn, obiera posłów 6, 

deputatów 2. 

Millsta znacztlil,j~ze: .żyl.olllirz stołecz,,,, powiatu swego, tu 

katedra hiskupów kijowskich. -- Owrucz; Bialacerkiew, Bohu

,Jaw. -- Brrdyczow w,ławione eudownyn, ob"azem matki Bo

skiej w hsciełe karmelita,l,killl; kosriół, klaszt.or i forteczka*). 

XI. Województwo Czm'niechowskiu**), elli<- 1686 Mo

skwie ust.ąpiOlI": .iilIlie wi\,c tylko prz)' Pobzcze z(ls tało. Ma 
za herb , orla o dwu głowach pod jeuną koroną. 

S"natorów wi(,!k szych 2, wojewoda i kasztelan Czernie

chowscy. 

l'owiaty 2, Czeruiechow~ ki, i Nowogrou;r,ki ~iewi,'r,ki. 

Staro, two grodOWI' Cz"rni""howskie , 00 wojewody należy 

Nowogrocłzk ie. 

Sejmikuje we W lodzilllirzu woły,\,k i III , obiera po~łów 4, 

deputatów 2 ***). 

m. PRO\VINCJA WIELKIEGO KSIĘSTWA 
LlTEWSKIEGO. 

Pl'owinc.in Litew, ka zamyka w sobie II województw: Wi

leń,kie, Trockie, l"i ę,two czyli starostwo Żmudzkie; SlIIole,l-

chorągwi. kttJry w j cdn.·~j ręco miecz go.}y, Ila J/.J kOllcom spuszczony. 
w drngit\j pochwl; tr7.ym a ; na (h-Ugitlj stronic, pr7.ywbs'l. <! za. mu nict!źwiCflziil 

\V białym polu, u kt{)rcgo noga. lewa pr1.cunia. trochQ do gc;ry podlliesiullu. 
*) Knuiow opactwo ritns graeci uuiti. 

"*) Poslnnowione i ur"ldzollo tG33, 16:35 . 
.. ~*) Da.wniejszy 1 728 ~iesiccki mówi: ]wsJów lIi~ sejm sz(\.~ciu posyłają, 

ale prwdtyno tylko cztorech. 
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okie, Połockie, N olVogrodzkie, Witebskie, Brzc .. kie litow .. kic, 

l\lśei~lal\'~kic, Milbkie , Jnflallckie *). 

Herb k;dęstw;L litewskirgo jest pogonia, aluo kawaler sie

dl.ący na. koniu rozp",dzonYlll, z szahlą dohytą na pogonienie 

nieprzyjaciela **). J(,jl;stIl'O litnw"kie t>rygowallo jest na trzecią 

prowincją rzeczypospólitej polskiej. Co-trzeci sejlll daje z llli~

dzy siebie marszałków sl'jmowych i ten trzeci sejlll odprawować 

się powinien według prawa, w Grodni e. 

1. Województwo Wibiskw, lila za. herb tcnż" co hię

~two litewskie***). 

Senatorów więk~zych 3, biskup wojewoda i kasztelan Wi

lel"lscy. Kaszldan wileński lila krzeslo m iędzy wojcwodami sall

domirskilll i kali , kim. 

To województwo dzieli si.., na 5 powiatów: WileIlski (dy

strykt), OszllliuIJski, Lidzki, Wilkomirski, Bracław,ki. 

Starostwu grodowe: Wilplbkie nale~y do wojewody wi

ICllSkicgo; O,zmalbkie, Lidzkie, Wilkomirskie, Braclawskie; 

- uiegrodowc: IV wilellskilll: By.,tr1.)'ckie, Itllr~kie. Kiel"llowski~, 

Mejs7.agolsk ie, La wary~kie, Trokinow,kie, Rakallciszkie, elc; 

w powiecie ,"'zllIia{],kill1: Dawgielskie, Dudzkie, Dzirwimli.<kic, 

Hubskie, JaliUl",skic, Kn'w,kil' , Lipni,l,i!' należy du artyllcryi 

wieI. księstwa lit.; Markowskie, Madziubkie, Trabskie, Wi

lejskie, Pokrr'l'>lbkie, "te.; w powiecie lidzkim: Borciallskic, 

*) \VujcWt',dzt.wa litewski e dż.icil, sit: na· puwiaty z których wylq.czll 

się cz~śc J.iellli, dystryktem zwana, pospolicie okolica. okolo ~tulicy na. wła~ 
~ciwe województwo. - W lliektórych l". tóż wyosobnirme Ksio:st.wn. 

-ł'iI') M_li. zbrojny w ~zyszaku (Petrnsanetu pnydaje śrohmy nu. hi·fl-

lyUl konin, do biegu Ilib)" znplJnzoll)'JIl; siodło na nim, i czaprak C1.crwouy. 

Oli. do kopyt końskicu rozwlekły, z trflj nk;~ zlob~ irCllz1:t. w polu taki e c~er, 
wonym i \V pm,\\flj ręCl! miecz goły, wyniesiony w gorę. j: ,klIY do cięcia. 

trzyma.; w lewój za.~ t cz)'li ml:~f'~5 na, barku jegu tarm~il ze dwiema krzy
żami złotenli w joden spojoueuli (Niesiel:ki). 

***) Beru wojew6dz.t\l'a togo z jednój strony choril:g\vi czel'wont'!j po
gonia.j z drugiój ~trony kolmulłY albo slupy. Tegoż sranego herbu i po
·wiaty w \..ym woj ewó dztwie zostające zażywają, t.yJko ;'0 cLorqgwie powia
tuwo u jcduym k.ońcu I województwa chorągiew o dwu. 
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Dubi,kie, J.<:ysz y"kie, Koniewskie, Nowodwor~kie, OstrzYI)skie, 

Radllllskie, Wa.ili~kie, etc.; w powiecie wilkolllirskim: Bolui

ckie, Kupiskie, OniksztYI\skie, Pieniań3kie, Subockie, Uszpol

skie, ete.; w powiecie bra"lawskirn; Opeskie, etc. \Vszystkie 

te .-tarostwa biorą imie od miasteczek lub wsi tegoż nazwiska. 

Województwo czyli powiat wileński, sejmikuje IV Wilnie, 

a powiaty we <wojej stolicy. Z każdego sejmiku wysylają na 

sejm po 2 pOShlW. Na deputackim zas sejmiku w poniedzialek 

po gromnicach, obierają po dwóch deputatów na trybunal gló

wlly wieI. księstwa lit., jednego na kadcncyą wileńską, a dru

giego na kadencyą ruską. Summa poslów 10, deputatów 10. 

Sądy ziemskie i grodzkie w stolecznych mia."tach powiatowych. 

O,zmiański powiat sądzi się w Miadziolu . 

.Miasta znaczniejsze: Wilno nad rzeką Wilią i Wilenką, 

stołeczne całego księstwa, murem opasaue, przyozdobione wspa

nialemi kościołami osobliwie katedralnym biskupa wile6skiego 

w którym je~t grób śgo Kazimirza królewicza polskipgo; aka

dpmia wilelhka przez Jezuitów utrzymywana. W Wilnie agi

tu)e ,ię trybunał glówny wieJ. księstwa lit. poczyna się w po

niedzielek po śtym Stanisławie biskupie i sądzi ~ie przez 22 

niedziel nieprzerwanie. .Marszltłka trybunalu obierają deputaci 

kadencyi wileńskiej, mają jednak prawo wotowania na niego 

i deputaci z repartycyi ruskiej, ci którzyby się w Wilnie na 

ten cza.s znajdowali. Po skot'lczonej kadencyi wileóskiej, de

pntaci którzy na niej sądzili już nie 'II obligowaui do 'qdzeuia 

kadencyi ruskiej, która si\; raz IV Milisku , drugi raz w Nowo 

grodkn IIlternatą odprawuje , ale tylko marczalek trybunału głó

wnego w Wilnil> obrany. Po skol)czonym trybunale ziemskim 

w Wilnie, wyznaczeni przez marszałka z kola deputackiego 

IV liczbie 8 deputaci, z tyląż deputatów duchownych, których 

3 z kapitllly wilell"kiej, 2 ze żmudzkiej a jeden ze ~moleńskiej 

bywlI; złączywszy s ię, z pomiędzy siebie wybrawszy Illar'z'ilka 
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swieckipgo. sądy trybunału duchowuego czyli COlllpOi'ili judicii, 

przez niedziel 6 nieprzerwanie ,ądzą. Pisarzami zaś trybunal

skiemi w Litwie, nie pisarze są ziemscy jak IV Koronie ka~dy 

ze ~wego województwa lub ziemi, alp deputaci per tumum wo

jewództw i powiatów. Na kadencji wileńskiej w Wilnie, ~ą

dzą się: . województwa wiletlskie ze swymi powiatami, trockie 

ze swymi powiatami, k~ięstwo zlUudzkie, województwa, smo

leńskie, polockie i brzeskie litewskie ze swymi powiatami*). 

Oszmiana; Lida; Wiłkomirz; BrRslaw stołeczne ,wojich po

wiatów miasta zaNzczycone sejmikami i sądami; ekonomia li

~ka należy do dóbr stołowych królewskicb **). 

II Województwo T1'ockie, ma za herb pogonią w czer

wouym polu. ***) 
Senatorów 2 większych, wojewodę i kasztelana Trockich; 

- kasztelan ma mipjsce między wojewodami si<:radzkim i lę

czyckim. 

Dzieli się na 4 powiaty: Trocki (dystrykt), Grodzieński, 

Kowieński i Upitski. 

Sta.roslwa grodowe: Trockie nale~y do wojewody, Gro

dzieńskie, Kowieńskie, Upitskie; niegrodowe w trockim powie

cie : Dawgowskie, Przelajskie. ł"ozdzieJskie, Mereckie, Metel

.~kie, NiellloDojskie, Zo~iebkie. Ży~lllorskie etc.; w powiecie gro

dzieńskim: Berznickic, Przewal.<kie, W asilkowskie, Filipowsk ie 

etc.; w powiecie kowień~killl: Dorsnóskie, Kormiałowskie, PiI- · 

") województwa wileńskie i trockie składają właściwą. Litwę, zwane 
Litwo. samn ; jinne l:LŚ litewską, Rusią.. w tnech oddziałnch; wojewc'Ldztwa 
połockie. witebskie, mścisłnwskie i mińskie są biilłą Itusiq; nowogrodzkie 

z powiatRllii rz.cc7,;yckjm j m ozyrskim ~ nchodzi za. Ruś czarną; brzeskie jest 

Poli,iem (Biisching). Ze względu na tQ Ruś litewską jedna. trybun.lu ka. 
den cyn zwie się wileńską. ił; druga ru~kl" . 

.... ) Bielica. l SZc7.llczyn, Zelwa 0ISl.illly, Smorgooie. etc. 

***) Herb jego zwyczajna pog Onia w czerwonym polu; ktorej też i po ~ 

"',aty tegoż 1.aiywają tylko te u nich chorągwie modre (Niesipcki). 
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wickie, Puń;:kit>, Preóskie, Stokli~kie, Wiłkow.kie, Wisztynie

ckie . etc.; w powiecie upitskim: Gulbióskie, SZYlllanskie, Sza

dowskie, Stęgwil;,kie, Wobolllickie, Żydejkallskie, etc. od mia

steczek lnb wio, ek nazwiska biorą. 

Województwo trockie sejmikuje w Trokach; puwiat gro

dzieński w Grodnie; kowiellski IV Ko wnie; upit.ki w Ponie

wieiu. Na każdym sejmiku po 2 posłów po 2 deputatów obie

rają; summa. posłów 8 deputatów 8. - Deputatów polowa na 

trybunał kadencyi wileńskiej, a druga na trybunał kadencyi 

ruskiej. -

Miasta znaczniejsze: Troki stołeczne wojewódzwa. uro

doo, stołeczne powiatu na.d rzekI\; NiemneJll, zaszczycone sej

JUarni; IV kadencyi na wieI. księstwo litew. ; tu się agitują ko

missje skarbowa i wojskowa wieI. księstwa lilew.; ekonomia. 

grodzielIska nalplly do dóbr stołuwych królewskich. Kowno sto

łeczne swego powiatu, Niemnem i Wilią rzekami. Upita sto

łeczne swego powiiltu. Wygry miejsce zaszczy~one klasztorem 

i kosciołem kamedulów. -- Pozajście góra zwana mons pacis, 

w~łalViona kościołem kamedułów. 1I1erecz; Poniewiei; Olila 

ekonomia królewska; Olki~J1iki. *) 
III. Ksit8/WO Żmudzkie, herb pogouia na chorągwi bia

li~j w polu czerwonym na jednej a na drugiej stronie niedź

wiedź czarny z białą obroią **). PonieWall zaś księstwo żmu

dzkie za książąt litewskich bylo rządzone przez .-;tarostów dla 

tego ci starostowie nicodminili dotąd swego tytułu na woje

wództwo, lobo są senatorami krzesłowymi. 

Ma. tedy k,ięstwo senatorów krzesłowych :3, biskup, :sta· 

rosta i kasztelan Żmndzcy. Starostwo żmudzkie idzie przez 

elekcyą. król jedMgo z poddanych sobie kandydatów potwier-

*) SlIpraśl, Kalwarya, Biri, •. 
**) Na tylnych lapach wspięty, w polu czerwonym. 
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dza; starosta illJuuzki lila llIif'jsce W s~uaci ~ międz)' wojewo

dami lęczyckim i brzeskim ku.ia\\'~k.illl. 

Dzieli się to księstwo na iD powiatów, t;, .ie~t : Ejra.

gobki. Wilkowski, Wielollski , Ro, ietl"ki, Widukieski , Kro

zki, Tendziagolski. Jaswol'tski, Szawebki, \Vielkich Dyrwiau 

Malych Dyrwia.n, Ilerżański, Użwętski; Telszew"ki, Retow",ki 

Pojurski, Wieszniauski. Korszewski , SZiludow,ki, GOlldyóski 

Twerski, POlUlIIszewski • Birzyniauski. POłOllgow,ki. Powell

deuski, Medyogianski, KLnklallski, Zorallski; z których pier

wsze 13 sądy ziemskie i grodzkie mają IV Rosieniach ; 1-'0-

wia.ty wielkich i lIlałych Dyrwian , przez kOllstytucją sejmu 

1766 wylączone są z repanyc)'i rosiCl1,kiej i iLlkorporowane 

do repartycyi tclszew s kiej. Drugie zaś 15 IV TelszacII. Grody 

zas obydwa l'osieuski i tebzewski należą do sądowej jurisdi

kc)'i starosty żmudzkiego. 

Starostwa grodowe w ksitstwie zll1udzkilll są te: Wie

łońskie, Jurborgskie, Bejsagolskie , Skirrszynioóskie, Jaswou

skie, Ro~ieuskie, Botockie, vVip~zwiańskie. Tryskie. Chwej

daóskie , Te!szewskie, Tyrkszl~lVskie. Retowskie, Plungim\skie. 

Gorzdowskie, Połongowskie, Piotelskie, etc.; ekonomia Sza

welskll należy do dóbr stolowych królewskich. 

Sejmikuje to księstwo IV Rosieuiach, obiera 3 poslów na 

sejnl i 4 deputatów na trybunal wicI. ksi~stlVa litew. . 2 na 

kllrleocyą wilellską. a 2 na kadencyą ruską. 

Miasta ZIIaczniejsze: Miedniki (czyli W ornie) lllia;t0 sto

łeczne księ"twa, przyozdobione katedrą biskupa żUlUdzkiq,!o. -

Rosiellne tu sejmiki i sądy grodzkie i ziemskie. - Teł>ze tu sądy 

grodzkie i ziemskie Birże. :..... Polangen czyli I'longow, Połąga, 

I-'0rt niegdyś sławny na morzu baltyckim od Szwedów kamict1mi 

zarzucony. - Willeja, Jurborg, Uzw(·ta etc. KipjdallY, Taurl>gi. 

IV. Województwo Smo/eJjskie, cale prawie do Moskwy 
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nal eży; n,tąpioll e 1656, illlie jednak zachuwuje; 111'1. za herb 

laskę zlotą na churągwi czerwonej w ,zurym polu. 

Senatorów ;$ krzesłowych: biskup wojewoda ka,:ztelan 

Smoleńscy. 

Dzieli si~ na dwa powiaty, SlIloleń~ki i Starodllbow, l<i. 

Starostwo grodowe Smoleńskie . należy do wojewody i Sta

rodnbowskie, oba tytularne ponieważ attynencye do nich w r~ku 

moskiewskich. 

Sejmiki exulanckie województwo Slllol eń~kie odprawuje 

w Wilnie u księży Bernardynów; powiat zas starodubowski 

li KarIlIelitów bosych pod o strą bramą: obierają na każdYIII 

sejmiku po 2 po,Jów po 2 deputatów; SUllIllIa posJów 4, de

putatów 4. 

V. Wojewódziwo Polockie, 111.1 za herb pogonią IV bia

lem poJu *). 

Senatorów krzesłowych 2, wojewod", i kasztelana Poło

ckich; wojewódzka szlachta przez elekcyą obiera a król je

dnego z podanych kandydató\v potwierdza. 

Starostwo grodowe Polockie, I!ależy do wojewody; - ni e

grodowe DzisniD&kie i inne królewsz czyzoy. 

t;ejlllikuje IV Po}ocku, obiera 2 posłów i 2 deputatów, 

jednego na kadencyą wilcu ską, a drugiego na ru s ką. 

Mialita zJlacznicJ' zc; Polock stoleczue województwa, ma 

"vego arcybiskupa riws grreci uniti; zaszczycone elekcyallli 

woj ewodów, pOS!<lW i d"plltatów, tudzież sądami ziemskiemi 

i grodzkiemi; pI'I,yozdubiuue ku~ciojem i klasztorem księży J e

zuitów; cerkiew Bazylianów mnichów, sławna grubem śgo Jo

zeti<ta arcybiskup" Pllło ckiego . - Diessna; Sokol, etc. (Ula, 

CzasIliki , Lep"]; lIpac~lVo lluillckic Hlebobllrsk). 

*) Albo jak illui chcą na czerwonej chorr}gwi , dokla.da Ni e ... icc ki . 
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VI. Wojewodztwo Nowog1'odzlc'ie, lila za herb pogonię 

z jednej >trony. " z drugiój anioła IV czerwonyl1l polu *). 

Senatorów :2 krl.",lowydl, wojewoda i kasztelan Nowo

grodzcy. 

Dzieli ,ię Ila 3 powi,lty: Nowogrodzki, Slonim.~ki i \roł

kow)'I'ki, 

Staro~tll'a grodowe :3 od tegui jimieniil: Nowogrodzkie na

l eży do wojewody; - ni ~grodowe w nowogrodzkim powircie: 

CyrYII, ki e i inne królew~zczyZlly; ekonomia nowogrodzka na

leży do dóbr stolowych królewskich; w powiecie slonim,kim: 

Sokołowskie, Zdł.itowskie etc.; ekomia. słouimska należy do 

dóbr stołowych królewskich; IV powiecie wołkowyskim: Msci

bowskie, Jałow~kie, WOlpu'lskie etc. 

Sejmikuje to wojewódł.two w Nowogródku, powiaty IV Slo

nimie i Wolkowysku. wsz\,dzie obierają po :2 posUnv i po 2 

deputatów; sUlllma posłów 6, deputa.tÓw 6, polowa na karlen

"y!\ wileńskll. a druga na ruską. 

Miasta znaczlliejsze: Nowogródek stołeczlle województwa, 

tu się agituje trybunal główny w. k~ ięstIVa litew. kadencyi ru

skiej, pod tymi.e marszałkiem co i IV Wilnie, lecz pod inuymi 

deputatami na kadencyą ru"ką od województw i powiatów de

stynowanemi; zaczyna się w poniedziałek po trzech królach, 

sądzi się pl'7.CZ ni edziel 22 nieprzerwanie i to co drugi r.ylko 

rok, poni ewa;i; jest alt.ernata z Mińskiem. - Słonilll stołeczn~ 

powiatu ~\HgO; blizko tego miMta jest monaster i sławllH cer

ki e", Żyrowieka bazylijanów mnichów. - Wołkowys k stołeczne 

"vego powiatu . - Słuck stoleczne ksi..,stwa sluckiego książąt 

Rad7.iwillów, pn,yozdobione pałacem. - - Nieswiei przyozdobione 

pałacem I'ezydencyollalnym książąt Radziwiłłów, tndzież klasz

torell) księży jezuitów i benedyktyrl , kim, - Kleck stołeczne 

" ) AlIioł czarlly .' czerwonym polu. skrzydła r07.ci~gnionc . ręka je. 
dnii na do ł SpUSZ t~ 7~O llil . cJrugą się podpi ora . 
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ordynacyi klcckie.i książąt Radziwiłl,·,w. - O.<trow. 

hrab,two }Ia~sa"kich. - Lachowice ; Lul>i,"Zów, etc. (Mir, 

Rożana, Zclwia). 

VII. Województwo Witebskie, ma za herb pugoni'l (w zło

tym rzęuzie) na choqgwi zielouej, IV polu czrrwonylll. 

Sellaturów krzesłowych dwóch: wojewoda. i kasztelan \'Vi

tebocy; wo.iowod~ szlachta obi(~ra król potwierdl-H. 

Dzieli ~ię lIa 2 powiaty: Witebski i Orszalbki *). 

Starootwa grodowe: Witebskie należy do wojewouy i Or

szańskie; - niellrodowe, w WitebskiIII powi"cie: ./ezierzy;;kie, 

Koziati,kie, Ui<wiuto,kie, Wielizkie, Zasurańskil" etc.; w powie

cie Orszańskilll: Borysow,;j,ie, Luboszań,kic, ekollumja 01"Z81\

ska należy uo dóbr stolowych królewskich. 

Sejmikuje tu województwo IV Witebsku, a powiat ur~zat'!

~ki w Orszy, obiprając po 2 posłów i 2 deputatuw; summa. 

posłów 4, deputatów 4. 

Mia,ta znaczniejsze Witebsk stołeczue wujewództwa, nad 

rzeką Dźwiuą, zaszczycone sądami grodzkiellli i zielll~kiellli, 

tudzież elekcjami wojewodów. - Orsza stołeczne powiatu ~wc

go nad Duieprem. - Borys.ow; Ulla Radziwiłłów; SzJdów 

hrabstwo biąi:ąt Czartoryskich. --- M"hiJew, tu dyzunia !Da 

tiwego władykI,; czyli biskupi~; ekonomia lIlohilow,-ka Ilalt.,ży do 

dób .. stolowych kr(,ll~wskich. *~) 

VIII. fVujcwodz/wlJ Brzeskie litewskie, lila za herb po

gonią w bltkitnYIIl kolorzp, w pulu czerwonylll. ***) 

*) l);dcH siC' llltnd !\icsiccki llil, powia-ty witebski i braclawski, do 
niegoi nale;')" ziemia ol":'il.a.ilsl"" Podobuioi. wyra-l.ił s.it,; CQ.IL~rius: in duo 
territoria. \·iteb~ce1l8e et bru !i ławiellse tlistinctulll. }'.1ylk.~ powtarZill.la.. -

\Vujcw{ld:t.twl) witebskie wła,"~l:iwie powiatu nia fila., jCSL w li<11UU w :iouio; 

powiat or':l" l.ilń s ki osol.my jest do uiego dołączony. 
'k*) ::;t~ w wojcwlHl~t\Vic wit.ebsk.im: !\cwel, UŚwia.t ~ \\'iclii, S Ul'al. 

i jiuuc, .- \\rSl'lIl11llitlrlil U 1"'1 Ulhla.~ tr/,eua, puJockiemu, IL l\llJhilew III::misl a-

wskiewu wujewóultwu, 

... :t: ... ) Pogonia zwyczajna. tylko ,~c ubiór LJQL:itny Ha kouiu i nil ry
cerlU, w polu ci'.orwon)'m (Xil'siccki) . 
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8rnator!lw 2 krzc,dow)'ch, wojewoda i kasztelan Brzescy 

lit.ewsr.y. 

Dzieli si~ na 2 powiaty: Brzeski litcwtiki i Pil\ski. 

Staro"t.\\'o grodowI' BrzI'';cilll'lskie i Pil\skie; - niegrodo

WI', w brzl'skilll powi('ci e : Szcreszow skie, Kamienieckie, Ziolo

w,kie; ekonomja, brzeska, litewska z Kobrynielll naleź:\ do dóbr 

sl,,JolV)'eh królewskich j IV pil'ISkilll powiecie Dl'll7.ylowickie 

St',illlikujc lo woj ewództwo IV Brześciu litcw"kilU; a powiat 

pill,ki IV Piósku; obiern,ją po 2 posłów i 2 deputatów; wmmll 

4 poslów, 4 deputatów. 

Mia,ta znacwiejsze: Hrz eś~ litew"ki, ,toleczne wojewódz

twa Ilad Bugielll Pit',sk sto łeczne swego powiatu. - Biała 

lIliasto przyozdobio\le pałacelII Radziwillów, tudzież akademią 

dependującą od akademii krakow,kiej, która tu dosyła profes

,oniw. - KoJe!'l \lad ł>ngie\lJ, hrab,two Sapież)'llskie. -' Wol

czyn pr7:yo7.dobione pałacem Czartol'y~kich i kaplicą; semina

rium dla dudwwnych ritus gru~ci pod dyrekcyą księży bazy

lianów. - \Vy,okie - litewskie, t.n jarmarki na, konie i bydło 

ukrajill,kir, - Tere'pol, jed uo z porządniejszych miasteczek 

IV Pol:,ce. - lzabelliu; Pratuliu. w nim j'Hlllarki; Dąbrowica, 

Sławatyczp, Kamieniec brzeski litewski. - Ten kraj pospoli

cie uazywa ,ię Połi,iem, wielka w nim moc l a,,')\v , blot, rzek, 

jezior, ryb, ptastwa rozmajitl'go. Uzeka Prypeć na dwie go 

polowy, pólnocllą i południową dzieli. 

IX, Województwu .M8ci.~lawskie, ma za herb pogouią na 

chol'1lgwi żółtej IV czerwonym polu. 

Senatorów 2 krzesłowych, wojewoda kasztełan l\1ści-

:-;Iaw~cy . 

Stal'o,two grodowe Msci,ławski r ; - niegrodowe : Rado

llly~l"kie, Krzyczewskie, Korszarlskie etc. 

Sejmiki IV Mści,ławin, obiera 2 plI s łów i 2 deputatów. 
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Miasta znnczniej ,sze: - Msci sław stołeczne woje\\'ództwa; 

K rzyczrw, Bobrów, Radom)'!;! etc. *) 

X. Województwo Miii.~k1'e, ma za h ~ rb pogonią w ci~li-

stym (ehorągwi) kolorze. 

Spnatorów 2 krzp,łowych: wojeworla i kaszt.I,lan millscy. 

Dzieli się Ila 3 powiaty: Milbki, Mozyrski, Rzeczycki. **) 

St.arMl.wa grorIowe: Millskie, M ozyrskie, Rzeczyckie; -

niegrodowe , w millskilll powiecie: Krasnosielskie , Hado, zow

skie etc.; w mozyn,kim powiecie: Zahalskie; w rzeczyckim po

wiecie: Bo brnjski,,, C'l.f>czersk ie, BOllwlskie, Rohaczewskir, Pro

pojskie etc. 

Sejmikuje to woj ewórlztwo IV MilIsku , powiaty zaś w mia

stach, od których nazwiska mają, wszędy obierają p() 2 po-

"łów i po 2 deputatów; summa 6 pMlOw 6 deputatów. 

Mins!;! znaczniejsze: MilIsk stoleczne wojpwóuztwa, miej

sce tryhunału w. księ.<t.wa litew. na kadl'lIcyll ruską, który się 

po SkOl\czooej kadencyi wildlskiej do Mill,b, a drugi ego roku 

do Nowogrórlk~ pod tymże lIlal',zalkirlll przrnnsi i .<qtlzi ,ię od 

poniedzialku po trzech królHch przez 22 ni(·dziel llirpl'zenva

nie; zowi e się 7.aś d la te!!,o trybunałem kadrncyi ruskiej, ho 

wojewódl.twa które <ię tli <ąrlzą, jako to: województwo nowo

grodzkie, witeb,kie, m!;ei,ław,ll ie ze swymi powiatami składają 

*) Do kt'''ych doliczyć lIIoi,,"; BYCJlOw, lIfohilew, który był wy
mieniony w witebsku. -- i\Hci!iłnwski.e woj r. w,ldztwo niema powiatu. Za. 
St~rowol,kim jedn~k Cell'lriu. i l'1iosiocki powtMzaj'h że dwa w sobie pa. 
wiat.y zfllnyka. mścislllwski i lIIo7.yrski; niebaczą.c io ten drugi Z pierwszym 
w jedno zetknąć si~ nio mog<~ guy je rzoczycko-rohilczewski przr.dziela. 
K rajobrnzy Homona, Nicprżeckicgo zamęt prostuj,!. 

**, Dzieli ~ię na llwa pow·jaty . m:l\V' I ~i o, ioeki lJJozyrski i l'zeczycki 

1. ktt1rych kBożdy mt\- swoję wla-sną chorągiow z tąż pogonią. ale o j(~dnr"l 
kOll()ll. Rzcc7.ywisćie lIl~lW i.\c wojr.wlllh.two mińskie l1Ie miało powia.tu było 
samo W Illobie i do niego "'spomnioIlo dwa powia.ty uważano jako rlol'ą-
czone. \V powiecie ncczyckim odr6żniano 7. ienlir: Toha c.zc·wską· 
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RlIA hiałą. ~ Mozyl i RZf'czyca ,tolrczllr ,wych powiat.ow. 

Brahin, nOll1pl, Rohaczew etc. *) 

XI. WojewddztwlJ Jnflllntskie. Inflanty mdrżą do Litwy 

oraz i do Pol,ki, dla (Pgo z kall~ellarJi pod· dwietlla pipczęcia

III i koronną i lit"w,ką cXlwdycjc i przywileje dla nidl w)'cho

rlzą. Inflanty lIiegdy'\ należaly do Pol"l;i i zamybly IV ,obie 

:3 wnjpwórlztwa: Derpt.,kie, \Vellcień~kie i Parnaw,kie, alp gdy 

t~ naprzód do Szwpcyi przez traktat uliw<ki 1660, potem od 

Szwedów d .. Mo, kwy odp'ldly, częśc tylko lnflant bardzo ml\ła 

pr7.)' Pol,zae zl,stała ,iI:, ezyli powiat DYIL'hurgski pod IInie

nielll wnjl,wód7.(.wa Inflant , kif-go, ktlm, nla za herb gryfa bia

!togo W CZt'rWOllctll poln , II" nnd7.p pra w p.j miecz dohyt.y trzy·· 

lila, a na pilorsiach litlory S. A. związallc, z l;oron1! zlotą na 

glowie .. 

S,'natun·,\\' krzeslowyeh :3: bi,kup, wo.iewod" 

lnflant'cy. 

Stal'o"two grodowe Oynt'hnn;l;ie; nip.gl'odowe: Lucytlskie, 

RZP"zyckie (Rzel.yekie), Marienhalli.kie etc. 

Sejmiki i "ąrly w Oyneburgu, obierają PO,].'lW 6, których 

2 z Inflant "amych, i ci ~ą obligowani hyć na ,ejmie, 2 zas 

7. Korony a 2 z Litwy, król nominuje. Wojew0dztwo inflant

~kie żarlnrgo depuUlta Ila tryhnnał w. I;,i"twa lite\\'. nie po

~yłll, bil z Oynebllrga idzie appelJacja a'''''.-N)'i koronnej. Ko

mi,sarzów Zl\~ 2 olJiera i ",y~yla Ila kOllli,,'ją .karbową wieI. 

bię>twa liuolV. do Grodna, kto!'zy wraz z innymi komisqrza

mi co 2 łata na ,cjlllie kreowelli, z""iadają IV kOlllis'ii "kar

bowej wieI. ksit:,twa lilew. Ppn,Y"- hai; nie ze ,karbu im lite

wskiego, jak innynl kOJllissarzolll, alt' podlug dawlwgo zwyczaju 

od województwa należy si\!; nie wdają si~ w inne kommi',yi 

sprawy, tylko te, kt,ól·e dawuiej należaly d" trybunału ~karbo-

«) Kiejdau,iw cz)'li Kojdautiw, Hory.,i.w. Lohojsk. ŚWi,loc7.. Bobroj<k. 

Hrncz.ko: Hauoszkowico. 
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wego wielk. ksi~stwa litew. przez ustanowienie 1,ornissyi skar

bowej ,ka"ownnego. 

Mi"ta ZIlHcznie.isz~ IV Inflant.<kim województwie: Dync

burg ,toll'ewe wojewÓdz!.wa nad Dl.winą; Maricnhaus; Lucyn 

C7.)' li LlId"'1l ele . 

Url~d)' ziem~kic w Litwi" różllc ~ą od u"z~dów ziemskich 

w Koronie i tylll idą porządkiem: najprzód ciwunowie, ci zas 

tylko w wikil"kim "ą i trockim wojew'Jdztwach \V k,ięstwie 

żllludzkieJll jr,et. jich 14: r-jrag(,bki, wielkich dyrwian , małych 

dyrwiall, rdow,ki, uzwęcki, pojurski, twerski, szawdowski, be

rżaMki, trndziagolski, korzew,ki, wieswiaJI,ki, gondYJ\ski, bi

rzyni'lIlski. Obligacy3 ciwunów żmudJ,kich jest, 'ądzifj "prawy 

pocJkolllor"kie, ja.ko to nn. kadencyach, i to tylko w granicach 

I,się,twa lllllldzkicj:!o. PrZ\"iI'1!3Ć wi\'c muszą rotą podkOJlJnrską 

przed zil'lIlstwem rosicliskim na 'prllwiedliwc .'ąrlz(·nie 'praw 

,; " 'i\rlIl podkomorskiego zar:iągaj1\eych si~ i mogą sohic po je

dnyn. komornik u krl'OW<lc. \\. ohw jed nak od jic.h ~ądu do sta

l'osr.y lub ka,zt~lnlla i:lllUdzkipgo app.· II •. ,war;. Po ciwunach idą 

marszałkowi e powiatów; r.i Zil~ 1'ą tylko IV 14 powiatach wo

j,'wództw lill',nkich i t)'1II idą porządkiem: 01'7.l\li ,u'II'k i, lidzki, 

wi/kolllirski, 11l1"lawski, grot/zieJ'lski, kowieJiski, IIpit"ki, staro

dul,,-,wski, '·/lIl1im,ki, woll.owyski, or.<zaJ\ski, piJI .,ki, mozyr,ki, 

I'z.' czycki i są dyrektorami ,,'jlllików w swych powiatach. *) Po 

ma I'"zalkach idą podkolllul'l.owie, chorążowie, sędziowie, czterech 

ziell>skid., jJii'HI'Z ziem:.ki, wojski, ,tolnik, podstoli, podwoje-

'iI') S łowel1l powiatów. wilcl'lskil'go, t.rockiego, witebskicgo~ miti"kicgo. 
(~tc, Ilip.hylll~ iJyly to dyskrykt.y wojC\\"Iluztwa sam o w so lJie, do ktt\l'ych 

w''''pomuiouych c7.terua.scie pu\\'iatów doliczano. Nicprzeckiego ~ 74U Litwy 
wappa. starannie to Oimilczyła. Lubo wspoUlniani mn.nzałkowie w wielko 
IH;iQ:c;twio litew. 81\ dożywotrli i raJ. ou krMa apprubownni ni c odmieDiajl~ 

się. w br7.eś citl.liskim jednak wojew6ctztwie, polskim trybom n~ każdym 

sejmiku UliH'sza,lkt)w sobie ()bicl"(},ją Do t egoż województwn. należy powint 
piliski obszerny (Niosiecki). 
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lVodzki luL p()dstaro~ta grodzki, sędziowie trzej grodzcy, pi

sa.rz grodzki, horodniczy, podczaszy, czesnik, łowczy, skarbnik 

miecznik. koniuszy, ~trllżnik, oboźny, krajczy, mostowniczy. 

budowniczy etc. 

KSIĘSTWO KURLANDZKlE. 

Książę Kurlandyi przysięga na wierność królowi rzeczy-

po~połitej, której IV c7.a~ie;'wojny wed/ng konstytncyi sejmowej 

/736 uchwalonej. 500 infaoteryi czyli piechoty, na 200 kawa

leryi czyli jazdy przplllwiać powinien. Od sądów kurłandzkich 

o,tatnia appelacya idzie do króla i rzeczypuspolitej na sądy re

lacyjne. Rpligia w księs twie panująca luterska. 

Księstwo kurlandzkie dzieli się na KmlaDdyą i Semigalią. 

W Semigalii miasta znaczniej~ze : Mitawa albo Nitawa (Jelga

wal, Stołeczne Semigalii, rezydencja książąt kurlandzkich. -

Hauski albo Bowsk. Zelberg albo See/bnrg (Sehnspills). Da/en 

etc. W Kurlandyi zas Go/dyngen (Ku/diga) stołeczne Kurlan

dyi; PiltyD; Lipawll. albo Liban (Leepaia). Als\vangen. An

germnnd. Tukum, etc. 
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